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de 1892. 

RELATO RIO 

ERMINADA a primeira legislatura do Congresso Nacional á 26 de setembro 
de 1893, dever-se-hia proceder ús eleições da nova legislatura a 30 de outubro 
do mesmo anno, de accordo com o disposto no art. 34 da lei de 26 ele janeiro 

Além de outros ponderosos motivos, a revolta de 6 ele setembro, que . então 
preoccupava todas as attenções obl'igou o Poder Executivo a aclial-3.s para 30 de dezembro 
e posteriormente para o di.a 1 de março, em que de facto se effectuaram no Districto 
Federal e em todos os Estados da União, com excepção dos de Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul e Paraná por se acharem ainda empenhados na lucta. Só a 9 de setembro 
em Santa Catharina, a 10 de outubro no Rio Grande elo Sul e a 10 de janeiro do corren te 
anno no Paraná, ·poude ter logar o pleito eleitoral e clest'arte ficar completa a 
representação nacional na Camara dos Srs. Deputados. 

O processo eleitoral regulou-se em toda a Republica pela lei de 26 de janeiro de 
1892, decreto n. 153 de 3 de agosto ele 1893 que dividiu o Districto Federal e os Estados 
em districtos eleitoraes e pelas instrucções ele 7 de fevereiro de 1894. 
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O numero de deputados, por força das disposições do decreto de 3 de agosto 
de 1893, elevado a 212 em virtude do preceito constitucional, foi distribuido pelos,. 
districtos eleitoraes do Districto Federal e dos demais Estados do seguinte modo: 

Amazonas... .................... districto unico ................. . 4 

Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dous districtos .................. . 7 

Piauhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . districto unico ............ ~ ... . 4 

Maranhão ....................... dous districtos ................. . 7 

Ceará ............ : . . . . . . . . . . . . . . . tres )) 10 

Rio Grande do Norte............. districto unico ................. . 4 

Parahyba ... . . ...... ........... . )) )) .................. . 5 

Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinco districtos ................. . 17 

Alagôas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dous districtos ................. . 6. 

Sergipe ......................... districto unico ...... . ......... :. 4 

Bahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sete districtos .................. . 22 
Espírito Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . distrlcto uni co ................. . 4 

Rio de Janeiro.................. cinco distrlctos ................. . 17 

S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sete distrlctos .................. · 22 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . districto uni co ................. . 4 

Santa Catharina ................ . )) )) ................. . 4 
I 

Rio Grande elo Sul. .. .... ....... . cinco di.strictos ................ . 16 

Minas Geraes .................. . doze districtos ................. . 37 

Goyaz .......................... . districto unico ................. . 4 I 
I 

Matto Grosso ................... . )) )) 4 

Districto Federal................ tres districtos .................. . 10 

No dia 15 de abril de 1894 reuniram-se os novos eleitos em sessão preparatoria 
para a verificação dos respectivos poderes . 

Reconhecidos os deputados em numero sufficiente foi a 7 de maio aberl a 
1a sessão ela 2n legislatura do Congresso Nacional. 

Elei tas a fesa e as commissões permanentes, foram suspensos temporariamente 
os trabalhos da Camara por ter esta, reunida ao Senapo, de funccionar em Congresso 
Nacional para o apuramento da eleição do Presidente e Vice-Presidente da Republicu. 

De 21 de maio á 22 de junho, em que funccionou o Congresso, como cumara 
apuradora, celebrou a Camara dos Deputados algumas sessões no intuito de adiantar 
os trabalhos de verificação de poderes. 

A 25 de junho, encerrados definitivamente os trabalhos do Congresso Nacional 
como Camara verificadora e proclamado o Presidente e Vice-Presidente da Republica 



- 5 -

para o quatricnnio ele 1894 u 1898, reatou a Cumara elos Deputados os seus tra))alhos 
legislativos prolongando-se estes até o dia 20 ele dezembro em_ que foi encerrada a 
ta sessão da 2a legislatura. 

Esgotados os quatro mezes ele sessão annual e pendendo ainda ele decisão os pro-
jectos ele orçamento e outros de maior importoncia, foi prorogacla a sessão por cinco 
vezes, em virlucle ele outras tantas resoluções do Congresso Nacional, iniciadas as 
quatro pr imeira• nu Camara e a ultima no Senado . 

TRABALHOS LEGISLArriVOS 

Durante a sessão legislaUYa occupou-se a Camara dos Deputados ele Yarios 
assumptos, que tiveram andamento e solução, como vercis elas cllfferentes partes desta 
Synopse, onde vem mencionados com todo o esclarecimento e circumstanciada infor-
mação os projectos, pareceres, indicações e requerimentos que foram apresentados . 

Além elas leis annuas, ele orçamento e ele forças ele mar e terra sobreleva especia-
lisar assumptos de alta importancia politica, uns, outros ele subido alcance adminis-
trativo que ú largos debates deram motivo, convertendo-se alguns em leis, outros, 
cuja execução pratica pureceu talvez prematura, foram adiados e reservados para 
melhor e mais acurado estudo . 

Taes entre muitos outros foram os projectos relativos ao estado ele sitio, com as 
immunidades dos arts . 19 e 20 da Constituição, ao adiamento elas sessões do Congresso, 
á revisão do Cc;digo Penal da Republica, ao diYorcio, ú refol'ma elas faculdades de 
direito, á expulsação elo estrangeiro de parte ou ele t elo o territorio nacional, ú ga-
rantia dos direitos autoraes, ú organisação ela Justiça Federal, ú locação ele serviços, á 
revisão ele processos findos ele crimes militares, ú competencia elo Supremo Tribunal 
Federal para resolver questões originadas ele confiictos resultantes ele cluplicâtas ele 
assembléas ou ele governadores e presidentes ele Estados, etc ., etc . 

Creditas foram votados e convertidos em leis, jú homologando despezas feilas e 
oriundas de serviç,os autorisados ou compromissos contrahidos pelo Poder Executivo 
na ausencia elo Congresso ex-ui da emergencia da luta de 6 de setembro, já facultando 
meios ao Govern0 de adquirir novo material para a armada e exercito em substituição 
do imprestaYel, jó. finalmente para acudir ú verbas orçamentarias mal dotadas c no 
intuito louvavel de obstar á abertura de supprimentos extra-legaes . 

Cumpre tornar saliente o escrupuloso procedimento da Cann ra elos Srs . Deputados 
no evitar sobrecarregar 03 encargos do Thesouro com a.s concessões de pensões e 
melhoramentos de aposentadorias . A' estas fechou a porta a Commissão ele Fazenda 
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cc.m o parecer ao qual em outro logar alludimos e que mereceu a approvação da 
Camara, úquellas, correspondendo á parcimonia da respectiva commissão em con-
cedcl-as, soube a Mesa da Camara impedir a sua inclusão nas ordens do dia. 

Na sessão de 1894 foi approvada uma unica pensão ! 

Dos pareceres apresentados c votados pela Camara releva salientar o da Com-
missão ele P tições e Poderes firmando a doutrina de que nos caso ele renuncia de 
mandato cabe exclusivamente á JVIesa da Camara t·esolver; o da Commissão ele Fa-
zenda - que julga incompetente o Poder Legislativo para resolver as questões sus-
citadas ou que se suscitarem na applicação da lei que regula as aposentadot•ias ). 

finalmente o da Commissão de Constituição que opina no sentido ele poder ser dis-
cutido e votado na mesma sessão wn projecto de } ia: ação de forças de mar ou terra, 
que não for a t•eproclucção de uma proposição rejeitada. 

Suscitou-se a questão a que se refere este parecer por occasião de ter a 
Camara acceito o veto opposto ao projecto ele lei de fixação de forças de terra 
para o e.xercicio de 1895. 

Em face de disposição taxativa da Constituição, reproduzida no Regimento 
Interno da Camara qua declara : as leis t·ejeitadas ou não sanccionadas não 
podem, ser rept·oduzidas na mesma sessão ). na emergencia de encerrar-se o 
Congresso sem haver votado as leis ele forças, sob a indicação de um dos membros 

I 
da Commissão de Marinha e Guerra aquella Commissão opinou no sentido acima 
exposto, conclusão acceita pela Camara em votação nominal. 

O atesto firmado por um dos ramos do Poder Legislativo parece haver silio 
homologado pelo Senado, que sem cogitar da especie, acceitou o novo project 
de lei de forças que é a lei n. 264 de 20 de dezembro de 1894. 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Na sessão de 18 de maio a Camara dos Srs . Deputados á requerimento do 
Sr. deputado Francisco Glycerio, depois de largo debate, approvou a seguinte 
indicação: 

c< A Camara dos Deputados congratula-se COlJl a Nação pela victoria da causa \ 
legal contra a rebeldia criminosa de uma parte da força armada, sublevada 
pelos intuitos ambieiosos de um contra-almirantE\ da Republica, e posta emfim 
ao serviço dos interesses dynasticos e restauradores dentro e fóra do paiz. 
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Reconhece, possuída de grata satisfação, a firmeza e coragem civicas, o amor 
e devotamento ás instituições de que deram admiraveis provas o Chefe da Nação, 
as forças militares, fieis e leaes á Constituição, a guarda nacional, a temeraria 
mocidade das escolas, os batalhões patrioticos e ele policia, e os governos e povos 
do Districto Federal e elos Estados que, aggl'edldos pelas violencias da revolta ou 
ameaçados pór ella em seus direitos conquistados ou em sua paz interna, 
oppuzeram-lhe ~va e heroica resistencia ou declaração formal ele apoio decidido 
aos poderes constituídos. 

A' memoria gloriosa elas victimas elo dever e do patriotismo rende a Camo.ra, 
como uma homenagem cl,a patria, o culto reverente ela admiração e do reco-
nhecimento.>) 

Na sessão ele 3 ele julho á requerimento elo mesmo Sr. deputado foi unanimemente 
approvado o seguinte requerimento : 

c< Requeiro que, em signal de regosijo pelo anniversario da Independencia ela 
Nação Norte-Americana, se suspendam os trabalhos amanhã e que a Mesa telegraphe 
directmnente á Mesa do Congresso Americano, si este estiver funccionando, ou 
ao poder executivo daquelle paiz, transmitlindo as felicitações da Camara dos 
Deputados elo Brazil.>) 

VOTOS DE PEZAR 

Na sessão de 25 elo mesmo mez, sob indicação elo Sr. Nilo Peçanha, a Camo.ra 
dos Srs. Deputados approvou o seguinte : 

« A Camara dos Deputados, interprete fiel dos sentimentos elo povo brazileiro, 
lamenta o tristíssimo successo occorrido com o assassinato do Sr. So.di-Carnot, Presi-
dente da Republico. de França, e enviando condolencias ao governo daquelle paiz 
suspende os seus trabalhos em signal de solidariedade.>) 

Além desse fez a Camara inserir nas respectivas actas votos de pezar pelo falleci-
mento dos Srs. deputados Octavio Ottoni, Ferreira da Luz e ex-deputado Alfredo Fer-
nandes Chaves . 

MODIFICAÇOES NO REGIME TO 

Divet·sas reformas do regimento interno da Camara foram propostas, sob a fórma 
de indicações, como preceitua o mesmo Regimento: umas alterando-o profundamente, 
outras indicando apenas ligeiras modificações· aliás aconselhadas pela boa ordem e· 
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regularidade dos trabalhos . Destas ultimas acceitou a Commissão de Policia as se-
guintes, que depois de approvadas, foram incorporadas ao Regimento : 

«Ao Cap. X. Art. As materias com discussão encerrada, que não forem resol-
vidas durante a legislatura e ficarem para a seguinte, considerar-se-hão adiadas para 
continuarem a ser discutidas, nos termos em que Ee acharem.>) 

« Ao art. 122. Quando o numero de artigos do projecto for consideravel, a Camara 
poderá resolver, a requerimento verbal de qualquer dos seus membros, que a 
discussão se faça por títulos ou secções, com as emendas offerecidas aos respectivos 
artigos, devendo a votação ser feita por artigos . >) 

« Ao paragrapho uni co do art. 131 in fine- excepto quando propostas pela maioria 
da Commissão ele Orçamento c relativas ao respectiYo orçamento.>) 

A disposição regimental a que se refere o aclditamento supra é a seguinte : 

« Paragrapho unico. Nenhuma creação ou suppressão de emprego, nenhum au-
gmento ou diminuição de ordenado poderá ter logar nas leis annuas, assim como 
nenhuma disposição de caracter permanente será ncllas incluída.>) 

VAG 1S NA OAMARA DOS DEPUTADOS 

Durante a primeira sessão c no intervallo desta para a segunda deram-se as se-
guintes vagas na representação elos Estados c Districto Federal : 

Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . Justo Chermont....... Perda elo manclat por ter sido eleito 
senador. 

Piauhy . . . ... . .. . . .. . . Souza Mendes. . . . . . . . Ren~mcia. 

)) ... ...... ... .. Gabriel Ferreira. . . .. . Perqa do mandato por ter acceito 
emprego remunerado. 

Pernambuco .. .... .. .. Gonçalves Ferreira... . Idem, por ter sido nomeado mi-
nistro . 

Alagôas . . . . . . . . . . . . . . Barros Lins . . . . . . . . . . Renuncia . 
Rio de Janeiro. . ...... Ferreira da Luz . . . . . . . Fallecimento . 
S. Paulo .... .. .. . . ... . João de Faria. .. .. .... Ren uncia. 

>) . . . . . . . . . . . . . . Ferreira de Mesquita . . Iderp.. 
)) 

)) 

:.'viinas Gcraes . . . .. . . . . 

Carlos Garcia ........ . 
Alvaro ele Carvalho . . . 
O. Ottoni ... . ........ . 

Idem . 
Idem . 
Fallecimento. 
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Minas Geraes. . . . . . . . . Gonçalves Chaves .. . . . Perda do mandato por ter sido eleito 
senador . 

)) Antonio Olyntho ..... . Perda do mandato por ter sido 
nomeado ministro. 

Matto Grosso. ........ Corrêa da Costa....... Renuncia. 
Districto Federal...... Furquim "\iVerneck.... Perda do mandato por haver acceito 

emprego remunerado. 

Destas acha-se preenchida a do Parú e o candidato eleito já reconhecido. 
No intervallo ela sessão a Mesa da Camara teve occasião de conhecer das renun-

cias dos Srs. Mesquita, Garcia e Alvaro de Carvalho, do Estado de S. Paulo, e da perda 
elo mandato do Sr. Furquim ·werneck, ofnclando ao Presidente ele S. Paulo e Ministro 
elo Interior, para o preenchimento das vagas . 

De accordo com o systema adoptado, contém mais a primeira parte desta Synopse, 
além elo que acima vos expuz, a relaçao dos papeis e documentos que deram entrada 
nesta secretaria, affectos ás diversas commissões, e pendentes ainda do respectivo 
exame e parecer . 

Acompanha essa parte da Synopse uma relação dos projectos e pareceres, cujos 
documentos se acham archivados. 

Finalmente, encerrando a ta parte encontrareis o Indice elos projectos apresen-
tados e do andamento em que se acham, bem como a commissão ou deputados que os 
apresentaram. 

Dos pareceres sobre verificação de poderes foi egualmente organisado um outro 
índice onde Yeem especificados tanto os Estados, como os districtos e o respectivo 
numero do parecer á que cada um se refere. 

Nos annexos, segundo a ordem estaJ)elecida, é mencionado o minucioso anda-
mento, discussão, emendas apresentadas, approvadas ou rejeitadas, relatiYamente aos 
diversos projectos do orçamento ela despeza e da receita geral. 

Em seguida estão colleccionadas as resoluções do Congresso Nacional sanccionadas, 
as não sanccionadas e que pendem ele decisão final . 

A mensagem ela abet'tura da ta sessão da 2a legislatura, seguidas das de t4 de 
maio, 25 de junho e 4 de outubro relativas a primeira ao rompimento das relações 
com o Governo Portuguez, a segunda dando parte ao Congresso de algumas das pro-
videncias tomadas pelo Poder Executivo em virtude da situação anormal creada pela 
revolta, a terceiru contendo a exposição documentada de todos os actos emanados do 
mesmo Poder na ausencia do Congresso, e finalmente o Manifesto do Sr . Presidente 
daRepublica, taes são as peças de que se compõe o annexo D. 
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A relação nominal dos Srs. Deputados por districtos e Estados que representam, 
as commissões permanentes e especiaes, eleitas ou nomeadas pela Camara durante a 
sessão, completam a segunda parte da Synopse. 

ARCHIVO E BIBLIOTHECA 

Chamo vossa esclarecida attenção para o archi v o que carece ele brgentes reparos, 
os quaes não poderam ser completados por falta ele verba. 

Segundo o orçamento que me foi apresentado pelo Director das obras do Minis-
teria do Interior é calculado em 35:000$ o credito preciso para os reparos projectados 
incluindo armarias, mesas e o augmento já executado do numero das carteiras do 
Salão das Sessões. 

A bibliotheca da Camara continúa muito deficiente e muito longe ele corresponder 
aos fins de sua instituição. 

Cor.n os parcos recursos do orçamento e esses mesmos quasi sempre distrahidos 
para supprimento de o.utras despezas urgentes, não é possível possuir tão cedo a 
Camara uma bibliotheca nas condições de auxiliar efficazmente o estudo variado das 
questões sobre que tem de deliberar. 

Ainda assim fiz acquisição ele algumas obras de valor e acham-se encommen-
dadas outras. 

Em appenso encontrareis o catalogo das obras adquiridas . 

SECRETARIA 

Funccionou com regularidade a Secretaria, dando-se no movimento do seu pes-
soal a substituição do official Ubaldo Rodrigues Pereira de Andrade, que pediu e obteve 
exoneração, pela nomeação do Sr. Cícero da Costa, que entrou em exercício a 24 de 
julho do anno passado. 

No pessoal subalterno, com o falleclmento elo porteiro do Salão Manoel Joaquim 
Telles, pss ·ou a occupar esse logar o respectivo ajqdante Antonio Pinto Machado. Com 
esse accesso foi supprimiclo o logar de ajudante ele porteiro, em virtude ela resolução de 
3 de julho de 1891 e em seu logar creado mais um de continuo, provido pelo correio 
Manoel Gonçalves Vieira, e nomeado correio o cidadão João Leite Monteiro Lacerda . 

O DH1.ECTOR 

(/)r. Horacio L eal de Carvalho fReis. 



PROJECTOS 



... 

\ 

... 



ANNO 

1894 

" 

)) 

" 

)) 

)) 

DATA 

• 
22 de Maio ..... 

5 de, Junho .. • . 

8 de Junho . .. . 

16 de J unho ... . 

25 de Junho • . . • 

26 de Junho .. .. 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

PRO.JECTOS 

ABSUMPTO ANDAMENTO ODSJIRVAÇÕJ!S 

Reorganisa o Tribunal 
Contas . 

(Não sanooionado .) 
de Ern 22 de Maio a imprimir as Da commissão de orçamento 

r azões da não sancção -Em i aó decreto n. 1166 de 17 
de Dezembro entra em discus- de Dezembro de 1892 na 
são uuica, de conforrnid;tde parte relativa ao Tribunal 
com o § 3° do art. 37 da ConSti- d~ Contas. (Não fdi sanc-
tuição Federal. Ora o Sr . AI- cio nado, seg undo as razões 
berto Torres. Encerrada . -Em publicadas com data de 30 
4 é rejeitado em votação no- de Setembro no Diario 
minai por não ter obtido os Otfioial de 1 de 0utubro 
dous terços dos sutfragios pre- de 1893 . 
sentes. (Veja andamento e observa-

Regula o di reHo da União e 
aos Estados de legislarem 
sobre viação ferrea . 

Eleva a sete o numero de 
deputados do Estado das 
Alagôas e providencia para 
o preenchimento do refe-
rido augmento . 

Ern 5 de Junho julgado objecto 
de deliberação, é enviado á 
comrnissão de constituição, le-
gislação e just iça . 

Pende de parecer. 

Ern 8 de Junho, julgado objecto 
de deliberação, é enviado á 
cornrnissão de constituição, le-
gislação e jusliça. 

Pende de parecer. 

Autorisa o Governo a rnan- Ern 16 de Junho, julgado objecto 
dar desde já construir urna 1 de delib~ração, é enviado á 
rede de linhas telegraphi- cornrnissão de obras publicas e 
cas no Estado de Serg1pe colonisação, que, em 30 de Ou-
e continuar as dos Estados tubro, dá parecer opinando 
do Amazonas e Piauhy, pela r ejeição , e se imprime sob 

n. 4A. 
lrnpresl!o sórnente. 

Autor isa o Poder Executivo Ern 25 de Junho, julgado objecto 
a fazer reverter ao serviço de deliberação, é enviade> á 
activo da armada, no posto commissão de marinha e guar-
de almirante, e sem pl'e- r a , que em 3 de Julho dá pa-
juizo do r espectivo quadl·o, recer favoravel e se imprime 
o vice- almirante reforma- sob n."5 A.- Em 5 en tra em 
do Jeronymo Francisco discussão unica, que é sem de-
Gonçalves. bate encerrada. Approvado. E' · 

enviado á comrnissão de redac-
ção. A impr imir a redacção. - · 
Em 6 approvada . Na mesma 
data é enviado o projec to ao 
Senado, donde em 23 do mesmo 
mez volla emendado, E' en-
viado á commissão de marinha 
e guerra que na mesma data 
dá parecer acceitando a emenda 
do Senado e se imprime sob 

- n. 5 B .- Em 25 entra em dis- ' 
cussão a emenda do Senado, 
que é sem debate encerrada. 
Apppovada. A imprimir are-
dacção fina l sob n . 5 C.- Em 
26 approvada. Na mesma data 
á sancção .- Sanccionado 
por decreto n. 199 de 30 de 
Julho de 1894. 

Autorisa o Poder Executivo Ern 26 de Junho, julgado objectn 
a mandar construir desde de deliberação , é enviado ás 
já na cidade da Lapa e commissões de inslrucção pu-
custear um estabelecimento blica e de orçamento. 
de ensino que deverá ter o Pende de parecer. 
nome de - General Car ; 
neiro . 

ções ao projeoto n. 3 f de 
f 893, na Synopse desse 
a·nno. ) 

Do Sr . Galdino Lor e'to. 

Do Sr . Fernandes Lima e 
outros. 

Da commissão de obras pu-
blicas e 0olonisação ao 
pl'ojecto dos Srs . Gouvêa 
ljirna e outros. 

Da commissão de marinha 
e guerra ao projecto dos 
Srs . João Lopes e outros. 

Dos rs . Alfredo Éllis e 
outros. 
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ANDAMENTO 

cussão é encerrada . E' appro-
vado o art. 2o e r ejeitada a 
emenda, sendo adoptado o pro-
jecLo par a entra~ em aa d iSOI~ S 
são . O Sr. Bnc1o r eq uer dis-
pensa ele interstício pa r a que o 
pr ojecto entre irum ecliatamente 
em aa discussão. O Sr . Presi-
dente decl ar a que, em face do 
art. 1a2 do regimento a mesa 
acceita o requerimento . Appro-
vado, entra o projecto em a• 
discussão . Ora o Sr. Mar tins 
Junior, fica ndo ad iada a d is-
cussão pela hora . Na mesma 
data (sessão noctu rna), continúa 
a a• discus~ão , em que toman 
pa rte os Srs. Dino Bueno , Au-
gusto Montenegro e Alcindo 
Guanabara. Em to de J ulho 
(domingo)continúa a a• d iscus-
são, orando os Srs . Alcindo 
Guanabara e Erico Coelh o, que 
offe rece a se" uinte emenda: 

A. Camara dos 'bepu Lados resoh•e: 
A.r t. i,o Fica declarado o Estado 

de si tio no Districto F edera l, 
comar.:a de Nictheroy e Estados 
de S . Paula, P a raná, Santa 
Calha ri na e Rio Grande do Sul, 
até a1 de juQho de corrente 
anno . 

Paragrapho uni co . As garan tias 
do art . 20 da Constituição Fe-
deral estão comprehendidas no · 
numero daquellas que os cida-
dãos inculpados na commoção 
intestin a, ou simplesmente sus-
peito, perdem tem porariamente 
a bem da salvação publica.» 

Os Sr s . ~Iartins Junior e ou tros· 
offerecem a seguinte emenda: 
" uprimam-se ao art. to as pa-
lavras : «Com as limitações dos 
arts. 19 e 20 da Constituição.,. 
A discussão é encerrada .-Em 
2 de julho são r ej ei tadas as 
emendas dos Srs. E rico Coelho 
e i\Iartins Jupior. O projecto. 
adoptado em a• discussão é en-
viado ácommjssão de redacção. 
Na mesma sessão é apresentada 
a redacção, que é approvada 
em seguida ppr ter sido conce-
dida a dispensa de impressão a 
r equerimento do Sr . ArLhnr 
Rios. Na mesma data é en -
viado ao Senado, d 'onde volta 
emendado em 2a, sendo envia do 
á commissão de constituição. 
legislação e justiça, que em 24 
apresenta parecer, que é im-
presso sob n. 7 D, propondo a 
approvação da emenda que pro-
roga até a1 de agosto do mesmo 
a nno o estado de sitio e a re- ' 
geição da que supprime as pa-
lavras - com as I i mitações dos 
arts. 19 e 20 da Constituição -
Com voto em separad 1 da mi-
noria da mesma commissão, 
opinando no sentido da ado-
pção das eme ndas do Senado. -
Em 25 entram em disc!lssão 
unica as emendas do Senado. 
E' approv.tdo o requerimento 
do Sr . Thomaz Deffino para 
que a discussão das emendas 

OBSERVAÇÕES 
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seja em conjuncto. Desistem da 
#J ~alavra os ~rs . Enéas Martins, 

i lo P eçanha e Hollanda Llma . 
Ora o Sr. João P en ido . A dia-
cus são é encerrada e adiada a 
votação ~or fa lta de numer o.-

I Em 26 a~provado a 1a pa t• te 
da emenda o Senado a o art. 1°, 
Annunciada a votação da 2• 

: par te, relativa ás imm unidades, 
o Sr. Alcindo Guana bara re-
quer e a Camara approva que 
sej a nominal. ' Procedando á votação nominal , 
r espondem não, isto é, não aE-
provam a emenda do Sana o 
rela tiva á suppressão das im-
munidades 8arlamentares dos 
arts. 19 e 2 da Constit uição, 
os Sra. Ga briel Salgado Sá 
P eixoto, Matta Bacellar, Enéas 
Martins, Augusto MontenefJro, 
Carlos de Novaes , Bricio Fi ho, 
Hollanda de Lima , Benedicto 
Lei te, Viveiros, Luiz Domin-
~ues , Costa Rodrigues, Gustavo 

eras, Eduardo ele Berrêdo, 
Christino Cruz, Gabriel Fer-
reira, Nogueira P ara naguá, 
Gonçalo de Lagos, Torres P or-
tugal, Ildelfonso Lima, João 
Lopes, Helvecio Monte, Au-
gusto Severo, Tavares de Lira , 
Francisco Gur~el, Juntueira 
Ay-res Ar thu1· rlando, ' olen-
tino de Car valho, Pereira de 
Lyra, Gaspar Drnmond, Coelho I 

Cintra, Luiz de Andrade, Ar-
minio Tavares, Marciouilo 
Lins, Gonçalves Ferreira, Cor-

I nelio da Fonseca, Medetros e 
Albuquerque, Miguel Peruam-
buco, Carlos Jorge, Clementino 
do Monte, Rocha Cavalcanti, 
Octavia uo Loureüo, Menezes 
Prado , Santos P ereira , A~üsto 

! de Freitas , Neiva,Milton, oata , ' Aris tides de Queiroz, Edua.rdo 
R amos, Paula Guimarães , . Vergue de Abreo, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, 

I A1•thur Rios, Marcolino Moura, 
P aranhos Montenegro, 'l'or-

I qua to Moreira , Oscar Godoy, 
'l'homaz Delphino, Lins de V as-

I concellos, Albert o Torres, Fon-
I seca Portella, Eusebio de 
I Quei1·oz, Costa Azevedo, Lima I 

I Duarte, Car valho Mourão, Fer-- r az Junior, F ra ncisco Veiga, 
Valladares, Arthur T orres, I 

Olegario Maciel, P araíso Ça-
valcanti, Lamartine, Alfredo 
Ellis, Alvaro Car valho, Case-
miro da Rocha, Almeida No-
gueil•a. Dino Bueno, Costa Ju-
nior Gustavo Godoy, Adolpho 
Gordo, P adua Salles, Vieira; de 
Mo1·aes, Herculano de Freitb.s, 
Moraes Barros , Paulino Carlos, 
F rancisco Glicerio, Bermene-
gildo ele Moraes , Urbano de 
Gouvêa e Luiz Adolpho (94). 

1-tesponder am sim os Srs. Filelo 
Pu·es, Anisio Abreu , Pedro 
Borges, Fra ncisco Benevolo, 
José Bevilaqua, Silva Ma r· ·z, 

1 Trindade, Chateaubriand, Coe-
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Al'iDA~lENTO 

lho Lisboa, Mar tins J un ior , 
Fancisco odré, Leovegildo Fi l-
"'Ueiras, José Ignacio, F ia Yio 
âe Araujo, Sebastião Lanclulpho, 
A thaycle J unior , An ton io de 

iquei r a, Jose Carlos, Fmnça 
Carvalho , Alcinclo Guanabam. 
Americo de 1\iatt<Js, Si lva 
Castro, Nilo P eçanha , Agos- · 
tinho Vida!, Ernesto Brazilio. 
F1·anc isco Santiago, Bar ros 
F ranco Junior , P once ele Leon, 
P aulino ele Souza Junior, An-
ton io Olyn tho, Al meida Gomes, 
Landulpho ele Magalhães , Vaz 
de l\lello, l\lon teit·o de Barros. 
João Penido, Gonçal ves Ramos, 
Ah·aro Botelho, Leonel Fi l ho. 
Octal•iano ele Brito. Lamoumer 
Godofr~do, Ferreit·a Pi res, 
Cupertino de iquei ra, Roclol-
pho Abreu, Theotonio de Ma-
p-alhães, Pinto da Fonseca, Si-
mão da Cunha. Carlos elas 
Chagas, Costa Machado, Julio 
de i\lesqu i ~n . Ov idio Abrantes, 
Xa,•ier elo Valle e l\lariano 
Ramo~ (52) . 

~· r ejei lada a 2• parte por 9~ . 
contr a 52 votos . }!; ' ~pprovada a 
emenda suppressiv~ do a r t . 2• 
elo projecto, que é deYol vido 
ao Senado par a segui r os tra-
mites constituc ionaes , sendo 
ali mantido o voto da Camara 
com relação á 23 par te da 
emenda, do Senado por não ter 
obtido dous terços de votos .-
E m 28 é enviado o projecto ao 
Poder E~:ecuth•o para a fo r ma-
lidade da promulgação, a qual 
não foi realisada. dentro do 
prazo Consti tucional. - p,·o-
mulgcvla pelo vic~-p,·esidente 
do Scn1do a 4 de agosto de i80 t 
e pnblicada no Di(krio do Con-
gresso de 7 de do p1esrno mez 
e anno . 

para E m 2ô de Junho a imprimir o 
parecer da comrnis,ão adop~an
do a propo3ta do governo com 
modificações quanli> ao § 3° do 
art . 1.0

- Em 7 de Agosto en -
tra em 2 .. discu~s~o o ar~ . L• 
Ora o Sr . Glicerio. O Sr . Sal-
gado req ner que o projecto volte 
á commisaão de mar inha. e 
guerra. ~· em seguida succes-
si vamente encerrada a di$cuq -
são elos demais artigos e adiada 
a votação por falta de numero. 
sendo por este rnoLjvo tambem 
adiada. a votação do reqqeri-
mento rlo • r . Sal!4'ado, CJUe é 
approvado na sessão de 20, vol-
tanrlo o projecto á commissão, 
qne em 2\1 dá novo parecet·. 
impres~o sob n . 8 A .- Rm 3) 
entra em discussão o suhstitu-
tí.-o offerecido pela comm issão. 
Oram M Sr~. Par<~onhos Monte-
nebrro, :\Iedeíros e 1!-lhuquerrJ uP, 
Thomaz Cavalcante, J\Iedei r os 
e Albrrquerque, IIollanda Lim r• 
e Ovídío Abrantea. São a.pre-
!J!)D ada!! emenda$ polos Srs. 
~1c4elroa 11 Albu~qerque, 1!9!-

ODSE IWAÇÕ~S 

\ 
\ \ 

I 
I 

Da commi65ão de mar inha 
e guerra á p ropos ta do 
Poder Executh•o . (Veja o 
projecto n . 207 e pafecer 
n . i2B deste anno.) 

\ 

i' 
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ANDAMENTO 

!anda Lima e outros e Hollanda 
Lima .- Em 3'1 oram os St•s . 
José Carlos, Benedicto Valia-
dares e Fileto Pires. E' a;pre -
sentada uma emenda pelo 
Sr. Hollancla Lima.- Em 1 
de Setembro ora o Sr . Her-
culano de Freitas . E' encerrada 
a discussão elo art . 1o. Entt·arn 
successivamente em discussão 
os demais arti g-os, a qual é 
encerrada e adiada a votação 
ele cad11. um delle• .-Em 11 são 
approvaclos os artigos do pro-
jacto substi tntivo com a emenda 
do Sr. Medeiros e Albuquerque 
ao§ 10 e rej "itaelas as outras, 
sendo enviado o pt·ojecto á com-
missão pant. redigil-o pur a a 
3• discussão. O Sr. Sá Peixoto 
requer dispensa elo inters tício, 
sem prejuízo ela impressão ela 
redacção, para que entre o pro-
jac to em discussão na sessão 
seguinLe. A impl'imir a redac-
ção sob n. 8 D.- Em ·J2 entra 
em 3" discussão. E' apt·esea-
tada urna emenda pela com-
missão ao § 2° do art. 1°. Oram 
os Sra. Ovidio Abrantes, Me-
deit·os e Albuquerque, Thomaz 
Cavalcante, Medeiros e Albu-
querque e Cuperiino de Si-
\l.,U ira, que ofi'erece emenda . 
J!;ncerrada.- Em 13 é appro-
"ada a emenda da commis ão 
tJ r ejeitada a do Sr. Cupertino 
ele Siqueira. Enviado o projecto 
á commissão de redaoçao, que 
aprese a ta a redacção ia do esta 
v. imprimir sob n. 8 o•- Em 
i7 é approvada a t•edaoção, 
sendo o projecto enviado M Se· 
nado, donde em 23 de Abril vol ta 
emendado . E' enviado á com-
missão de marinha e guerra, 
que em 24 dá parecer que se 
imprime sob n. 8 C, opinando 
pela não a.cceitação da emenda 
do Senado ao § 3o do art. 1o e 
pela accei tação das ou tras .-
Em 31 entra em discussão a 
emeL\da ao § 3o do art. 1 o. 
Oram os Srõ. Carlos Jorge, 
Ovidio Abrantes e Antonio de 
Siqueit·a. Encerrada. Entmm 
successivamente as demais 
emenel11.s em discussão, a qual 
e encerrada, sendo todas ap-
prova<la.s. E' enviado o pr0-
Jec to com as emendas á com-
missão de redacção.- Em 1 de 
Novembro vai a impl'imit· a 
redacção fina l sob n. 8 D. -
Em 5 approvada, sendo enviado 
o projecto, em 7, á sancção. 
-l!:m 17 devolvido não sanc-
ciona.do, e impresso com as 
razõ s do n ão sancção sob 
n. 8 E.-Em21 entra em dis-
cussão unic11. , do conformidade 
com o § 3° elo at·t. 37 ela C0n-
sli tu Í\:ão . Oram os St·s. Hol-
la nda. Lima e Ovidio Abrantes . 
Encerrada. Em 22 pt·ocede-se 
á votação nominal. 

Rejeitam o projec to os Srs.: Lima 
Bacury, File lo P ires, Gabdel 

ODSEI1.Y.A.ÇÕES 

I, 
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Salgado, Eneas Martins, Au-
gu to hlontenegro, Carlos de 
:\ovae_, Bric10 Filho, iveiros, 
Eduardo de Berredo, ChrisLino 
Cruz, Anisio de AIJr eu , o-
g~leira Pat·anaguâ, Frederico 
Horge , Gonçalo d e Lagos, Il-
defonso Lima, João Lope;;, Pe-
dro Borges, Francisco Bene-
volo, Jo>é Bedl aqua, Augusto 
Seve •·o, 1'avares de Lyrn., Jun -
quei ra Ay res, Tri ndade, Coelho 
LisiJôa , l'ereira de Lyra, Coelho 
Cintra, Luiz de Andt•ade , Mi-
guel PernamiJuco, Carloo J orge, 
Rocha Cavalcanti, Olympio de 
Campos, :Uenezes Prúdo, Gou vê a 
Lima, llilt.on , F rancisco odrá. 
To ta, Paula Guima rães, Yer-
goe de Abreu, Leovegildo Fil -
g.•etras, Fla>io de Araujo, 
·~bas~iào Landulpho , Arthur 

Rios, Paranhos llontenegro, 
rl..thayde Junior , 1'orquato .\Io-
reira, Antonio de ' iqueira, 
Furquim \Yerneck, França Ca r-
Talho, Oscar Godoy, Alciodo 
Guanabara, Thomaz Delfino, 
Americo de llatlos , Li ns de 
Yasconcellos,, Alberto 1'orres , 
Bellsario de ouza, Fonseca 
Portella, Euzebio de Queiroz, 
Sih•a Cas tro, i lo Peçanha, 
Agostinho Vida!, Er nes to B ra-
zilio. Francisco an tiago, Bar-
ros Franco Junior, Urbano 
:\Iarcondes Paulino de Souza 
·Junior, Almeida Gomes, Lima 
Duarte, Francisco Yeiga, Fer-
reira Pires, Rodolpho Abreu, 
Cn.rlos das Chagas Costa :Ua-
chado,A.lmeid,a C'\ ogueira Co ta 
J-Jnior, ádolpho Gordo, Vieira 
de lloraeo, Herculano de Frei-
la , lloraes Barros, P anlino 
Gados. Cinciqato Braga, Fran-
cisco Glicerio, João de Fari;;, 
Ü>idio Abrantes, l..:rhaoo de 
Gou•ila, Paula. Ramos, Fran-
cisco 1'olenlino, Emílio Blum 
e Fonseca Guimarãea ( ) . 

A.ppro~aram o projecto os rs , : 
Hollaoda Lima, L uiz. Do.min-
gnes, Guslavo Yera Artbur 
Orlando Tolenüno de Can-a lho, 
.\.ledeiros e Albuquerque, Ge-
miniano Brazil, Zama, autos 
Perei ra, .~ugu-lo de Freitas, 
Nei>a, Eduardo Ramos, José 
Carlos, Costa, A.ze,·edo, João 
L uiz, João PeDido, F ortes Jun-
queira , Ferr42 Junior, Cup<>r-
IU.o de iqu~ira, T heoton io de 
.\.l.agalbães, Pinto da Fonseca. 
Artbur Torres, ParaiEo Cavai-
caule, e Lu.iz. Adolpho (24). 

g • jeiiado o projecto por le r 
<>hlido dou<; ~erços dos suffra-
gios preseni.P..a. - Em 23 o r. 
Ü>ÍdJO Abran _ apr~seota in-
díea-;ão para qne sep ou>ida a 
commis.:~ão de coll31ituição, Ie -
gislaçã9 e jusii~ Sl)bre a ioter-
prel.a<;ão do arl. 40 e do § 17 
do art. 3.{ da Consliluição. o-
b:-'! «;Ela indicação oram os 
~r-· ~Iedeír J3 e Albuqu.arque " 
Francí.õco Glieerio, send<..> en -

ODSilP. Y AÇÕES 
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" 28 de Junho ... . i O 

28 de Junho .. . . 11 

,. 28 de J unho . . .. 12 

ASSOMPTO 

Autoriea o P oder E..:ecuti>o 
a conceder um anno de 
I icença, com ordenado, ao 
Dr. Manoel Fernandes de 
Sá Antunes, proressor do 
Clll'õO anne..:o ela Facul-
dade de Direito do Recife . 

Di spõe que sejam enLregues 
pelo governo ao3 Estados 
os proprios nacionaes que 
não são neceesarios para 
o serviço da União e á 
Intendencia Municipal do 
Districto Federal os edifi -
cios, que menciona, onde 
se executam serviços m u-
nicipaes e os comprehen· 
didos no plano de malho· 
ramentos desta capital. 

Estabelece os casos de i ntP.r -
venção do Governo Federal 
em u ~gocios peculiares aos 
Estados nos te rmos do arl. 
fiO n . 2 da Constituição da 
RepulJlica, e dá ou tras pro-
Yidencias . 

NADAME~l'O 

cerrada a discussão .- Em 26 
e pprovada a indicação, que é 
enviada á commissão de con-
sti tui ção, sendo por es~a apre-
sentado em 27 o r es pectivo 
parecer impresso sob n. 128. 
opinando - " que um projecto 
de fixação ele fot·ças de mar e 
terra, que não for a r eproclnc iio 
dA u ma pt·oposição rejeitada. 
pócle ser discutido e votado na 
mesma sessão legislativa . " E' 
a pprovado es te parecer em 29. 

Em 29 de Setembro entt-a em 
discussão unica, que é sem de-
bale encerrada . Em· i• de 
Outubro anprovaclo e en-
viado o projecto á commissão 
de redacção .- Em 3 a im pri-
mit· a reclacção, que em 4 P. 
approvada e enviado ao Senado. 
- Sou cclo n a d o por de-
et·eto n. 256 de 19 de Dezem bro 
de 1&9-L 

OnSBRYAÇÔE~ 

Da com missão de peUções e 
poderes ao requerimento 
do Dr. Ianoel Fernandes 
de Sá Antunes . 

E m 28 de Junho, julgado olljecto Do Sr. José Carlos e out ros . 
de deliberação, é enviado o 
commissão de constituição, 
legislação e justiça. 

Pende d e par e c e r. 

Em 28 el e Junho, julgado o~j ec to Do Sr . MarLins Junior . 
de deliberação, é env iado a 
commissão ele constituição. le-
gi•lação e justiça . · 

Pende de p a r e cer. 

Providencia sobre .a abertu~a Em 28 de Junho, julgado objecto Oa com missão de marinha 
elas Esc?las ::llüttar do Rw de de! iberação, é enviado á e guerr a ao projecto do 
de JaneirO e Naval. comm issão de marinh:1. e Sr . José Carlos e OU\ ros . 

guerra, que em 9 de J ulho dá 
parecer com substitut ivo, que 
se imprime sob n . 12 A .-
Em 25 entra em i" discussão , 
que é sem debate encerrada.-
Em 26 approvado. A requeri -
mento do Sr. J osé Carlos, é 
dispensado o interstício pam 
entr J r em discussão na sessão 
seguinte .- Em 27 en tra em 2• 
discn~são, que é sem debate 
encerrada. - Em 30 ão succes-
sivament~ approvados os arts. 
do substitutivo da commissão. 
sendo dispensado o interstício 
a r~qnerirnento do enhor José 
Cados. - Em 31 entr a em 3" 
discussão. Oram os Srs. Coelho 
C i ntra, que offerece um sub ti -
tuth·o, Ovidio Abrantes e José 
Carlos. - Encerrada. - Em 20 
de Agosto , a r equ rimento do 
Sr . Coelho Cintra, é concedida 
pr t! ferencia para a votação do 
substitutivo do mesmo Sr . , que 
é approvado, fical}do pretn-
dicado o substitutivo da com -
missão.- Em 21 entra em nova 
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diacnssão, que é encer rada sem (_ 
debate, o subs tituti vo do Sr . 
Coelho Cinlra.- Em 28 appr o-

Adia a actua l sessão legis-
la ti va para o dia 1• 
de Setembro do corr en te 
an uo. 

vado e enviado á commissão 
de redacção . .-\pt·esenlada a 
redacção e dispensada a sua 
i mpres,ão, é appt•vvada, sendo 
env iado o pr ojec lo ao Senado . 
- Sanccione.do por de-
creto n . 206 de 26 de ~etembro 
de 1894~ 

Ém 29 de Junho é julgado 
obj ecto de deli beração e en-
Yiado it comm:ssão de consti-
t uição, leg-islação e justiça, que 
em 9 de Ju lho dá par ecer que 
fo i li. imprimir sob n. i3 A, 
opi uando no sen ltdo de ser 
reje i tado, com voto em sepa-
rado da minoria da Com missão, 
adiando a sessão par a ·15 de 
Setembro. - Em 18 entra em 
!a discussão . Oram os Srs . 
Franci co G!icer io e Bricio Fi-
lho.- Em i9 o Sr . Alciudo 
Guanabara e outros raquerem 
que a; Gama.ra se reuna em 
sessão noctur~a até que se de-
hbere sobre o projeoto, cnjo 
ass umpto é de natureza ~~r
gente.- Em d jscussão o reque-
nmen to, or a o Sr . Ar thur 
R ios. Encerrada a d iscussão, 
é approvado 9 requerimen~o . 
Conlinúa a 1a discussão do 
Jirojecto . Ora o Sr . E néas 
Martins, que requer o adia-
mento da disc)lSsão a té que se 
vote deflnitiTamen te o projeo to 
sobre o es1ado de sitio. E ' re-
jeitado o requ!lrimento. Ora o 
o Sr. Leovegil do Filgueiras . 
Na sessão nocturna do mesmo 
dia . or a o Sr . .]"unquei r a Ayres. 
- Em 20 oram os rs . Jun-
quei ra Ayres e Belisar io de 
Souza.- Em 2J. o Sr . Rodolpbo 
de Abreu requer o encerra -
mento, o que não poude ser 
votado por falta de numer o. 
Continúa a discussão. Oram os 

rs. Eduardo Ramos e Costa 
:\lachado . Na sessão nocturoa 
do mesmo dia, o Sr. Rodolpho 
de A breu renova o r equeri-
mento de encerramento, cuja 
votação não poude ter Jogar por 
falta de numero . Oram os 'rs . 
Anysio de Abreu e Benedicto 
Vallada res.- Em 23 oram os 
Sr!l. B , Valladares e r'eh"a . 
E' encerrada a ia discussão.-
E m 24 procede-se á votação, 
que é !lominal, a requerimento 
do Sr. Arthur Rios. Respon-
dem sim os r~ . Lima Bacury, 
Fileio Pires, á Peixoto, Costa 
Rodrigues, Cbri;; ino Cruz, 
GabriPl Ferreira, :Kogueira Pa-
ranaguá, Gonçalo de Lago3, 
Torres Por~ugal, Ildefonso 
Lima, J <>ão Lopes, Pedro Bor-
ges, Franci.3co Benevolo, Hel-
vPcio Monte, José Bevilaqua. 
Silva Mariz, 'frindade, Oba, 
teau!Jriand, Cpelho Lis bôa-
Martins J unior, Luiz de An-

Do Sr. Alcindo Guanabar a 
e outros . 

I 

' 

\ 
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drade,_ Miguel Pe-rnambuco, 
Franctsco S0dré, Leovigildo 
Filgueiras, José Ignacio, Fla-
vio de Araujo, Sebastião I.an-
dulpho, Althayde Junior, Tor-
qua to Moreira, Galdino Loreto, 
Antonio de Siqueira, José Car-
los, França Carvalho, Lopes 
'l'rovão, Alcindo Guanab<Ha, 
'l'homaz Delfino, Amel'ico de 
Mattos, Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Costa Aze-
vedo, S il va Castro, Nilo P eça -
oba, Agostinho Vida!, Emes to 
Brazilio, Francisco Santiago, 
Barros Franco Junior, Ponce de 
Leon, Urbano Marcondes, Pau-
lino de S ~uza Junior, Antonio 
Olyntho, Mayrink, Almeida 
Gomes, La ndulpho el e Maga-
lhães, Lima Duar te, Vaz de 
Mello. Monteiro de Barros, 
João Penido, Gonçalves Ramos, 
Luiz Oelsi, Ferraz J unior, 
Frn.ncisco Veiga . Alvaro Bote. 
lho, Leon el Filho, Octaviano 
de Brito, Cupertino de Siqueira, 
Rodolpho ele Abreu, Theotonio 
de l\Jagalhães. Pinto dn. Fon-
seca, Simão da Cunha, Carlo-
da.s Chagas, Costa Machados 
Alfredo Ellis, Almeida No, 
gueira, Domingues de Castro, 
Costa Junior, Gustavo Godoy, 
Julio de Mesquita, P adua 
Salles, Vieira de -Moraes, P au-
lino Carlos, Ovidio Abrantes, 
Xavier do Valle e Mariano 
Ramos (83). 

R~spondem não os Srs. Gabriel 
Salgado, Malta Bacellar, Enéas 
Martins, Augusto Montenegro, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, 
I-Iollanda de Lima, Benedicto 
Leite, Viveiros, Luiz Domin-
gues, Gustavo Varas, Eduardo 
de Berr edo, Anizio de Abreu, 
Augusto Severo, 'l'avares de 
Lyra Fra neisco Gurg~l , Jun-
queira Ayres, Arthur Orlando, 
Tolentino de Carvalho Pereira, 
de Lyra , Gaspar Drummond, 
Coelho Cintra, Arminio TA.'fa -
res, Marcionilo Lins, GonçalTes 
Ferreira, Cornelio da Fonseca, 
Medeiros e Albuquerque, Carlos 
Jorge, Clemenlino do Monte, 
Rocha Cavalcanti, Ocla vi:llno 
Loureiro, l\1enezeil P rado , Ge-
miniano Brazil, Zama, San(os 
P ereira, Augusto de Freitas, 
Neiva, Milton, 'l'os ta, Eduat•do 
Ramos, I aul a. Guimarães, Ver-
gue de Abr e u, Rodr i q uea 
Lima, Tolen tino dos Santos, 
Artltur Rios, Marcolino Moura, 
Paranhos Montenegro, Fur-
qttim W erneck. José Carlos, 
Oscar Godoy, Lins de Vascon-
cellos, Alberto T or res, Erico 
Coelho, Euzebio el e Queiroz, Se-
bast ião de Lacerda , João Luiz, 
Carva lho 1\Jour iio, Lamounier 
Godofredo, Ri be iro de Almeida 
Valladares, Ar t hur Torres, OI e' 
gario Ma ciel, Pa- raiso Cavar 
canti, Lnmartine, Alvaro Cat--
valho, Dino Bueno, Adolpb 0 

Gordo, Herculano de Freitas• 
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l\Ioraes B:trros,Cincinato Braga. 
Francisco Gl icer io, llermene -
gildo de Morae3, .\1\"es de 
de Caslrll, Urbano de Gouvêa e 
Luiz Adolpho . (71). - Em 25 
e ntra em 2> discussão o art. 1°. 
Desistem da palavra os rs. 
Vergne de Abreu, Lopes Tro-
vão, Gaspar Drumrnond , Vaz 
de Mello , Alfredo Ellis , Erico 
Coelho, Rodolpho de Abr ·u. 
Theotonio de hlasalhãe3, llde-
ftJnso Lima e ~1lo P eçanha. 
Encerrada. - Em seo-uida é en-
cerrada sem debate a discu•sã<• 
do art. 2°. - Em 26 procede - se 
á ..-ota ão, que é nominal, a r e-
querimento do Sr. ~lar ti n Ju-
nior, que lambem requer pre-
ferencía, na votação, para o 
volo em separado da minoria 
da commissão, o que é lambem 
approvarlo . Respondem sim 0" 

rs. Fileto Pires , á Peixoto. 
Co ta RodriguPs, Christino 
Cruz, Gabriel Ferreira. No-
~ueira. Paranaguá, Gonçalo de 
Lagos, Torres Portur:al, Jlde -
fonso Lima J oão Lopes, Pedro 
Borges, F~ancisco Benevolo, 
Ilelvecio ~[onte, José Be,i -
laqua., ilvl\ liariz, Trindade, 
Chateaubr iand, Coelho Lisbóa. 
l\1ar1.ins Junior, Luiz de An-
drade, ~i[(Uel Pernambuco, 
Francisco odré, Aristides de 
Queiroz, Leovigildo F!lgneiras, 
Jo!é Ignacio, Flavio de Araujo, 

ebastião Landulpho, Atha.yde 
J unior Torquato ~Ioreira, 
Galdino Loretn, Antonio de 

iquei r a . F rança Carvalho 
Lopes Trovão. Alcíndo Gu:l-
nabara. Thomaz Delfino. Ame-
r ico de M:l.ttos. Belisar io de 

ouza Fonsoca Portella, Costa 
Azeved,>, Iiva Castro, . ·u.-
Pe~:anha, Agostinho Yidal. Er-
n~sto Brazilio, Francisco ~an· 
tiago, Barros Franco Junior. 
Ponce de Leon, Paulino de 
Souza Junior, Antonio Olyn-
tho, ~ayrink, Almeida Gom~s. 
Landulpho de Magalhães, Lima 
Duarte. Vaz de Mello, llonteiro 
de Barros, João Penído, Gon-
çalves Ramos, Ferraz Junior, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
Octaviano de Brito, Ferrei r a 
Pires, Cuper~ino de iqueira. 
Rodolpho .~breu, Theotonjo de 
;\lagalhães, Pinto da Fonsec:l, 

imão da Cunha, Carlod Cba-
~n~. Costa ·Machado, Alfredo 
Ellis, "ilmeida )l"oguetra. Cos •a 
Junior, Julio de ~e~quita, 
Padua alies, Vieira de Moraes, 
Pa ulino Carlos, Ovidw Abran· 
tes, Xavier do Yalle e ~ariano 
Ramos (78) . 

Resl)Ondem não os Srs. Gabrit'l 
·a !gado, ~a· ta Bace Jlar, E néas 

:\Iartins. Augusto Monten~!,'"ro, 
Carlos • ·o..-aes, Bricio Filho, 
Hollanda de Lima, Bened1cto 
L ite, Viveiros, Luiz Domin-
~nes, Gus'a'l"o V eras, Ed 1ar:io 
.!:Serre lo, Anisio de Abre . 
Augusto evero, TaTares de 

ODS ~RVAÇÕES 
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Lyra, Francisco Gurgel, Jun-
clueira Ayres, ArLbut· Orlando, 
''olentino de Carva lh o, Pereira 
de Lyra, Gaspar Dt·ummond, 
Coelho Cin~ ra, Arminio '!'a-
vares, Marcionilo Lins. Gon-
çalves Ferreira, Cornelio d ~ 
Fonsecn, Medeiros c Albu-
cruerque, Carlos Jorge, Clemen-
tino elo Mon te, Rocha Caval-
canLi , OcLaviano Lou rei ro, Me-
nezes Prado, Santos PereiL·a, 
Augusto ele l~ rei tas, Neiva, 
!lifton Tosta, Eduardo Ramos. 
Pau la Guimarães, Vergne de 
A breLL, Rodl'i gu e s L i m a, 
'l'o lenLino do& antoa, Arthur 
Rios, [arcolino Mottra, Pa-
ranbo, Montenegro, Furquim 
\\'erneck, OscaL' Godoy, Lins 
de Vasconcellos, Albedo 'l'or-
res, Euz•bio de Queiroz. CaL'· 
valho Mourão, Francisco Veiga, 
Lamouniet· UCJdoft·edo, Valia-
dares, Arthur Torres , Olega rJo 
lllaciel, Paraizo Cavalcante, 
Lamartine, Alvaro Carvalho, 
Casemit•o ela Rocha, Diuo 
Btteno, Adolpho Gordo, Her-
culano de l•' reitas , Moraes 
Barros, Francisco Glicerio , 
Uermenegildo ele llloraes, Al\'es 
de Castro, UdJano de Gou\' ila e 
Luiz Ado lph o (60).- Em 28 
ent ra em 3-• discussão . Oram os 
Srs. Vergue de Abreu e Lopes 
Tt·ovão.- .l!;m 30 ora o :Sr. 
Gaspar Drummond. O Sr . Al-
fredv Ellis, requer o encerra-
mento da discussão e que, no 
caso ele Sdl' acce i Lo o seu req ue-
rimento, seja nominnl a vo-
tação . São approv a das ambas 
as partes des t r equerimento. 
- Procedendo-se á vo tação no-
mina l, r espondem sim , isto é, 
approvam o projec lo n. 13 A, 
de 1801, que a L.! ia a actual 
sessão legislaLiva , os Sra . FJ-
l eto Pirea , Sá Peixoto, Cos ta 
Rod rigues, CbrisLino Cruz, Ga-
briel Ferreira, Nogueira Para-
naguá, Gonçalo de Lagos, 
'!'urres Port11gal, Ildefons~, 

'Lima, João Lopes, Pedro 
Borges, FranciijCO Benevolo, 
Ilelvecio J\lonte , José Bevila-
qua, Silva .Mariz, Trindade, 
C!Jateaubriand, Coelho Lisbôa, 
Mat·tíns Junior, Miguel Per-
nambuco, Luiz de Andrade 
Francisc' Soclré, Aristides de 
Queiroz, Leoveg Ido Filgueiras, 
José Ignacio, l>' lavío ele Araujo, 
Sebast1ão Landulpbo, Athaycle 
Junior, 'l' o rq ua.to Moreira, 
Galclino Loreto, Antonio ele 
'iqueira, França Car\'albo, 

Lopes Trovão, Alcindo Guana-
b,t ra , Thomaz Delliino, Ame-
rico ele ~laLLos, Belisario de 
Souza, Cos ta Azevedo , Silva 
Castro Nilo Peçauha . Auos-
ti nbo Vid!Ll, ErnesLo Brazfho, 
Francisco Sa.ntia"o, Bat·ros 
Franco Junior, Ponce de Leon, 
Antonio Olyntlto, 1\layrink, 
Lanclulpho de i\lagallliies, Li ma 

0D8ERVAÇÕJ;~ 
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Duarte , Vaz de Mello, Mon-
teiro de Barros, João P enido, 
Gonçalves Ramos , Luiz Detsi, 
F ert·az Junior, Francisco 
Veiga, Alvaro Botelho, Leonel 
Fllho, Octaviano de Brito, Fer-
r eira Pires, Cupertino de Si-
queira Rodolpho Abreu, Th~o
tonio, de .Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Simão da Cunha , 
Carlos das Chagas, Costa Ma-
chado, Alfredo ~llis , Do-
mingos de Moraes , Almeida 
Nogueira , Domiugues de Cas-
tro, Costa Junior , Gustavo 
Godoy, Julio de Mesquita , Vi-
eira de Moraes, Ovidio Abran-
tes, Xavie1• do Valle e Mariano 
Ramos. (78) . 

Respondem não os Srs. Gabriel 
Salgado , MaLta Baccellar, 
Enéas .Martins, Augusto Mon-
tenegro, Carlos de Novaes, 
Bricw Filho, Hollanda de 
Lima, Benedicto Leite , Vi-
veiros, Luiz Domin~ues, Gus-
tavo Veras, illduarao de Ber-
rado , Anizio de Abreu, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Fran-
cisco Gurgel, Arthur Orlando, 
Tolentino de Carvalho, Pe11eira 
de .Lyra Gaspar Drummond , 
Coelho Cintra, Arminio Ta· 
vares, Ma:rcionilo Lins, Gon-
çalves Ferrei\·a , Medeiros e 
Albuquerque, Car los Jopge , 
Clementino do Monte, Rocna 
Cavalcanti, Geminiano Brazil, 
Zama, Santos, Santos Pereira, 
Augusto de Freitas, Neiva, 
Milton , Tosta, Eduardo 
Ramos , Pau ~ a Guimarães, 
Vergue de Abreu, Rodrigues 
Lima, 'l'olentino dos Santos, 
Arthur Rios, hlarcolino Moura 
Paranhos Montene gro, Fur 
quim Wernec~, José Carlos, 
Oscar Godoy, Lins de Vas-
concellos, Erioo Coelho, Eu-
zebio de Queiroz, Sebastião 
de Lacerda, João Luiz, Car-
valho Mourão, Lamounier Go-
dofredo, Arthqr Torres, Ole-
gario Maciel, Paraizo Caval-
canti, Lamar tine , Alvaro Car-
valho, Dino Bueno, Herculano 
de Freitas, ~oraes Barros, 
Cincinato B r llga , Francisco 
Glicerio, Hermenegildo de Mo-
r aes , Alves de Castro, Urbano 
de Gouvêa e Luiz Adolpho 
(67) .- Em 31, apresentada a 
redacção, é dispensada a sua 
impressão a requerimento do 
Sr. Nilo Peçanha e approvada . 
Enviado o projecto ao Senado 
na mesma data, tendo sido re-
jeitado por aque1la Camara. 

Dispõe que seja descontado Em 5 de Julho entra em ia dis-
aos officiaes do exercito que cussão que é sem debate encer-
obtiveram licença para tra- rada. Approvado. - Em 26 
tarde interesses o tempo de entra em 2a discussão o ?.rt. 1o 
taes licenças sómente par a E' apresentada emenda pelos 
reforma e mantém a ex i- Srs . Portella e out ros. Ora o 
gencia do interstício legal Sr . Fileto Pires que olferece 
para a promoção ab posto substitutivo . Ora o Sr. Cuper-
immediato. tino de Siqueirll .-Em 27 c?n-

OBSERVAÇÕES 

Da commi8são de marinha 
e guerra á pe tição do te-
nente Fileto Pires Fer-
reira. 
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tinúa o Sr. Cupertino de Si-
queira que oJI'erece emendas. 
-Em 31 oram os Sra. O. 
Abrantes, Benedicto Vall ada -
res, !\IilLon- qtte reqttcl' 1;0/te 
o projecto á commissão pa>·a 
dar pa•·cce•· sobre as emendas, 
N ei v a que otl'erece substiluti v o 
e Fileto Pires. A discussão é 
encerrada. Entra em discussão 
o ar t. 2°, que é sem debate en-
cerrada.- Em 20 de Agosto é 
approvado o requerimento do 
Sr. Milton. O projecto e emen-
das são devo! v idos á com missão 
de marinha e guerra que em 24 
dá parecer, que se impl'ime 
sob n . i4 A, opinando pela 
acceitação do substitutivo a pre-
sentado pelo St•. Neiva . 

Pende de decisão. 

1894 30 de Juh110 . . . i5 .lbnda contar a todos os olli- Impresso sómente. 
ciaes do exercito, que tive-

2 de Julho . . .. 16 

rem perdido antiguidade 
por eifeito da lei n. 1351 
de 7 de Fevereiro de 1891. 
as respectivas antiguidades 
para todos os effeitos, mo-
nos para r eforma. 

Considera tel egu .mmas offi- E1n 3 de JL!lho entra em 1" clis-
ciaes os que forem expedi- cussão. Oram os Srs. João 
dos pelas autoridades que Penido, Coelho Cintra e 1\Io-
menciona. raes Barros . Ence••rada.- Em 

5 appr ovado. A r equerimento 
do Sr . Neiva é dispensado o 
in ter sticio para entrar em 2" 
discussão na sessão seguinte . 
- Em 6 entra em 2• discussão. 
O•·a o Sr. Bricio Filho que of-
ferece emenda . Ora o Sr . Mo-
raes Barros q11e otferece substi-
tutivo. Ora o Sr. Anisio de 
Abreu que otferece emendas . 
Os Srs. Thomaz Cavalcanti, 
Theoton i o de 1\Iagal hães e ou-
tros offerecem emendas . Ora o 
Sr. O. Abranles- que •·equer 
seja envi<tda c1 commissão de 
or·çamento . Ora o Sr. Coelho 
Cintra . Encerrada. Entra em 
discussão o a rt. 2o, que é sem 
debate encerrada. -Em 11 é 
rejeitado o requerimento do 
Sr. O. Abrantes. E' igual-
mente r ejeitado o aubstilutivo 
do Sr. hlot·aes Barros. 1!.:' ap-
provado o art. 1 o do projecto 
com a emenda do Sr . Bricio. 
substitutiva do n . I do mesmo 
artigo, que é considerado pre-
judicado. E' approvada a emen-
da do s,·. Tbeolonio Ma!!'a-
lhãea. São consideradas preJ u-
dicadas as emendas do Sr. 
Anisio de Abreu e Thomaz 
Cavalcanti ao art. !o do pro-
jacto . E' approvada a emenda 
substitutiva do Sr. Anisio de 
Abreu ao n. 2 do art . 1o e pre-
jttdicado o n. 2 do art. 1° do 
projecto. E' approvado o art.2°. 
O projecto assim emendado é 
adoptado em 2• discussão e en-
viado á commissão para redi-
gi l-o pat•a o. 3• discussão. A 
imprin* !!- redt\CÇàO para a ga 

ODSE!WAÇÕES 

Da. commissão de marinha 
e guerra . 

[)a commissão de obras pu-
blicas e colouisação. 
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discussão sob n. i6A.-Em23 
entra em 3• discussão, q tte é 
sem debate encerra.-Ja.- Em 
25 approvado . E' enviado á 
commissão de redacção. A im-
primir a redacção sob n. i() B. 
- Em 26 approvada e na mes-
ma data é enviad J o projecto 
ao Senado; donde em 24 de Se-
lem bro é devol vido com emen-
das . E' enviado á commissão 
de obras publicas 'lue em 8 de 
Novembro dá parecer contra 
aquellas emendas e se imprime 
sob n. 16 c.- I!:m 13 entram 
successi vamente em discussão 
as emendas. Encenada .- Em 
17 rejeitadas. O projecto com 
as emendas são devolvidos ao 
Senado . 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

17 Autorisa o P oder Executivo Em 29 de Agosto entra em dis- Da commissão de marinha 
a mandar contar, para os cussão unica, que é, sem de- e guerra. 

18 

19 

. ~0 

atreitos da jul.Jilação, no bate, encerrada .- Em 30 ap-
logar ele professor do 1.0 e.x- provado . E' enviado á com-
terna to do Gymnasit> Na- missão) de r edacçãc• .-·Em ii de 
cional, o tempo qne serviu Setem'.Jro appruvada .- Em 12 
nas fileiras do exercito, ao é o projecto enviado ao Senado. 
io tenente r eformado elo Sancciona'do pot• decreto 
exercito J oaquim de Oli- n. 238 de 13 de Dezembro ele 
veira Fernandes. 1894. 

Autorisa o Poder Executivo 
a fazer a fusão das Escolas 
de Marinha e Milita r da 
Capital Federal. 

Em H de Julho, julgado objecto 
de deliber ação, é enviado á 
c.ommissão de marinha e g uer-
r a , que em 27 dá parecer favo -
r ave l, com voto em sepa1•ado 
do Sr . J osé Carlos, opinando 
pela rejeição do projecto. 

Impresso s6mente. 

Regula o pessoal da Alfan- Em H de Julho, Julgado objecto 
Jega de 1\lanáas, no Estado de deli beração, é enviado á 
do Amazonas, e os seus commi ssão de or çamen to . 
vencimentos. l"'cnde de parecer. 

Pl·oroga por sei<; mezcs os Em 3 ele Agosto l)n Ira em i • dis -
[H'azJs concedidos por con- cussão. Ot•a o Sr. I-Iermene-
tL" ac to á Companhi a de gildo de l\1oraes. l!: ncerrad a . 
Viaçãu Ferrea e Fluvial -Em 20 app t·ovado . JJispen-
do Tocantins e Araguaya , sado o inter sticio para a 2• 

discussão á requeriment'.l do 
Sr . Ilermeneg ildo de Moraes . 
- Em 22 entra ~m 2·• discussão 
o art. 1. 0• !!:' ojlerecida emen-
da pelos Srs. Enéas Martins e 
outros. Encerrada. I!:n tram 
successivament~ em discussão 
os arts. 2° e 3°, que são sem 
del;late encerradps.- Em 28 são 
approvados os artigos do p ro-
j ~ cto com a emenda do Sr. 
Enéas Martins ao art. io . O 
projecto é enviado á commissão 
de orçamen to .-- Em 30 a im-
primir a r edacc;ão para a 3• 
disCJlssão sob n . 20 A. - Em 
12 de Setembro entra em 3" 
discussão. São apresentadas 
di versas emendas dos Srs . 
Hercula no de Freitas, proro-
gandc á Compaqhia Industria l 
de Construcções Hydraulicas 
até o mez de Maio de 1896 o 
prazo par a serem iniciadas as 

Da. commissão de ma'binha 
e guer ra ao pr ojecto\ dos 
Srs. Ribeiro de Almeida 
e Ovidio Abrantes . 

Dos Srs . Lima Bacury e 
outros. 

\ 

Da com missão de orçamento 
á petição da Companhia 
de Viação F errea. e Flu-
vi a l do Tocantins e A~a
guaya. 
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obras do porto de Jaraguá, 
Estado das Alagôas; do Sr. 
Gonçalves Ferreira e outros, 
pror,' gando por ~ous a noos. o 
prazo concedido a Compaphta 
Via F ert•ea elo Ribeirão a Bo-
nito, E ~ tado de Pernambuco, 
para conclusão de suas obras. 
A d iscu ssão é e ncerracla . -Em 
13 são approvaclns as emendas. 
bem com o o projecto em 3a 
discussão. I) projecto é en ~iado 
á commis~ão de rec\acção .-
- Em 15 a imprim ir a redac-
ção do projecto sob n. 20 A e 
das emendas approvadas sob 
os ns . 20 B e 20 C.-Em 17 é 
a pprovada a redacção do !})ro-
jecto soh o n . 20 A.- Etn 20 
'entr am Sltccessivamente em 
discussão as r er!acçõ s ns . 
20 B e 20 C.- Em 28 são a ppro-
vadas as r eclacções ns . 20 B e 
20 C e enviada~ á comm issão 
de redacção. Na mesma data 
a imprimir as r edacções sob os 
mesmos ns. 20 B e 20 C . .....l Em 
i de Outubro são app rovadas 
as r edacções ns. 20 B e 20 C. 
São enviarias ao Senado: o pro-
jec·to n . íW A a 18 de Setembro 
e a 2 ele outubro os ele ns. ;20 B 
e 20 C. - Sanccionados 
por decretos ns. 211 de 19 de 
Outubro, 212 de 23 de Outubro 
e 215 de 17 de Outubro. 

1894 19 de J ulho..... 21 Autorisa o poder executivo a Intpressn s ó men te. 
conceder licença por qua tr o 

23 de J ulho .... . 22 

mezes, sem ordenado, ao 
Dr . Antonio Luiz dos Santos 
Werneck , juiz fede~al da 
secção de S . Paulo . 

Autorisa o pode r executivo a Em 25 de J ulho entra em ia 
abrir o et·edito necessario discussão que é encerrada sem 
para pagament0 eles venci- debate. Appt·ovaclo. Dispensaria 
mentos devidos aos empt·e- o interstício a r equerimento do 
gados da secretaria da Ca- Sr . Alfredo Ellís. - Em 26 
mara elos Deputados, em en tra em 2a discussão , que é 
vi r tude da t"esolnçào de 28 sem d bate encer t•ada. Appt·o-
de Agosto de 18U3 . vado. Di~pens ado o interstício 

á requerimento do Sr , Neiva . 
- Em 27 entra em 3a discussão. 
Encerrada . Appr ovado. Apre-
sentarlo a redacção, é dispen-
sada a impressão á requeri-
mento do Sr. Neiva. Approvada. 
Na mesma data envia do o pro-
jec to ao Senado, desse vol ta 
emendado em 3 de Agosto. E' 
env iado á commissão ele vrca-
mento que na mesma data dá 
parecer favoravel á emendá do 
Senado. sob n. 22 A. - Elm 6 
de Agosto en tr a em discussão 
a emenda do Sen ado . Encer-
r ada. - Em 20 approvada. E, 
enviada com o projeclo á com-
missão d redacção. Apreaen-
tada a r edacção sob n . 22 B, 
dispensado a impressão á! re-
querimento do Sr. Neiva, é 
appt•ovada. - Em 21 á sancl;ão. 
- [<]rn 31 devo! v ido não san ccio-
naclo com offi cio do Ministerio 
da Justiça e. e,gocios Interiores 
datado de 30 do mesmo mez, 
acompanhado das razões ela 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de petições e 
poderes. 

Da commi ssão de policia. 
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não sancção. A im primir sob 
n . 22 C.- Em f o de Outubro 
entra em discussão unica de 
conformidade · com o § 3° do 
art. 47 da Constituição . Ora o 
Sr. Eduardo Ramos. Encerrada. 
-Em 2 procede-se á votação 
nom inal. Approvam o projecto 
os Srs, Gabriel Salgado, Sá 
Peixoto, Matta Bacellar, Au-
gusto Montenegro, Bl'icio Filho, 
Benedicto Leite, Viveiros, Luiz 
Domingues, Gustavo Veras, 
Eduardo de Berredo, l~rederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, llde-
fonso Lima, J oão Lopes, Pedro 
Borges, Helvecio Montes, José 
Bevilaqua, Augusto Severo, Ta-
vares de Lyra, Francisco Gurgel, 
José Mariano, 'l'olenLino de 
Carvalho, Gaspar Drummond, 
Coelho Cintra, Luiz de Andrade, 
Arminio Tavares, Gonçalves 
Ferreira, Lourenço de Sá, Me-
deiros e Albuquerque, Miguel 
Pernambuco, Gados Jorge, 
Rocha Cavalcanti, Oclaviano 
Lourei ro, Olympio de Campos. 
Geminiano Brazil . Gouvêa 
Lima, Zama, Santos Pereira, 
Neiva, Milton, Manoel Caetano, 
Paula Guimarães, Vergne de 
Abreu, 'l'olenting dos Santos, 
Arthur Rios . AtJ,layde Junior, 
Torquato Moreira, Galdino Lo-
reto, Furquim Werneck, José 
Carlos, Lopes Trovão, Oscar 
Godoy, Thomaz Delfino, Lins e 
Vasconcellos, Alberto Tol'l'es, 
Euzebio de Queiroz, Ernesto 
Brazilio, Paulino de Souza 
Junior, Antonio Olyntho, May-
rink, Lima Duarfe, João Jl,uiz, 
Carvalho Mourão, Fortes Jun-
queira , Franciscq Veiga, Al-
varo Botelho, Lamounier Godo-
fredo, Ribeiro jle Almeida, 
V a lladarea, Olegario Maciel, 
Paraíso Cavalcanti, Lamartine , 
Domingos de Movaes, Al~eida 
Noguéira, Domingos do Castro, 
Dino Bueno, Gustavo Godoy , 
Pactua Salles, Vieira de Moraes, 
Herculano de Fr~itas, Moraes 
Barros, Paulino parlos, Fran-
cisco Glice1·io, Ur bano de Gou-
veia e Lu iz Adolpho (85). 

Rejeitam os Srs.: Enéas Martins, 
Gabriel Ferreira, Thomaz Ca-
valcanti, Francisco Benevolo, 
Cunha Lima, Leovegildo Fil-
gueiras, Sebastião Lanclulpho, 
França Carvalho, Ale indo Gua-
na bara, Francispo ~antiago, 
Almeida Gomes, j:-andulpho de 
Magalhães, Vaz de Mello, Mon-
teiro de Barros, Gonçalves Ra-
mos, Luiz Detsi, Ferraz Junior, 
Leonel Filho, Octaviano de 
Bl'ito, Rodolpho Abreu, 'l'heo-
tonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Simão d~ Cunha , Car-
los das Chagas , Costa Machado 
e Ovidio Abrantes (26). O pro-
jecto é devolvido ao Senado, 
onde é approvadp igualmente 
por dous terços de votos. Pro· 
:anulgado por Decr . n . 2 2 .'3 
de24 de Novembro de i894. 
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" 24 de Julho .• .• . 25 
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ASSUM PTO 

Torna ex tensivas aos a r se-
n aes de guerra da Bahi a, 
P ern a mbuco , P ar á e Matto 
Grosso as di sposições do 
decreto n. 157 de 5 de 
agosto de 1893 . 

Autorisa o Poder Executivo a 
conceder a gar antia de ju-
ros de G% ao a nuo, por 25 
a nnqs, até ao capita l ma-
xm1o de 30:000$ pot• kilome-
tro, par a a construcçã o de 
uma es trada de fe rro desde 
Ma náos até o for te e a fron-
teira de S. J oaqui m do Rio 
Bra nco, no Estado do Ama-
zonas. 

Limita á somma actual mente 
em circulação a emissão de 
" bonus " autorisada pelo 
a r t. 10 do decN to n. 183 C 
de 23 de Setembro de 1893 
ao Banco ela Republica do 
Brazil. 

Dispõe que os bens das ordens 
r.Jl igiosas , declara dos pro-
prios nacionaes ou como 
bens vagos , mas que con ti-
ntla ram ao ser viço do culto 
ca tholico, seja m reconhe -
cidos propriedade da Ig t·eja 
Ca tholica, no uso e goso 
dos i nstitutos ou pessoas 
relig iosas que delles se 
acha va m de posse ao tempo 
da promulgação cla~Cons ti 
tuição da Republica . 

Regula o numero , classe e 
venc imentos da fo r ça dos 
guar das e ma is empregados 
das guarcla.-morias das Al-
fa ndegas da Republica e 
di vide pr oporci on a lmente 
em ordenado e gra ti fi cação 
os ~ enc ime ntos dos empre-
gados elas Alfanclegas . 

ANDAME NTO 

E 1n 23 de Julb o, julgado objecto 
de del iberação, é en viado á 
commissão de orçamento, que 
em 6 de Setemb ro dá par ecer 
favoravel sob n. 23 A.- Em 22 
en tra em i a discussão que sem 
deba te é encerrada .- Em 13 
a pprovado.- Em 20 entra em 
2" discussão . E ncerrada.- E m 
28 a ppr ovado. - l!;m 3 de Ou-
tubr o entr a em 3a di scussão . 
E ncer r ada. A imprimir a r e-
dacção.- Em 4 a pprovacla , e, 
na mesma da ta enviado ao 
Se nado , 

Pende de dec isão. 

Elll 23 de J ulho , j u lgado obje-
cto ele deliber ação, é enviado á 
commissão de obr as publicas . 

Pende de parecer. 

OllSllR V AÇÕES 

Da comm issão de or çamento 
ao p rojecto do Sr. Nei va . 

Do .S t•. F.iJeto Pires e outros , 

Elll 24 de Julho, julgado objecto Do S1·. Ar lhur Rios . 
de deliber ação, é enviado á 
commissão de orçamento , 

Pende d e porec_er. 

Elll 24 de Julho, jul gado objecto 
de deliberação, é enviado á 
commissão de constituição le-
gisl ação e just iça . A' r equeri· 
mento elo auto r entra em dis-
cussão , independeo I e de pa -
rece r, em G de Dezembro . En-
cerrada . E m 7 a pprovado . 

P e n(l e de ~a dis cussão. 

Elll 31 de Julho en tra em i • dis-
cussão . Ora o St·. Neiva . E n-
cerrada.-Em 20 de Agos to a p-
provado. Dispensado interstício 
pa r a a 2• discussão, a requeri-
men to do Sr. Augus to Monte-
negro. - E m 21 en tra em 2·• 
discussão o a rt. i o. Ora o 
Sr. Coel ho Lisboa que offerece 
adclitivo d·isponclo que os em-
p,·cgcbclos acldidos ás alfan-
degas perceberão os mesmos 
vencimentos destes . 1!: ' enviado 
á com missão de or çamento . 
Ora m os Srs. Neiva e Augusto 
Montenegro. E ncerrada.En tram 
snccessivamente em discussão os 
dema is a rtigos do pr ojec to, cuj a 
discussão é sem debate encer-
r ada e adiada a votação Mé a 
apresen tação do par ecer sobre 
o additivo .-Em 25 a i mprimir 
o parecer sob o n . 27 A opinan-
do no sen t ido de ser r ejeitado. 
- Em 27 en tra em discussão o 
par ecer. Oram os Srs . Nei v a a 

Do Sr. L uiz Domin gu 3s . 
I 

Da commissão de or ça mento 
ás petições dos guar das 
el as Alfandegas da Ca pital 
F eder a l , Pará, Pernam-
buco, Bahia , Ser gipe, Pa-
r a h yba e outras . 

(No 01·çamento ela despeza 
do lvl iniste1·io ela Fcbzenda 
para 18.9 5 está, incluido 
o augmento proposto neste 
p1·o}ecto.) 
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25 de J ulho ... . . 28 

25 de Julho . . . .. 29 

26 de Julho ..... 30 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

Enéas Martins . Em 28 oram os 
r s . Augusto i\Iontenegro e 

Neiva . mncerrada. - Em 30 são 
approvados os arLigos do pro -
jac to e r ejei tado a emenda ad-
clitiva do Sr. Coelho Lisboa .-
Em 6 de Setembro entra e m ga 
discussão. Encerrada.-illm 11 
approvado. E' o proj~cta enviado 
á commissão de r edacção. -
Em 12 a imprimi r a reda~ção 
sob o n. 27 B .- Em 13 appr o-
vada. - Em 19 é o pr oj ecto en-
viado ao Senado . 

Pende d e d e c isão. · 

Estabe Ieee o pr ocesso a ohser- Em 25 de Julho é enviado ás 
va r na acção ele damno ou commissões de constituição e 
prejuízos por avari a gross~ , ele fazenda. 
r esultante da abalroaçao P e nde de parecer. 
por navio estrangeit·o n as 
aguas terr itoriaes em um 
porto da Republica, Oll por 
na vio br azilairo em alto 
mar . 

Determina que continuar ão Em 25 de Julho é enviado á 
em d isponibilidade, na fri r - com missão de constituição, que 
ma da Constituiçã0, os Jui- em 24 de Set~mbro dá pa r ecer 
zes do direito e os desem - opinando no sentido de não 
bargadorea não contempla- ser adaptado e se imprime sob 
dos na organisação da ma- n . 29 A.. - Em 2 de Outubro 
g istt•atura da União ou na en tr a em 2• disClussão o a rt . 1o . 
elos Estados . Oram os Sr s . Milton e Di no 

Bueno.-Em 3 oram os Srs . 
.1\Ior aes Bar ros, Benedicto Le"ite 
eFrancisco Glicer io que ofl'e rece 
emenda. Encerrada, é adiada a 
votação até a apresentação do 
parecer sobre a emenda. - Em 
16 a imprimir o parecer da 
commissão contt·a a emenda 
sob n . 29 B. - illm 20 entra em 
discussão o parecer . Om o Sr . 
Trindade . E ncer1·acla. - Em 22 
são appl'ovados os a r tigos elo 
projec to e a eme nda do Sr . Gli-
cerio. A emenda é enviada á 
comm issã-J para redigil-a para 
a 33 discussão.-Em 25 a em-
primir a red~cção para 3a dis-
cussão sob n. 29 C .- Em 8 de 
Novembro en tra em 3a d is -
cussão . Ül'a o Sr . Loreto , que 
offerece emenda .-Em 9 ora o 
Sr. Trindade, que oile rece sub-
sti tutivo. Encerrada. - mm 17 
é approvado o substitutivo e 
r eje itada a emenda. r~· enviado 
á commissão de r eclacção .-
Em 20 a i mprimit· a redacção 
sob n . 29 D .- Em 22 appro -
va da . Na mesma data são o 
projecto e a erpencla enviados ao 
Senarlo, ondeé então app rovada. 
A' sancção. Não sanccionaclo . 

Pende de qecisão. 

A'ltorisa o Governo F ederal Ern 26 de Julho, j ulgado·obj ecto 
a restabelecer a bitola de del i beraç~"• é enviado ÚR 
la rga na ffistrada de Ferro cnmmis~ões de o'n·as publicas 
Centt·al do Brazil, entre as e ele orçam ento. 
estações de Lafayetle e de Pende de parecer. 
Itabira e a abrir pa ra isso 
as necessarias operações de 
credito . 

OBSE RVAÇÕElS 

Do Senado . 

Da comm1ssão de const i-
tuição ao projedo iniciado 
no Senado . 

\ 

I 
\ 

~ 
\ 

Do Sr. Rodo lpho de Abre u 
é outr os . 

I• 
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In ter preta as palavras «cargos 

de magistrat tra ou seme-
lhantes», empregadas no 
art. i 0 do decreto n . 113 
de 21 de Outubr o de 18\!2. 

Em 27 ele Julho, julgado objeeto 
do deli ber ação, é envi ado á 
commissão de constitui ção qt<e 
em 1.'.1 ele Out-ubrJ dá parecer 
opinando pela rejeição que se 
imprime sob n . 31 A . 

Impresso s ó 1nent.c . 

Da commissão de constitui-
ção ao projeclo do Sr . Mar-
tins .Junior . 

Em 27 de JulhrJ, julgado objecto Do Sr . Ovidio Abrantes 
Je deliberação, ó env iado á outros. 
commissão de marinha e 
guerra . 

Pen de d e p a rece r. 

Autorisa o governo a ~rans
ferit· para as armas á que 
pertenciam o~ ac luaes Ie-
uentes do corpo de es tado-
maior de i a classe, sem 
prejuízo de suas antiguida-
des e extingue o posto de 
tenente tlo mesmo corpo. 'I 

Releva a Compa nhia de Me- ~m 3 ele A!fosto entra em 1• dis- Da commissão de or çamento \ I 
lhoramentos nu i\Iaranhãv cussã•). b.ncerrada. - Em 2U á p~tição da Companhia 
da multa de 2 % em que approvado.- Em 29 entra em de Melhoramen tos no Ma- I 
incorreu . 2·• discussão . Encerrada , - ranbão. I 

Em 30 approvado.- Em 5 tle 

Approva o credito extraor di-
nario de 5:720$ aue r to sob 
a r esponso.bil i Jade do Sr. 
Vice- P r esiden te da H.epu-
blica para pagamento dos 
' 'encimeutos dos scrven-
tuarios do extincto .Juizo 
dos Feitos da Fazenda, que 
passaram ao Juizo SP.ccio-
na l , no ex e rcicio da 1893, e 
auturisa a a Ler tura, no 
presente e:tercicio, do de 
6:0)!0$ para iclentico fim . 

.\u lorisa t• governo a abrir, 
no corrente exercício, Ut.ll 
~redit•' supplementar de 
527:4<?2-', para ser appl icau0 
ás ve r bas- Conselho Su-
premo i\Iilitar- e- Even -
t •taes - do orçamento da 
eles pczo. do Minis ter i o da 
Marinha. 

Setembro en lra em 3• di scussão. 
Encerrada.-Em 11 appr:..vaJ•, . 
E' enviado á commt ssãu ele 
redacção. - Em 12 a impl'imir 
a redacção.- Em 17 approvada. 
- l!:m 18 é o projeclo enviado 
ao Senado . @anccionado 
por decr eto n. 241 de 13 de De-
zemuro de 1894 . 

Ern 8 de Agosto eutra em 2a dis- Da com missão de orçamento 1: 
cussão o a r t . 1° . Encerrada. ~ ·mensagem do Poder I 
Entr~m successivarnente em Execu tivo . 
dLcussão os demai artigos elo 11 
projecto . Encllrrada .- l•; m 20 
sãú approvados todos os artigos I 
do projecLo. A' requerimen to 
do Sr. João Lopes, édispensatlo I 
o inters tício para a 3• discussão. I 
- Em 21 entra em 3a d iscussfu , 
que é sem deuate encerrada .-
Em 22 approvado. E ' enviado á 
commissão de redacção. - Em I 
24 á imprimir a reclacção.- Em I 
27 a p]Jrovatla . - Em 28 é " 
pN jectu en ,~ i ado au Senado. 
~anccionado p•;r decreto 
n . ~U7 de 26 de Setembro de 1891. 

E m 8 de Agosto ent r a ent 2a dis· 
cussão o art . i" . l!:ncerrada. 
Entra em diacussão o a rt. 2" . 
-Em 20 são approvadus os a rti-
gos do projecto . Dispensado o 
inter stício a requel'imento Jo Sr. 
J oão Lopes. - E;m 2l entra em 
3n discussão . E ncerracla. - Em 
22 a pprovado . E' envi ado á 
commissão de redacção.- Em 
24 á imprimir a redacção .- Em 
27 a pprovada. - Em 28 é o pro-
jecto enviado ao Se nad t•, don de 
em H de Outubro é d<wol vtdo 
com emendas . E' eu viado á 
comrntssão de orçamento, quP 
em 24 dá parecer acceitanclo a 
eme nda que se impri 111e sob 
n . 35 A .- l':m 3 de Novembro 
entra em discussão a emendll 
do Sena•lo . l~ n cerrada - Em 5 
approvada. A' commissão de 
redacção. - Em 6 á imprimir a 
reclacção sob n . 35 o . - Em 16 
awr uva la . - Em 17 á sancção. 
Sanccionado por tlect·etu 
n. 223 A de 26 de Novembro ele 
1894. 

I 
li 

Da cornmissão de orçamento 11 
á mensagem do Podet· :!

1 
Executivo. 

il 
I 
I 
I ,. 

li 
,: 
.I 

li 
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30 de Julho . ••. 37 
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" 6 de Agosto . •. . 39 

6 de Agôsto ..•. 40 

7 de Agosto • • . . 41 
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Considera de i a classe, para 
todos os effeitos, desde 10 
de Junho de 1893, a officin a 
tele"'raphica e electl'ica da 
Est1:'acla de Ferro Central 
do llrazil. 

Em 23 de Agosto entra em t a Da commissão de orçamento. 
discussão que é sem debate en- \: 
cerrada , ficando adiada a vo-
tação.- Em 28 ?"ejeitado . 

Concede ao Estado do Mara- Em 30 de J ulho é enviado a 
nhão os immoveis ruraes e commissão de constituição, !e-
urbanos situados no mesmo gislação e de justiça . 
Estado, que foram das or- P e nde de parecer. 
dens religiosas Cat·melt taoa 
e Franciscana, incorpora-
dos aos proprios nacionaes 
pela extincção das ditas 
ordens . 

Adopta como codigo_ civil da Em 30 de Julho, julgado objec to 
Republica o proJecto do de ele liberação, é enviado fJ. 
codigo civil elaborado pelo commissão de constituição ,, le-
St·. senador JoaqUtm F e- gis lação e de jttsliça. 
licio dos Santos. Pende de p:u•ecer. 

~!arca os casos e modo de Impresso s6mente. 
r evisão dos processos findos 
de crimes. militares . 

Determina que nos corpos 
das armas do exercito nos 
quaes existe apenas um 
tenente por companhia, se-
jam preenchidos por offi-
ciae3 com o posto de tenente 
os lo"'ares de secretario e 
quar~l-mestre respectivos. 

I 

Em iO de Agosto entra em 3• 
discussão. Oram os Srs. Arthur 
Rios, Ovidio Abrantes. Jo~é 
Carlos, Arthur Rios e Urbano 
de Gouvêa . E' ofterecida pelo 
Sr . Ovidip Abt·antes uma 
emenda substitutiva. Encer-
rada. - EIII 20 é ?'ejeitado. S~o 
igualmente rejeitados o project9 
n. 45 de 1893 e a emenda db 
St·. Ovidio Abrantes ao projecto 
n. 40 de 1894. 

Do Senado . 

Do Sr. Tbeoton io ele Maga-
lhães e ou tros. 

Da com missão de marinha e 
1/'nerra ao projecto n . i81 
de i893, iniciado no Se-
nado . Vide andamento do 
p rujecto n. i 8i de 1893. 

Da commissão de marinha o 
guerra ao projecto n . 45 
de 1893. 

\ 

I 

' 

Autorisa. o governo a despen- Em 29 de Setembro entra em 1• Da co ri. missão de orçamento. 
der até á quantia de 25:000S discussão que é sem debate en- I 
com o estabelecimento de cerrada, ficando adiada a vo-
um pbarol de 5• classe no t ação .- Em i de Outubro é 
porto de Macapá, Estado do approvado em i • discus~ão e 
Pará . dispensado o interstíc io para a 

2• discussão, a requeri me n to 
do St• . Bricio Fi lho. - Em 5 1 
e n Ira em 2~ discussão o art. i o. 
Oram os Svs. J osé Carlos, Car-
los Novaes, Galdino Loreto, que 
oiTerece e menda, que é enviada 
á com missiio de orçamento, e 
Augus to Severo . Encer rado o , 
art. to. E' sem debate encerrado 
o art . 2° do projecto, cuja vota 
ç~o fica adiada até que a com-
mi ssão de parecer sobre a 
emenda ollerecida. Em i7 á 
i mpl'imil' o parecer sobre a 
emenda, so~ n. 41 A..- Em 25 
approvado em 2• discussão o 
projecto. - Em 9 de Novembro 
entra em ga discussão, que~ 
sem debate encerrada, ficando 
adiada a votação. - Em 17 ap-
provado em, 3• discussão e en-
viado á com missão ele reclacção. 
- Em 19 á imprimir a reclac-
ção.- Em 20 approvada are -
dacção. - Em 23 enviado o 
projecto ao Senado . 

PeJJc.l~ tl~ 4eçisi'Q~ 
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" 

4 

7 ele Agosto . .. 

• 

7 de Agosto .. . 

8 de Agosto .. . 

8 de Agosto ... 

9 de Agosto . .. 

42 

43 

Autol'isa o go vern o a. mandar E1n 11 de Outubr o en tra em 
paga r ao Dr . J osé Borges di scussão un ica . Ora o Sr . 
R ibe iro da Cos ta e ao pha t·- Luiz Adolpho que r equer volte 
maceu tico Au ,.usto Cesar o projeco ú. com mi ssão pa ra 
Diogo, prepa radores elos la- dar no1·o parece r . Encer rada . 
IJora torios ele chimica in - - Em 22, r etirado o requeri -
or ga nir a e de pha r mac ia menlo a pediclo do a ur.ot·, é o 
da F aculdade ele Medicina p t·ojec to ada ptado e e nvi ado á 
do Rio ele J a neit·o. o OI' - c1 mmissão ele rcdacção .- Em 
de nado c1ue cleixa'ram de 23 á impt·imir a r edacção .-
pel'ceber no in te rva llo da E m 24 approvacla . Na mesma 
Ho ner ação á r eintegração. da ta é o proj ecto enviado a o 

Senado. ~anccionado por 
decreto n . 239 de 13 de De-
zembro de 18J4 . 

Da com missão de or çamento 
á petição do Dr . J osé 
Bor ges R ibei ro da Co3ta. 
e ou tro . 

Dá per m issão a Anton io Me-
deiros da Silva . ex-::llumno 
matriculado na· fa serie do 
curso med ico da Faculdade 
desta Capita l , no anuo ele 
1885, para no va me n te ma-
tricula r-se i ndependente da 
prestação de qu al quet• ex-
ame pt·epara torlo. 

Em 7 de An-os to é enviado á Da. commissii.o de instl'tlcção 
commi~são "'de instr ucção pu- publica ao projecto in i· 
blica que em 28 dá parecer fa- ciado no Senado. 
vorave l que se im pdme sob 
n. 43 A.- E m 3 de Setemb L·o 
entra. e m di scussão un ica , que 
é sem de ba Le en ce!'l·ada .- Em 
i1 approvndo.- Em 12 á n nc-
ção . N ão sanccionndo. 

P ende de d e cis ão. 

44 Concede um anno de licença Em 16 de Agosto entra em dis- Da com missão de pe tições e 
· com or de nado a. J osé Gon- cussão u ni ca . Encel'l'acla. - poderes á pet ição de J osé 

çalves de Oliveira . mestre Em 20 a pprovado. - E m 22 á Go nçal ves de Oliveira . · 
elas officinas de calde ire iro i m pr imi r a r edacção .- Em27 

45 

46 

de fe rro do Arsena l de ma- a pprovada.-E m 28 é o projecto 
rinha da Capital Federal. enviado ao Senado . Snnc-

cionado por decreto n. 207 A 
de 26 de Setembro de 1894 . 

Concede á Companhia Es - Em 23 de Agos to e ntt·~ em i • 
trada de F er ro Alto 'l' o- discussão. E ncer rada. - Em 28 
cantins , cess ionaria da de a.pprovado.- Em 3 de Setembr o 
Ca talão á P al mas , pror o- ent1·a em 2~ d iscussão. Ora o 
gação por um anno do Sr. Gustavo Veras C[Ue ofl'erece 
prazo estipulado par a co- emendn . Encerrada .- Em 11 
meço das obr as da Es trada são a pprovaclos os arLigos do 
de Fen ·o de Catalão á Pai- projecto, bem como a emenda 
mas . do Sr . Gttstavo Vet•:ts . E ' en-

v iadoú commissão par a red igi r 
par a a 3" d iscussão .- E m i 2 
,í, impl'i mit· a redacção para a. 
3a discussão sob n. 45 A . -
Em 20 en tra em 3• d iscussão . 
E ncerrada. - E m 28 appro-
vado . A' commissão el e r ecl ac· 
ção. A' imprimir a r edacção . 
- Em i de Otltubro approvada. 
- Em 2 é o pt•ojecto e nviado 
ao Senado, cl'onc'íe vol ta emen-
dado em 22 do mesmo mez. 
E' enviado á commi ssão de or-
ça mento que em 24 de Novem-
oro dá pa recer fa vat·a vel que 
se impri me sob n . 45 D. 

Pende de d e cisão. 

Fixa a despeza -do i\[i n is- En-. 11 de Agosto entra em 2·• 
terio elas Re lações Exte- discussão . Oram s Srs . An-
r ior es para o exer cício de ·tonio Olynlho, Augusto Monte-
1895 . negro, Zama, F rancisco Gl i-

ce l'Ío e João Lopes. E nce l'l'ada . 
- !!;m 20 appr ovado .- Em 22 
entr a em 3" discussão . Oram 
os Srs . Al bed o 'l' or i·es , Nilo 
Peçan ha que offet·ece emr-nda, 
e Vallacla t•es. s ·ão a presen taclas 
eme ndas , duas da comnüssi.io 

Da commissão de orçamen to 
á pet ição ela Companhia 
Estr ada de F er ro do Alto 
Tocan tins. 

Da comm issão de orçamento. 
(Veja annexo A sobt·e or-
çamen tos.) 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

e uma do Sr . Nilo Peçanha, 
que vai á commissão para dar 
parecer. A discussão é encer-
rada e adiada a votação. - illm 
25 á imprimir sob n. 46 A. o 
parecer da commissão sobre a 
emenda 01JÍna,ndo no sentido 
de se•· •·ejeita,da,. - gm 27 entra 
em discussão o parecer. Oram 
os Srs . Nilo Peçanba e Al -
berto Torres. Encerrada. -
Em 28 são approvadas as emen-
das da com missão e a parte da 
emenda do Sr. Nilo Peçanha 
cJ·ea,ndo o loga,r de cha,nceller 
no Cons1tlado de Londres, sendo 
retirada a que se refere ao 
chanceller em Paris a pedido 
do autor. O projecto assim 
emendado é adoptarlo em 31 

discussão com as emendas ap-
provadas e enviado á com -
missão de redacção. - Em 30 
apresentada a redacção sob n . 
4ti D, é dispensada a impt·es-
são a req tterimento do Sr. Ar-
thur Rios e approvada. Na 
mesma data é enviado o pro-
jacto ao Senado. Sanccio-
nado por lei n . 266 de 24 de 
Dezembro de 1894, art. 3<>. 

I 

OBSERVAÇÕES 

Determina os casos em que Ern 10 de Agosto é enviado á Do Senado . 
a concordata extra-judicial com missão de constituição. 
suspend~ o processo de li- Pende de parecer. 
quidação forçada das so-
ciedades anonymas . 

Define e garante os direitos Ern 13 9-e Agosto entra em 1a Da commissão de instruc-
autoraes. (Substit1Lti,;o aos dtscussao. Oram os Srs. Au- ção publica aos projectos 
p1·ojeotos ns . i 34 e 209 gusto Montenegro e Medeiros ns . 13-! e 209 de 1893 do 
de 1893.) e Albuquerque. Encerrada.- Sr. Pedro Americo e dos 

Em 20 é approvado o proj ecto. Srs . Au<>usto Montenegro 
-Em 24 entra em 2• di cussão e outros .'(Vep andamento 
o art. 1°, que é sem de bate en- dos proJectos acimà em ou-
cerrada. Entra <:~m discussão o tro logar '\esta Sy opse.) 
art. 2o. Encerrada. Entra em 
discussão o art. 3° . E' apre-
sentada emenda ao § 2o do Sr . 
Monte negro. Encerrada. São 
successivamente e sem debate 
encerrados os a r ts. 4° a 2'1. 
Entra em discussão o art. 2.2. 
E' apresentada emenda sup-
pressiva do § 2o pelo Sr. A. 
Monten egro. Encerrada . Entra 
em discussão o art. .23. En-
cerrada . Entra em discussão o 
art . 24. E' apresentada emenda 
Sttbstitutiva pelo Sr . A . Mon-
tenegro . Encerr~da. Entra em 
discussão o al't . 25. Encerrada. 
Entr a em discussão o art. 26 . 
E' apresen tada emenda sup-
presstva da i a parte, do Sr. A. 
Montenegro. São successiva-
mente sem deba te encerrados 
os arts. 27 a 29. E' apresen -
tado um additivo do Sr. Au-
gusto l\1on te negro. E' encer-
r ado sem debate o ar t . 30. -
Em 28 são retiraqas as emendas 
apt·esentadas a requerimento 
do autor . São aJ?provados todos 
os arts . do projecto em 2a dis-
cussão. - Em 4 de Setembro 
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ANDAMEN'l'O 

entra em 3• discussão. Ora o 
Sr. Medeiros e Albuquerque que 
ofl'erece emendas. O Sr. Th o-
maz Cavalcante offerece emen-
da . Ora o Sr. Herculano de 
Freita~ que offerece emenda 
suppressiva do art . 29. En-
cerrada a discussão .- ~m 11 
são approvadas as emendas elo 
St·. Medeiros e Albuquerque, do 
Sr. 'l'homaz Cavalcante, e a do 
St·. Herculano ele Freitas. O 
projeclo é adoptado com as 
emimdas approvadas e enviado 
á commissão de redacção. -
Em 14 á imprimir a redacç ão 
sob n. 48 A..- Em 17 appro· 
vacla. - Em 19 é enviado o pro-
jecto ao Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

1894 13 de Agosto... 49 Autorisa o Poder Executivo Impresso sõtnente. 
a conceder ao ftel da Es-

Da .com missão de petições e 
poderes ao requerimento 
de Manoel Lopes Ferraz. 

)) 

trada de F erro Central do 
Brazil, Manoel Lopes Fer-
raz, um anuo de licença 
para tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

16 de Agosto. .. 50 Eme~da do Senado, Rubsti- Etn 20 de Agosto entra em dis- Da commissão ~e marlnba 
tut1va do proJecto da Ca- cussão unica. Encenada. - e guerra. (VeJ a em outro 
mar a dos Deputados n. 25 Em 28 é r ejeita da a emenda logar desta Synopse, anda· 
de i893, que es tende a do Senado. - Em 29 o projecto manto ao pt•oJecto n. 25 

18 c!<~ Agosto .. . 51 

todos os olficiaes do exer- e emertda são devolvidos ao de 1893 .) 
cito reformados, de accordo Senado, d'onde são devolvidos 
com o decreto n. i93 A tendo a emenda sido appro-
cle 30 ele J anei ro ele '1890, vada por 2/3 de votos . São 
voluntaria ou compulsol'ia- enviados á commissão que em 
mente, antes de sua pro· 9 de Outubro dá parecer opi-
mulgação, as disposições nando pela adopç.ão da emenda 
elo decreto legislativo n. 18, elo SenHclo.- Em 13 entra em 
de 17 ele Outubro ele 1891. discussão unica. Oram os Sra. 

Coelho Cintra e José Carlos. 
Encerrada. - Em 22 é man-
tido o projecto ela Cam ara por 
9'1 contra 18 vol.os , sendo pre-
judicada a emenda do Senado. 
O projecto é enviado á com-
missão de redacção. - Em 23 
á imprimir a redacção sob 
n . 50 n.- Em 24 approvado. 
Na mesmo data á sancção. 
Sanccionado por decreto 
n. 216 de 31 de Outubro de 
1894. 

Abre o ct·edito especial de Etn 21 ele Agosto entra em 2a 
100:000.' destinados aos discussão . O'ram os Srs. Zama, 
premios creados pêlo de- Glicerio, Valladares, Bricio 
ereto n. 837 ele H de Ou· Filho e José Carlos . Encer-
lubro de 1.890 . rada . Entra em discussão o 

art . 2o. Encerrada. - Em 22 
são approvados os artigos do 
pr()jécto. A r eq uerimento do 
Sr. Bricio Filho é dispensado 
o inlersticio. - Em 23 en tra 
em 3a discussão, que é sem 
debate encerrada.- Em 28 ap-
provado. Enviado á ~ommissão 
de redacção. - Em 29 á im-
primir a r edacção. - Em 30 
approvada. Na mesma data é 
o projecto enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

Da commissão de orçamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo. 
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20 de Agosto .... 53 

20 de Agosto ... . 5-1 

20 de Agosto .... 55 

20 de Agosto .... 56 
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ASSUhlPTO ANDAMENTO 

ApproYa e declara definitiva Em 20 de Agosto, ju lgado. ob-
a pel'lnuta provisoria, feita jecto de deliberação, é env1ado 
com a Santa Casa ele i\li- á commissão de constituição 
sericordia do Recife, do que em 23 el á pa recer que se 
edificio que servia de h os- impl'ime sob n. 52 A.. - Em 
pedaria de immigrantes, na 25 entra em i " discussão . En-
J aquei r a , Estado de Per- cerrada. - Em 30 app t·ovado . 
narnbttco, pelo predio da Di pensado o interst ício a re -
Casa dos Expos tos , nomes- que rimento do Sr. Coelho Cin-
mo Estado . tra . - Em t ele Setembro entra 

em 2• di scussão . Encerrada.-
E:n H approvado . - Em 13 
entra em 3" discussão. En-
cerrada. Approvado. A' im-
primir a redaoção . - Em 17 
approvaela. - Em 18 é o projecto 
enviado ao Senado. Snnc-
cionado por decre to n. 
de 20 de Outu bro de 189-1. 

Au torisa o Poder Executivo Em 20 de Agosto, julgado ob-
a prolongar a Estrada de jeoto de de!iberação, é enviado 
Ferro de Paulo Affonso da á com missão da obras publicas. 
es tação de J atobá até á Pende de parecer. 
povoação de Icó, abrindo 
para esse fim o necessario 
ct·edito . 

ODSEI:l V AÇÕES 

Da commissão de consti tui-
çllo ao projec to do Sr. Gon-
çalves l!'tn·reira e outro. 

Do Sr. NogueiL·a Pa 1·anaguá. 

Declara vá lidos par a a ma-
tricula nos cu rsos de in-
str ucção superior os exames 
de línguas e sciencias, pre-
stados no Lyceu de Artes 
e Oficios de P ernambuco, 
observada a co ndição dos 

Em 20 de Agosto, julgado ob- Do Sr . 
jec to de de!t qe ração, é enviado outro . 
á commissão de instrucção pu-
blica. 

Martins Junior e 

I 
\ Pende de parecer. 

art s. 3° e 4° do decreto 
n . i3 ·g de 21 de Fe,-ereiro 
de 1891. 

Declara sem applicação a En-.. 20 de Agost.o, julgado ob- Do Sr \ Erico C<lelho. 
quaesquer commoçiies in- jeoto de deliberação, é enviado 1 
testinas a lei n. 631 de 18 á commissão de cons~itu içã'>. 
de etembr o de i 51, e de Pe- e de paa·ecer. 
nenhum effeito o decreto 
n. i6 1 de 28 de Fevereiro 
de 1894 . 

Fixa em 150 o numero de En1. 2D de Ou~ubro entra em i ' 
alumnos gratuitos do In- discussão, que é sem debate 
terna lo do Gymoasio J:\a- encerrada. - Em i de On tubro 
cional, mantidas as actuaes upprovado.- Em ii ent 1·a em 
condições de adm issão . 2" discussão, que é sem debat~ 

encerrada. - ),!:m 22 approvado. 
- Em 8 de Novembro entra 
em 3• discussão . Ora o Sr. 
Costa Azeveqo. Encerrada. -
Em i7 approndo. E' e nviado 
á commissão ele redacção. -
Em 20 á imprimir a redacção. 
- Em 2i approvada. - Em 22 
é o projecto en Yiado ao Se-
nado . 

Pende de «fecisiio. 

Da com missão de instrucção 
publica. 

2l de Agosto... . 57 Declar~ . de nomeação dos! E~ 23 ~e Agosto entra em i " Da commissão de ob 1•as pu-
admlllJstradores dos Cor-. d1scnssao . Oram osSrs . Gli- blicus . 
reios, nos re pectivos Es- cerio e Coelh o Cintra. Encar-
tados e Capital Federal, os. r ada.-Em 27 app1·ovado.-Em 
agentes de 3• c •la classes . i 0 de Setembro entra em 2n 

d iscussão. o~a o Sr. Vei ga que 
ofl'ereco emençla. Ora o Sr. Coe-
lho Cintra . l!:ncerrada . Entra 
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---- --------------------~· ---------------------i------------------1 1 
e m discussão o art. 3° . En-
cel'l'acla.-V:m 31 são o.ppro-

• vados os artigos elo projeclo e a, 
emenda elo Sr. Veiga a o a rt. 1o . 
O projecto é enviado á co m-

::missão pa ra redigil-o para 
a 3a discttssão. - Em 1.2 á 
imprimir a redacção pat·a a 
3a discussão sob n. 57 A..-
Em 11 ele Ottlubt·o entm em 3• 
cl iscussão. Ora o Sr . Coei h o 
Cintra que ofl'erece por par te 
ela com missão ele obt·o.s p tbll-
cas um substitutivo. En cerr ada. 
_:_ Em 22 o S t·. Coelho Cintt·a 
r equer preferencia para a vo-
tação elo subs titutivo . .!!]' appro-
vaclo. - Em 23 entra em noY a 
discussão o sttbstitutivo. En-
cerrada.- Em 24 appr ovaclo. 
E' enviado á comrnissão ele 
reclacção .-Em 25 á impl'imir 
a r eclacção sob n . 57 o.- Em 
26 approvada.- Em 27 é o pro-
jecto en viaclo ao Senado, cl'oncle 
volta emendado . E' env ia do á 
commissã o ele obras publicas 
que em 5 ele Dezembro dó. pa-
rece t· favorave l que se impt•ime 
sob n . 57 c.-Em 7 entram em 
discussão as emend a~. Ora o 
Sr. Enéas Martins. Encel'l'acla. 
São rejeitadas as eme ndas do 
Senado. O projecto é devo! v ido, 

Pende de decisão. 

1894 22 ele Agosto ... 58 Autorisa o P oder Executi ~o En'l 22 _de O.utubro entr a em Da conunissão de petições e 
a conceder ao escriplut·arto chscussao umca . Encerrada .- poderes. 

22 de Agos to . .. 59 

" 24 ele Agosto •.. GO 

" 27 de Agosto .. ~ 61 

da es trada ele ferro «Pa ulo Em 23 app1·ovado. - Em 24 á 
Alfonso» Antonio Candido imprimir a r edacção.- Em 26 
dn S ilva 'Leão, um a nno ele approvada. - E m 27 é o projecto 
J icença, com ordenado, para enviado ao Senado. Sunccio· 
t ratar ele sun saucLe oude nac.lo por decreto n. 249 de 17 
lhe convier. ele Dezembro de 1891. 

Extingue as legações do i\Ie- En'l 24 ~e Agosto entra em i" 
xico, Venezuela , Bolivia, drscussao.- E m 29 approvndo . 
Suissa, Rnssia e Austria- .l"ende de decisão. 
IItm gl'i:l., e dá ou tras pro-
''iclencias. 

Approva os cl ecr s. n s . 159 ! A, Em 29 elo Agosto entra em 1' 
159·1 I3 e 159.J. C ele 4, G e 7 discussão. Encerrada. - Em 30 
de Novembro d t3 1803 e appt·ovaclo . Dispensado o in-
ns. 16 2 de 28 ele Feverei ro tersticio 11. r equerimento do 
1687 e 1688 de i7 ele Mat·ç~ St·. Thomn7. Cavalcante. - Em 
de 189·1. 1° de Setembr o entra em 2• 

cl iscus3ão . E ncerro.da.-Em 11 
ap[Jrovaclo . Dispensado o in-
terstício par:\ a 3• discussão á 
r equc l'i men to elo Sr. Her culano 
ele F reitas .- E m 12 en tra em 
3• discussão . Encerrada.- Em 
13 appl'Ovnclo . E' enviado á 
commtssao de redncção. A' im-
primir a redacção. - Em 17 
approvacla , 6 e nviado o projec to 
ao Senado. Sancionado 
por decreto n. 214 de 26 de 
Outubro d e 189-!. 

Da com missão elo orçam ento. 

Da commissão ele marinha 
e guerra á meusag~m elo 
Podet· Execn tivo de 25 ele 
Junho de 1894. 

Prot·oga até 7 de Outubro elo En'l 27 de Agosto é app rovado . Do Sr. Glicerio e outros . 
corren te an no a presente E ntrn immedia tarnente em dia-
sessão do Congresso Na- cussão . Encerrada . Ad iada 11. 
ciono.l. votação p r falta de num et·o.-

E m 28 appro1•ado . Na mesma 
data é e nvindo ao Senado. Pu· 
bllcudo. Decreto n. 204 de 
30 de Agosto de 189-! . 
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27 de Agosto . .. 62 Autorisa o Poder Executivo a E1n 27 de Agos to, julgado ob- Do Sr . R oclolpho Abreu e 

prolongar o ramal de Ouro j ecto clP. deliber açã0, é enviado oulros. 
Preto até encontrar-se com á com missão de orçamen to. ' 
a Estr ada Espirito Sau Lo e Pende de _parecer. 
Minas e a emittir apolices 
de 5% de ju ro, papel, até á 
somma necessaria para ex-
ecução das obras e paga-
men to ce toda a despeza. 

27 de Agosto .. · 63 Declara abolidas as lotel'ias Em 27 de Agosto, jul9ado ob- Do Sr . José Carlos . 
em toda a R epublica elos jecto ele deliberação, e e nviado 

27 de Agosto . .. 64 

Zi de Agos to . . • 65 

27 de Agosto . . . 66 

Estados Unidos do Brazil. á commissão ele fazenda, que 
em 29 de Novembro dá parecer, 
que se imprime sob n. fi3 A . 

Impresso sómt!>nte. 

Transfere ao dominio dosEs- Em 27 de Agosto, julgado ob - Do Sr . Anisio de 
tados elo Piauby e ele Matto jecto de del iber ação, é envia do outros. 
Grosso as terra devolutas ás comm isFões de orçamento e 
das extioctas fazendas na- constituição . 
cionaes,que men ciona, e de- Pende de pare c e r . 
cla r a pertencentes :í.quelle 
Estado os proprios nacio-
naes si tua dos na cidade de 
Oeiras, dos quaes a União 
não necessita para o seu 
serviço. 

I 
Autorisa o Poder Executivo a Em 27 de -Agosto, julgado ob- Do Sr . Gustavo 

conceder a gar antia de ju- jecto de deliber ação, é enviado outros. 
r os ele 6 %ao a.ooo ao capi- ás commiasõe~ de orçamento e 
tal necessario para a con- obras publica& . 
strucção de uma estrada Pende de parecer. 
de ferro de S. Luiz do Ma-
r anhão ao J &azeiro, na 
estrada central ela Bahia . 

Abreu e 

Veras e 

\ 
Reune sob uma unica. di- Em -271 ele- Agosto,· julgado ob- Da commissão ele obr as pu-

rectoria e com a denomi - jecto de deliberação, é enviado bl icas a~ projecto do Sr . 
nação Estrada de Ferro á com missão ~le obras publi- Coel o Cmtra e outros. 
Nacional ele Pernambuco cas, que em 4 de Outubro dá 
as administrações das ('5- parecer que se imprime sob 
t radas de fer ro Cen lr al P n. 66 A. ~ 
Sul de P eroaJL.buco e dá Impresso sómente. 
outras providencias . 

21 de Agosto.·· 67 Reparte proporcionalmente Impresso sómente. Da commissão de pensões e 
contas á petição de D. Nar-
cisa Candida de Andrada . 

27 de Agosto ••. 68 

por D. Narcisa Candida de 
Andrada e suas duas filhas 
a péosão que aquella per-
cebe por decreto de i 3 de 
Outubro de 1887. 

Interpreta o fin al do art. i 0 

do decreto legislativo n . 50 
de i 3 de Junh() de i892, que 
aP.osen tou Bellarmino Bra-
ztliense Pessoa de Mello no 
logar de di rector da Casa 
de Correcção desta Capital. 

Em 4 de Setem)Jro entra em dis- Da commissão ~e f~enda 
cussão unica, que é sem deba te á pet ição de Bellarmino 
encerrada. - Em H é appro- Braziliense Pesaoa de 
vado e enviado á com missão de Mello . 
redacção.-Em i2 á im primir a 
redacção. - Em 18 é approvada 
a re,lacção e na mesma data en-
viado ao Senado . Sanccio· 
nado por decre to o. 246 de 13 
de Dezembro de i 894. 

" 28 de Agosto.·· 69 Emenda substitutiva da Ca- Em 4 de Setembro en tra em dís -:Da. com missão de marinha 
mar'-dog Dep·•tados á pro- cnssão un ica. Oram os Sra. O vi- e guerra ao projecto do Se-
postçao do Senado n . 14 A dio A brantes e José Carlos . A nado. 
de 1892, determi•;ando qn e discussão 6 encer rada .- Em (Veja em outro Jogar desta 
a r eforma concerl!da ao Oe· 11 é a.pprovado por 78 contra Synopse andamento ao 
nera l de Brigada Frederico 31. votos a emenda subst il u- pt'OJecto n . 185 ele 1893.) 
Chrtstia no Buys será no tiva da Cam~ ra. O projecto e 
pos to de General de Divi- emendas são devolvidos ao Se-
são, á qual o Senado não nado. Sanccionado por de-
pôde dar o seu consenti- ereto o. 209 de 3 de Outubro 
manto. de 1894. 
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28 de Agos to ... 70 

• 

28 de Agos to . . . 71. 

28 de Agosto . . . 72 

30 de Agosto... 73 

30 de Agosto . • . 74 

31 de Agosto . , . 75 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Divide o \erritorio da Repu- Em 28 de Agosto , julgado ob- Do Sr . Salgado dos Santos . 
blica em nove d istrictos jedo rle deliberação, é enviado 
mil itares e em igua l nu- á commissão de mar inha e 
mero de ilirectorias de guerra. 
obras militares. Pend e d e pare c e r. 

Determina que o ramal em Em 21 de Agosto, julgado ob -
construcção da Barra do jecto de deliberação, é enviado 
Canho\o a Aguas Bellas á commissão de obt·as publicas. 
passe a ser a linha princi- Pende d e par e cer. 
pal da est t·ada de !err o Sul 
de Pernambuco e providen-
cia sobre o prolongamento 
do mesmo ramal. 

Dos Srs. Gald ino Lor eto e 
outr os . 

Crêa varios impoHtos em be- E m 28 de Agosto, julgado ob- Do Sr . José Ca rlos . 
neficio das casas de cari- jacto de deliberação, é enviado 
dade e outros institutos á commissão de ot·çamento. 
pios da União. Pende de par ecer. 

Dispõe que só terf.o dirdito á Em 30 de .\.gosto, julgado objecto Do Sr. Sal "ado dos Santos . 
vantagens puramente mili- de deliberação, é enviado á com-

0 

taras as praças federaes em missão de marinha e gnerra . 
campanh a e outras que lhes Pende d e par ecea·. 
fo rem ass imihtclas . 

Proroga por dous annos úS E m30de Agosto,julgadoobjecto Do Sr. Ovidio Abran tes. 
pr azos concedidos ás em- de de liberação, é enviado á 
prezas de l inhas ferreas de com missão de orçamento . 
Itararé a Cruz Alta e seus P end e de p a r e c e r. 
r amaes, e de Taubaté a 
Ubatuba . 

Concede ao Estado de Goyaz Em 31 ele Agosto, enviado á Da commissão de constitui-
clive.rsos propl'ios nacio- com missão de con ·tituição, que ção ao projecto iniciado 
naes, situados no mesmo em 24 ele Setembro dá parecer no Senado . 
E s tado e ele que a União que se imprime sob n. 75 3.,. 
não precisa . - Em 29 entra em 211 discussão, 

são oft'ereciclas emendas pelos 
Srs. José Carlos e Galclino Lo-
r eto. Oram os Srs . José Carlos, 
gue requer que o projecto volte 
a commissão e Galclino Loreto . 
A discussão é encerrada e suc-
cessivamente os demais artigos 
do projecto. - Em i de Outubro 
é approvado o requerimento do 
Sr . J osd Carlos e o projecto 
volta á commissão.- Em 8 ele 
Novembro, á requerimento do 
Sr. Urbano de Gouvêa, entra o 
projecto em discussão, que é 
sem debate encerrada. Appro-
vado em 17. - Em ·19 entt-a em 
3a. Enc rrada .- Em 22 ap-
pro,'ado . - Em 23 á sa ncção. 
Sanccionado por decreto 
n. 225 A. de 1 de Dezembro ele 
1894 . 

31 de Agosto . . . 7G Concede a D. Emilia Nunes Impresso sómeu te. Da commissão de pensões e 
contas á petição de D. Em i-
lia Nunes Teixeira de 
Souza . 

T eixeira de Souza, viuva 
do official de fazenda da 
Armada, Antonio Alexan-
dre Teixeira ele Sottza, uma 
pensão correspondente ao 
meio soldo dacpwlle offi.cial. 
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ASSU~!I''fO A:-IDAl\!I>NTO 

Isenta de pagamento dos im- E tn 3 de Setembt·o enviado :i. 
postos de impor tação e di- commissão de fazenda, q ue dá 
r eilos de exped iente os ma- parecer que ~e imprime sob 
teriaes importados para o n. 77 A ·-Em 2-! de Outubro 
serviço da illuminação pu- e nt 1·a em i • tli cussão, que é 
blica da capi ta l da Bahia . sem debate enca n·ada.- Em 25 

appl'Orado. - Em 8 de Novem -
bro entra. em 3" discu ssão. )!; ' 
a pt·esentacla um a emenda e eu-
vi aclJ. ÍL comm issão. A discus-
são é encen·acla.- Em 17 é 
ap provado em 2• jun tamen te 
co m a eme nda da com mi ssão 
annexa ao parecet·. O p rojec to e 
eme nda são euviaclos á com -I missão para. redi g-ir par a a 3• 
di•cussão.- Em 19 á imprimir 
a redacção para a 3• c1 iscussão 
sob n. 77 R .- Em 26 entra em 
33 discussão. São offer ecidas d i-
versas emendas que ,·fio á. com-
missão . Ot·am os Srs. , ilo 
Pe an ha c Gustavo Vet·as. A 
di scussão é encerrada e addiada 
a v o ta ão a tê a apresentação 
do parecer soiJ t·e as emendas . 

Pende de parecer. 

I 

Autorisa o governo a r ever Em 12 de Set?mbro ~ ntra de 
.desdej!t o actual.reg: imeu lo novo em 3• di ~cnssão. São a pre-
de custas JL!dtctal'las, de sentadas emendas pelos Srs . 
accot· clo com as bases que Adolpho Gordo e Paranhos 
propõe (substitutivo) . i\l ontenegro . pram os Srs. Pa-

r anhos i\Iontenegro e Eduardo 
Ramos. Encer l' ada .- Em 13 
são approvadas as emendas 
apresentada~ ao substitutivo, 
com excepção da que eleva a 
50 % a taxa de 30 % nas ca~t
sas esp~cificc~das 110 a r t. 1°. São 
Dpprovadas as seg uintes emen-
das apresenta el a s no a n no de 
1803 ao pro~edo n. 135 A 
daq uelle an no. Ao ar l . 1° depois 
de fi scJcs , accoscen Le -se - ( e-
deracs , ao a rt , 1° accrescente-se 
ao paragrapbo unico - respzi -
taclo quanlo 7JOssir;cl o pl'incipio 
da. p •·oporcionalidade . E' ttp -
prova-lo o substitu!Lvo e preju-
dicados o projecto n . 135 A de 
1893 e as demais emendas ao 
mesmo apresentadas .- Em 14 
en Lra em nova discussão o sub· 
stitu ti vo com as emendas ap-
provadas. Encerrada .- Em 17 
ap provados . jl:' enviado á com-
missão de r~ dacção .- Em 18 
á imprimit· a redacção sob n. 
78 A.- J!;m 2il approvada.-
Em 29 é o projecto enviado ao 
Senado, donde volta emendado 
em 7 de 'ovemiJro . E ' e nviado 
á commissão de const ituição , 
que em O dá parecer f<>vo rave l, 
que B!J im pr im e Sob tl. 78 B. 
- Em 14 en Lra em discussão 
unica . Encerrada. - Em 17 são 
appromdas as emendas do e-
nado .- l!:m 10 á. impl'imit• a 
redação sob n. 78 C.- Em 21 
approvado.- Em 23 á. sa ncção. 
Sanccion;atlo pot· decreto 
n. 225 de 30 de qveml.J ro de 
i 80 j. 

OBSE!tVAÇÕilS 

Da commissão de fazenda ao 
Pfl>Jecto do Sr. Augus to 
de Freitas e outros . 

Da comm issão de cons titui-
ção DO projecto n. 13' A 
de 1893 . (Veja a ndamento 
do projecto n. 135 A em 
outrologar desta ynopse.) 

\ 
\ 



I 
I 

I 

I 
I 
I 

·I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

-33-

AN);O DA T A ASSU~lPTO A~DAM I~ :-.JTO OBSERVA ÇÕES 

--- ------ --- ---------- -------- --- ------ ----11 

1894 

» 

)) 

-

)) 

)) 

3 de Se tembr o . 

• 
79 E:m en d a~ da Carr.ar a dos ln-.pressn sómente . 

Depu ta dos ao proj ecto do 
Senndo n. 147 de 1803, que 
marca o p ,. azo max imo de 
90 dia~ aos gover nacl o t·es 
elos Estacl• s em cuja repre-
sentação 'e der vagas por 
c1 us lquer causa . 

Da commis;;ão ele cons ti tu i-
ção ao pr >jec lO n. 1·t7 ele 
1893 (do S0nndo). 

(Vi' l. em outro loga1· clcsta 
Sy n op se andam e " to aopro-
j eeto n . 1 47 de 1893 .) 

4 de Setembr o . 80 Declar a que o gover no do l!:m 4 de Setembro e envia•lo ás Do Sena do . 
Estado de Minas Geraes é com mi s5Ões de obms publicas e 
competente para decre tar con t ituição . 

4 de Setembr o. 81 

' 

5 de Setembro. 82 

5 de Sete m br o . 83 

e fazer const ruir qua lqn r P ende de parecer. 
es trada c!~ fet·ro que par-
ti ndo de Ouro P reto ou de 
qna lq ner outro ponto da 
Central , em ter ri torio mi -
nei t'O, se di rij a a cen lro de 
população ou ele pr oduccãc• 
no in t~ ri or do mesmo Es-
tad 1. · 

Aulorisa o gove t·no a appli car. 
de~ de já, ás despeznq com 
o a lrm rgam ento rle bi tola . 
n a Estrada do F er ro Cen-
tt·al do Bt·azil. de C;tchoQ ira 
a T nuhalé. nté a quantia 
de 1. 000:0003000 por conta 
ela ve r ha co ns ig nada na l' ll -
br ica 17 elo a rt . 6• da le i 
n. Hll B de 30 de Se tem -
br o ele 1893, pat'a o pr o-
longamen to da mesma es-
trada. 

E tn 4 de Setembro é enviado ús 
c >m missões de obras p·tblicas e 
orçamento. 

l "'end e d e par•e ce•·· 

Declar a fi cllr perten ce ndo ao Em 5 de Setembro é envi ado á Do Senado . 
pa tr imonio do Estado d~ commissão do con titu içiiJ . 
Mina s Geraes os proprios Pende de pnrecer. 
naci onaes que menc iona 
si tuados no mesmo E . taelo e 
de que n iio p recisa a União 
par a oq serviços feeleraes. 

Autori sa fJ Porler E"ecuti\•o E m 10 Setembro en tra em 1a 
a reorganiqar o ~e r vi ç o de di scussão ; s~m debate cncer-
immi Graçiio e r.o lonisa~iio radn.- En1 11 flPJH•o,·aclo.- Rm 
da Uniã 'l , de con for midarle 9 el e Nnvemh t·o en tra em 2n dis· 
com as baaesquen prcqen ln. cuasão : 0ra o Sr . Coelh o Cin-

Lra .- Em 13 ence rrada .- Em n é nppr !>,•ado e d i sp~ nsael o 0 
i nter• t icio n r e>qneri men lo elo 
Sr. Co• lho Cin tr a .- Em 21 en-
t m e m 33 d i scu~siio : orn o Sr. 
Pauln Rn mr.s q:te otfer e>ce sub-
Rt ituli ,·o; ora o Sr. Coelho Oin-
t t·a que req ue r voltA o projecto 
á com m issãn para. ':lar pn.rec~ r 
sob t·e o ~ u bs~i tuth• o . - Em 6 
r! e D~zem hro encerracln. - Em 
7 é app t·o,•aclo o reqnPrime nto 
do Sr . Coelhn Ci ntra . Vol tam o 
JWOjecto e o subs ti tu ti v o ~ com-
missão . 

P e nde de parecer. 

Da commi ssüo de obras pu-
bli cns. 

» G de Sete mbro . 84 e F i" a a despeza lo i\Iinis let·io En~ 20 d~ Se tem hr o enlt·'t. em 2~ Da com missão d" or çamen to . 
84 A tl:t Gucr m pa ra o P. xerc icio di scus~iio . ra o Sr . Alme ida (Vicl . an nexo ~ so hre os 

5 

de 18\15 . Nog-ueirn.. - Em l?2 oram os Srs . or camen to> .) 
J osó Car los , Ovid io Abrn. ntos 
que nprese ntn. eme ndns, Ft·an -
ci scll Benevolo q ue nprescn la 
P.tnenclas. Almeida OQ: tte ira e 
Th omaz Ca ,•a lca n t~ . \ impJ·i-
m ir o pa rec~ r S'lbre aq ~ men -
eias soh n . 84 :o.- Em 24 en -
tr a em d iscussão : sem deb]l te 
oncerra da .- Em 28 approvado. 
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ASSUMPTO 

F ixa a despeza do Ministerio 
da. Justiça e Negocias In-
te r iores para o exercício de 
1895. 

ANDAMENTO 

São a pprovadas as seguiu tes 
emendas : da com missão (su b-
emenda) á do Sr . Francisco 
Benevolo sobre a escola de ti ro 
do Ceará; as do Sr . Ovidio 
Abra n tes á rubrica sa, sobre es-
colas militar es da capi tal, do 
Rio Grande do Su l e Cear á, e 
a do Sr . Fra ncisco Benevolo 
suppressi va das qua nti as de -
signadas pa ra a aprehensão dos 
desertores e diaria dos mesmos. 
O projecto e emendas são en-
Yiados á commissão par a r e-
digir para a 3• discussão . A' 
imprim ir a redacção para a 3a 
discussão sob n . 84 C .- E m 29 
entra em 3a d iscussão ; encer-
r ada . - Em 1° ele Outubro é o 
projecto adap tado em 3• dis-
cussão e enviado a com missão 
de redacção .- E m 2 é apresen -
tada a redacção sob n . 84 n. 
A requerimento elo Sr. Almeida 
Nogueira é di spe nsada a im-
pressão par a ser approvada .-
E m 3 é o projecto enviado ao 
Sen ado . - Sanccionado 
por lei n . 266 de 24 de Dezdm• 
bro de 1894 (a r t . 5o) . 

I 

OBSERVAÇÕES 

Em 17 de Setembro entt·a em 2• 
d iscussão ; são 'apresentadas 10 
emendas que ~ão envia das á 
commissão . Oriim os S t·s . Val-
ladares, Hermene&'ildo e Neiva 
que offerece em,enaa, Medeiros 

Da commissão do orçamento . 
(Vid. annexo A sobre or-
çamentos .) 

e A lbuquerque que requer vo lte 
o projec to á coipmissão, Coelho 
Cintra, Rodolpho Abreu e José 
Carlos . - Em ~8 são apresen - ·1 
tadas di versas (lmendas que são 
enviadas á COipmissão . Oram 
os Srs . Santos Pereira , Bri cio 
Filho, Carlos de ovaes, Anto-
nio Olyn tho, O~car Godoy, Gal-
dino Loreto, Neiva e Leonel 
Filho . - Em 19: são apresen ta-
das diversas emendas que são 
en viadas á coljlmissão. Oram 
os Srs. Coelhq Lisbôa, Costa 
Machado, Lins de Vasconcellos 
e José Carlos.- Em 20 são apre-
sentadas emendas que vão á 
co=issão . Or11m os Sra . Tho-
maz Delfino, Coelho Lishôa e 
Alcindo Guanabar a ; a d iscu3-
são é encerrada, - Em 25 á i m-
prim ir o parec~r da commissão 
~obre as emendiis, sob n. 85 :o. 
- E m 27 entra em discussão o 
parecer ; oram os Srs. José 
Ca rlos, Arthu t~ Rios , Coelho 
L íshõa e Neiva . - Em 28 orarr. 
os Srs . Coelho Cintra e Anisio 
Abreu ; encerr/1'da . São appro-
vados os art i go~ do projec to e as 
emendas dos Srs. Enéas Martin s, 
Bricio F ilho, i\lfede iros e Albu-
q_uerq ue, Coelho Lisbôa, Cuper-
tmo Siqueira, Santiago, Anto-
nio O l yn ~ho, Th omaz Delíi no, 
Herme neg1ldo 'Moraes , eiva 
Bricio Filho, Eduar do Berredo: 
Carl os de ova \'ls , Luiz de An-
d rade e Freder ico Borges.-
Em i 0 de Out l\bro são appr o-
vadaa as emendas do Sr. Coe -
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A!-lbAMENTO 

lho Cintra. Adiada a votação 
da emenda do Sr . Galdino Lo-
r eto, por ter havido empate na 
votação. E' approvado o sub-
stitutivo da commissão ao 
art . J2o; são approvados os 
arts. 4° e 5o. As demais emen-
das são rejeitadas umas e pre-
judicadas outras. O projecto 
assim emendado é approvado 
em 2a discussão e enviado á 
com missão pa ra redigir para 3a. 
- Em 2 entra em nova dis -
cussão a emenda do Sr. Gal-
dino Loreto, a qual é encerrada 
sem debate e approvada. A ' 
imprimir a redacção para aa 
discussão sob n. 85 c .- Em 4 
entra em 3a discussão ; Oram 
os Srs . Furquim \Verneck e 
Arthur Rios. - Em 5 são apre-
sentadas diversas emendas que 
são enviadas á commissão en-
trando conjunctamente em dis-
cussão as apresentadas pela 
commiasão de orçamento . Oram 
os Sra . José Carlos, Freder ico ' 
Borges e Urbano de Gouvêa .-
Em 6 são apresentadas emen-
das que vão á commissão ; ora 
o Sr. Luiz Detzi; encerrada .-
Em 7 á imprimiL· o parecer so-
bre as emendas sob n . 85 D .-
Em 8 entra em discussão o pare-
cer; oram os Sr s. Leonel F1ilho 
e Enéas Mar tins; encer rada.-
Em 15 são approvadas as emen-
das da cornmissão de orçamento 
sob os ns . I á V, VIII, XI e XII e 
rejeitadas as de ns. VI, YII, IX, 
X e XIII ; são r ejeitadas as de -
mais emendas. O projecto é ada-
ptado em ga discussão e enviado 
á comm issão de redacção .- Em 
20 á imprimir a redacçiio sob 
o n . 35 1!.:.- Em 22 appro• 
vada.- Em 24 é enviado ao 
Senado de onde volla emendado 
em 29 ele Novembro. E' en-
viado á commissão de orça-
monto que em 1° de Dezembro 
da parecer que se imprime 
sob n. 85 F . -Em 3 entram 
em discussão as emendas do Se-
nado ; Ora o Sr. Fmncieco 
Veiga: encerrada.- São appro-
vadas as emendas do Senado 
com excepção das suppressi v as 
á verba para o Extern ato da 
Campanha e a transferencia 
aos Estados dos cm·sos annexos 
ás Faculdades de Direito .- Em 
6 é devolvido ao Senado, onde 
são manddns as emendas r e-
jditadas pela Camara. Enviado 
á cornmissão de orçamento que 
na mesma data dá parecer que 
se imprime sob n. 85 G . -Em 
7 entram em discussão as emen-
das ; encerrada. São appro-
vnclas por não terem obtido 
dons terços de Yotos. O pro-
jecto e emendas são devo! v idos 
ao Senado para a r edacção final 
conjunctam ente com outros or-
çamentos da despeza. Sane· 
clonndo por l ei n. 266 de 
24 de Dezembro de 189-1 (art. 20), 

ODSERVAÇÕI!S 
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H de Setembro . 
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ASSUMPTO 

Decla ra qu il nas t' xelusões d e 
q ue tra ia o ar t. 9• do ,Je-
cre to n . 117, de 4 de :\ ~
wmbro dê 18\.1.2. nii·• es1ão 
comprehondido· os empre-
ga llos da In specção Ger al 
dns Obras publicas, r~orga· 
ni.~ada pdn dccr to n. 406 
de i7 de llla io de i890 e 
ma nda pagar aquelles em· 
pregados apos~nLados com 
a resLri ção do ci1ado a rt. 
9~ a differeno<a dos venci-
mentos da apo'!en tadoria 
J.esde a da ta de La . 

R EOC"LA o numero e Ye nci-
menLtls dc.s Guardas-mór es 
e U$ :~judantes das .-\.lfan-
de~as d:1 Republica . 

ANDAME)ITO 

Impresso sómeute. 

ODSERV AÇÕES 

Da <pmmis ão de consti-
tui ção á peti.;ão do major 
Antonio José de Souza . 

Em H de Setembro, julgado Do S r . Martins Junior e 
obJecto de deliberação, é en - ou tros . 
Yiado >Í commissão de orça-
men t 

Pende de parecer. 

ÜRGA NISA a força a rmada d o Em 11 de Setembro, j ulgndo Do Sr. Thomaz Cavalcanti. 
Br., zil. objecLo de de li beração, é en-

viado i comm issão de ma rinha 
e g uPrra. 

Feu. o m:n: imo de horas de 
horas de trabalho dos em-
pre~dos nas_o~cinas cus-
teaaas ~la un1ao . 

F.u:m.TA á mulher brazilei r a 
o empre.,o nas repartições 
pnbHca e nas oflicinas 
mantida_ ~la União . 

Pende de parecer. 

Exu 11 de Setembro. julga do Do Sr. 
objecto de deli beração, é e n-
>i ado á commissão de cons-
tituição . 

Pende de parecer. 

Exu il de Setembro, julgado Dp Sr . 
objecLo de d eliperação, é en- \ 
viado á commissão de cons-
tituição . 

Pende de parecer, 

E rico Coelho. 

Erico Coelho . 

I 
\ \ 

I 

I 
I 

Declara em ;ojzcT o art. 4° d a 
le i e "i de Dezembrn de 
1 o. 

E JD H. de Setêm hro, julgado 
obJeclo de deliiJeração, é en-
''iado á commi~são de cons-
tituição . 

I 
I 

Do Sr. Gaspa•· 
e ou tros . 

Dr~mmond I 
Pende de pa:recer. 

I 
:? T e>rn3 exten i.-o 31'3 lentes E m H de lembro, julgado Do S r . Sa ntos Pereira e I 

de ~lbol?!ia geral e (bi;le- objecto de deliberação, é en - ouLros . 
tdcJa o disposto no para- ,·iado á commi·são de orça-
rnpbo unico elo a rt . 47 do mento. 

rezulamemo .-i;'ente da~ Pende de par·ecer. 
F aeul ades do ).(edicina . 

ll de Se m bm. !.lJ R.:vooA <' ~ rt. 5I) do dec. Em H de Se em bro, Julgado Do Sr . Gaspar Dr~unmond 
n. Jljij3 de 21) de Janeiro do ol.jecto de deliberação , é en - e outro . 

1T de~ ~mb!"a. 

con-ente ano'>. via lo á corum issã'J de cons-
Liloiçã? . 

\ tm a ,, P:ld~ Executivo 
a. a.l r ir 'J crooÍD nece 'i3riO 
para pa!?amenla d "" ser-
viçM da sleno_-ra~ bía, re-
daeçã:. e pnbhcw;ã'> d'>ll 
debate~ •lo Cong-G"e•s() _·a-
cím· J duran a proro-

a.;ãl) da aet l s.e!!ào Je.-
gúlatíva. 

Pende de paii'ece r. 

I!!:JD 2 ) de Setembro entra em Da comm issão de orçamento. 
1• discussão IJDe é sem deba te 
encerrada.- Em 28 approvado, 
díspenswlo o inlers~icio á re-
querimenta do Sr. J oão L?p~3 . 
- Em 2) entra em 2 • discussão 
q:~e é !em dehale encerr a da . 
- Em 1 de Ontnl!ro approvado, 
dispen&ado o interst ício a re-
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A!ÍIDAMENTO 

querimento do Sr . João Lopes . 
- Em 2 entra em 3a discussão. 
E' apresentada emenda pela 
comm is•ão estendendo a aber-
ttwa do c,·edito aos subsidias 
dos senadores e deputados . 
Oram os Srs. Glicerio e João 
Lopes. Encerrad11.. E' appro-
vado o projecto bem como a 
emenda , que é r edigida em pro-
j ecto sepat·ado para ler nova 
discussão sob n. 94 A..- Em 3 
entra em nova discussão o pro-
jacto n. ()4 A.. Encerr ada e 
approvaela . A imprimir a r e-
dacção final do pr ojecto n. 94. 
- Em 4 appt·ovada. Apr esen-
tada a r edacção fi na! do pro-
jacto n. 94 A.. é dispensada a 
impressão a r equerimento do 
Sr . Neiva. Appr ovaelo . Na 
mesma data são enviados os 
projectos ao Senado, donde vol -
tam emendados em 24. São en-
vütdas as emendas á com -
missão de or çamento que dá 
parecere que se imprimem sob 
ns. 94 A.' e 94 B.- Em 26 
entram successivamente em d is-
cussão os dous par·eceres . - · 
Encerradas. Approvaelos . São 
enviados á commissão de re-
dacção . A imprimir as r edac-
ções sobns . 94 C e94 D.- Em 
27 appt·ovadas . Na mesma data 
á sancção. Sanccionados 
por decretos ns. 217 e 218 ele 1 
de Novembr o de 1894. 

OBSERVAÇÕES 

Crea o l\Iinisterio da Ins- I mpres•o •ómente. Da commissão de instrucção 1 
trucção Publica e Bellas publica . I 
Artes . 

Autorisa o governo a mandar Em 29 de Setembt·o entra em Da commissão de obras pu-'J 
prolongar a linha telegra- i " discussão ~ue é sem debate blicas. 
phica do Estado elo Ma- encel'l'acla.- lflm 1 de Oulubr•o 
ranhão até á cidade da Boa- approvado .- Em 8 en tt·a em 
Vist et . noEst~do de Goyaz, 2·1 discussão. E' apresen tada 
podendo gastar com ess(l emenda pelo Sr. Urbano Gou-
Rerviço até á quantia de vêa e outros. Encerrad,L.-Em 
200 :000$000. H a imprimir p<~rece r sobre 

emPnda sob o. 96 A..- Em 13 
entr<L em discussão o parecer, 
cuja discussão é encerrada sem 
debate.- Em 22 é ap:_)rovaclo o 
art. 1 o e a i • parte :la emenrla, 
sendo r eje itada a 2 ... São appro-
vados os demais artigos elo 
projecto. O pt·ojecto e a emenda 
approvada são remettidos á 
commissão para r eeligil-o para 
3a discussão.- Em 23 a im-
primir a redac~ão para 3a dis-
cussão sob n. 96 n.-Em 31 
entra em discussão, que é sem 
deba te encerrada. Approvado . 
E' enviado á comm1-são ele 
reclacção. - Em 1 de Novembro 
a imprimir a reclacção sob n. 
96 C.- illm 5 approvada.- Em 
6 é o pr •jecto enviado ao Se-
nado . Sanccionado por 
dec1·eto n . 227 de 4 de De-
zembro de 1894. 
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Reforma o ensino das F acul- Em i9 de Setembro a imprimir 
dades de Direito . com voto em separado do Sr. 

Adolpho Gordo.-Em 2J de 
Setembro entra em t• discussão. 
Oram os Sr s. Adolpho Gor do e 
Aug ns to de Fl'eitas.-Em 25 

' ora o Sr. E rico Coelho que re· 
quer seja o projecto subme ttido 
á commissão de constituição, 
legislação e justiça,- Em 29 
encerrada.- Em i de Outubro é 
approYado.- Em 6 entra em 2• 
discussão. Oram os Srs. Ro-
drigues Lim a e Bricio Filho. 
F oram apresenta das di versas 
emendas pelos Srs . Almeida 
Nogueira e Bricio, - Em 8 ora 
o Sr . El'ico Coelho, que r equer 
seja ouvida á commissão de 
con~tituição. Oram os Sra . Nilo 
P eçanha e Medeiros. Em 9 o Sr . 
Medeiros de Albuquerque reqtter 
que o projecto volte á com missão. 
Ora o Sr. Augusto de Freitas. 
E' apresentada uma emenda 
pelos Srs. Mar lins Juni or e 
outros . E' encerrada a discussão 
do art . i 0 • Entr a em discussão 
o a rt. 2° que é sem debate ence1'· 
rado . Em iO~ãosuccessivamente 
sem debate llDCerrados os arts. 
3o a so . Entra em discussão o 
art. 9o. O Sr. Medeiros de AI bu-
querque offerece emenda . En· 
cerrada . S~o successivamentP 
sem debate encerrados os arts . 
iO e H. - Em 15 são r ejeitados 
os r equérimentos dos Srs .E rico 
Coelho e Medeiros de Albu-
querque. O Sr . Adolpho Gordo 
requer a r etirada de suas 
emendas. Approvado. E' re· 
jeitada a prefet·encia requerida 
pelo Sr . Al meida Nogueira par a 
a votação de sua emenda , que 
a seu pedido é retirada . São 
approvados os a rtigos do pro-
j ac to e rejeitadas as emendas 
dos Srs . Bricio Filho, Martins 
Junior e Medeiros de Albu-
querque- Em 22 entt·a em 3a 
discussão. Ora o Sr. Gabr iel 
Ferreira.-Em23 continúa o Sr . 
Gabr iel F erreira. São apresen-
tadas emendas pelos Srs . Leo-
vigildo Filgu~ iras e Adol pbo 
Gordo.-Em 24 oram os Srs . 
P aulino e 1\fe d e iros de Al bu-
querque. Sji:o a present a das 
emendas p los Srs . Martins 
Junior e outros, commissão 
especial (subst itut ivo \ e elo Sr. 
Medeiros de Albuquerque .-
Em 25 ora o Sr. Erico Coelh o 
que apresenta emendas .-E m 
26 or a o Sr. Eduardo R amos . 
- Em 29 or a o Sr . Bricio Filho 
queofferece!)mendas . Em3 J ora 
o Sr. Anisio de Abreu. Encer-
r ada .-Em 5 de Outubro o Sr. 
Medeiros ele Albuquerque r eqtier 
a retirada das emendas ~ue oífe-
r eceu . E' approvado. E' rejei-
t ada a pref13rencia pedida pelo 
Sr . Gordo par a a votação de 
suas emendas . E ' a pprovado o 
substitutivo da commissão ao 
art. ~ o. E' !\Pprovada a emenda 

ÕBSERVAÇÕES 

o~ com missão especial com-
]l>Jsta dos Srs , Francisco 
Veiga, Augusto F rei tas , 
Dino Bueno , Vergne de 
Ahreu, Gonçalves Fer-
r eira, Augu s t o Monte-
negro, Paulino ele Souza 
Junior, Anisio de Abreu 
e Adolpbo Gordo. 

\ 
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do Sr . Martins Junior ao § 3• 
do art. i 0 • São approvadas as 
emendas do Sr . Bricio Filho, 
suppr ess ivas do § 4• do art . 2• 
relativa ao ensino obriga todo 
e da clausula 1• do § 6° do 
mesmo artigo. São rejeitaçlas 
as emendas dos Srs. Filguei ras 
e Erico Coelho . O Sr. Augusto 
de Fre i tas requer a retit·ada do 

I projecto, o que não podendo ter 
Jogar em face do r equerimento, 

1 declar a em nome da commissã•> 
que esta votar ií. co n tra o pro-
jecto . Submettido a votos o 
projecto é ,·ejcitado . 

ODSERYAÇÕF.S 

1894 l9 de Setembro. 98 ~!anda contar de 3i de Ju- Em 14 de Novembro entra em Da com missão de marinha 
lho de i 89i a antiguidade discussão unica . Encerrado .- guerra . 

20 de s~tembro. 99 

,. 24 de Setembro . 100 

,. 24 ele Setembro. i01 

de posto na promoção do Em 27 approvado e enviado á 
Dr. Eduardo Gonçalves Ri- commissão de redacção .- Em 
be iro . 29 a impri mir a redacção que 

é appt·ovada em 30 e enviado 
na mesma data ao Senado. 

Autorisa o governo a mau-
mar pagar ao Dr . Albino 
Gonçalves Meira de Vas-
concellos, professor v ita-
licio do curso an nexo á 
Faculdade de Direi to do 
Recife, os vencimentos, que 
deixou de receber desde a 
data da sua exoneração 
até á da sua reintegração . 

Completa a organisação ela 
Justiça Federal. 

Au torisa o Poder ExeCJttivo 
a croar e reg ular, sem unos 
para os cofres pu blicos, 
uma caixa beneficente na 
Bl'igada Policial destaCa-
pital, com r arecer da com-
missão de orçamento. 

Pende tle decisão. 

Em H de Outubro entra em d is- Da comm1ssão de orça-
cussão unica. Ora o Sr . Gal- mento ao pro jecto do Se-
dino L or e to que ofi'et·ece emen- nado n. 100 ile i 893. 
das . Encerrado . A emenda é 
enviada á commissão de or-
çamento . 

Pende de parecer. 

EID 2-1 de Setembro é enviado Da commtssão de consti-
á commissão de constituição, tuição ao projecto iniciado 
que em 3 de Otltubro dá parecer do Senado . 
que se imprime sob n. 100 A. 
- illm 10 ele Outubro entra em 
2"' discussão que é sem debate 
encerrada em todos os artigos . 
- illm 21 são approvados t odos 
os artigos do projecto. A reque-
rimento do Sr . Augusto de 
Freitas é dispensado elo inters-
tício para 3" discussão.- Em 
23 entra em 3"' discussão. Ora 
o Sr. Par anhos Montenegro. 
Encerrada .- illm 24 approvaclo. 
- Em 22 á sancção . Pro-
mulgado pelo Pres i-
d e nte do Senado por 'lei 
n. 221 de Novem bro de i89±. 

Em i de Outubro ent ra em · i • 
discussão que é sem debate 
encerrada . Approvado. A re -
querimento do Sr. T orquato 
Moreira é dispensado do inters-
ticio.-Em 5 entra em 2"' dis-
cussão. Encerr ada . - Em i 5 
approvado. - Em 24 entra em 
3" discussão. Encerrada. Ap-
provado . E' enviado á com-
missão de r edacção. - Em 25 
a imprimir a r edacção, que é 
appt•ovada em 26.- Em 27 en-
viado ao Senado. Sanc-
cionado por decreto n. 231 
de 7 de Dezembr o de i 894 . 

Das commissões de orça-
mento e constitu ição. 
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28 de etembro. lOS Fi:m a despezn do _Jinis rio 
dn :\Jarinba pnr,1 o e.xer-
cicio de i&95. 

mmtssao de i:uendn 
i nic.indo no 
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orçamen to que em 4 dá parecer 
que se imprime sob n. 103 E. 
- Em 5 entram em discussão 
un ica as emendas do Senado . 
-Em 6 são · r ej eitadas as 
emendas dú Se nado com exce-
pção da que se r efere ao bata-
lhão naval , que é approvada . O 
pr0jecto é remettido ?.O Senado. 
Sancclonado por lei n. 266 
de 24 de Dezembro de 1894 
(art . 40). 

OBSFJRVAÇfJES 

1894 28 de Setembro. 104 Autor isa o Preside nte da Impresso sómente. 
Republica a decretar a de-
marcação da porção ter-
ritorial indiapensavel á de-

Da commissão de marinha 
e guel:'ra. 

fesa das ft·onteiras e o 
regimen conveniente para 
segurança destas. 

,. 28 de Set~mbro. 105 Declar a pertencer ao domi - Em 23 de Setembro é enviado á Do Senado. 
nio do Estado d0 Pará di - commissão de constituição. 
versos proprios nac ionaes . Pende de pnrecer. 

,. 28 de Setembro. 106 Pro roga novamente a a c tua! Em 28 de Setembro é approvr.do Do Sr. Glicerio e outros. 
sessão legislativa até o dia e na mesma data enviado ao 
6 de Novembro. Senn.do. Publicado por de-

creto n. 208 de 3 ele Outubro 
de 1894. 

,. 28 de Setembro . 107 Elevn. n. 70 r éis o emolumento Em 28 de Setembr o, julgado Do Sr . Tbeotonio de Maga-
de 50 r éis cobrado por fo- objecto de delibe ração, é en- lhães e ou tros. 

28 de Setembro . 108 

,. 28 de Setembro. 109 

,. 28 tlo ~o te nüwo. i1 O 

6 

lha de livro rubricada na vin.do á commissão de orça-
Junta Commercial dest.a mento. 
Capital. Pend~' de parecer. 

Declara da exclusiva compe- En1 28 de Setembro, julgado Da com missão de constitui-
tencia dos Estados legislar objecto de deliberação; é en- ção ao projecto do Sr. Luiz 
sobre a navegação dos rios viado â commissão de consti- Domingues. 
que bn.nham s •mente o re- tuição, que em 30 de Outubro 
spectivo tet·ritorio e dá ou- dá pare·cer contra, que se im-
tras providencias. prime sob n . 108 A.-Em 24 de 

Dispõe sobt·e a expulsão de 
estrangeiros de parte ou de 
todo o lenitor i o nacional. 

No>embro entra em i • dis -
cussão. Ora o Sr. L'lÍZ Domin-
gues .- Em i 4 o St·. Trindade. 
Encerrada .- E m i7 é appro-
vaclo o projecto em i • dis-
cussão. 

Pende de 2 n dlscusaão. 

Em 28 de Setem bro. julgado 
obj ec to de deliber acão, é en-
viado á com missão de tratados 
e dipl c> mncia, que em 8 de Ou-
tubro dá parecer que se impri-
me sob n . 109 A. - Em U de 
' overn bro entra. em i• di -

cus iiu , qu é em deb:He en-
cerrada .-Em 22 · a pprovado . 
-Em 5 de Dezembro entra em 
2• di ' us i\ o E' a pre entada. 
uma emend a por par! da com-
missão . Oram n t". i\I deiro 
de Albuq terq·te e 1 ilo Pe.;a-
nha. F.n erraôa.- E m 1 ap-
pt·o,•ado o prnj e t a em nda 

~11\'i ado :\ t' Oillllli "ii p:lN \ 
r~tl i g ir pa:·:\ a :P d i u ·ii . -
Em à imprimi r a. r .:>da \'ti 
s b 11 . i09 

I?'PUd d :~~ dft! 

Da comm iBsã0 de tratados 
e diplomacia. ao proj ~ cto 
do , .. Medeiros de Albu-
querque. 

a 
ll 
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Autorisa o !!"Overno a igua-
lat· tis de P ordem as o!fi-
cinas de 2> ordem do Ar-
sena l rle Guerra ela Capital 
Federa l. 

ANDA:ll!!XTO ODSER V AÇÕES 

Em 2 de Setembro, julgad ob - Do t'. N"eiva. 
jacto de deliberação , e en via do (l 
á cornmissào de or,arnento . 

Pende de pna·ecer. 

Autorisv. o P oder Executivo En1 2 de Setembro, julgado ob- Do t'. Paula Guimarães e 
a aprovei tar de _p~efat•e_n- j_ecto de_ d:_libere.çào , é en :_ia do o :t iros . 
c ia nas r eo ll'ltçot:s lç- a com nus-ao de consl ttutçao. 
deraes os eoipr egados das Pende de parecea·. 
r e pa r l i çõ~s cxt inctas em 
diaponibilidade e sem ven-
cimentos. 

IJ:leva a 40 o; 0 os vencimen-
tos dos empregados civis 
da secre taria da R eparti-
ção Sanitaria do Exercito 
e hospitaes milHares. 

Marca a ~~·atificação mensa l 
de 1: oou.' aos mini tros de 
Estado para representação. 

Con~ecle varios favores ás es-
'traclas ele ferro cons truídas 
pelos Estados ou por com-
panhias particulares , que 
forem prolongamento ou 
ra maes das da União ou 
qtte á estas se lig::n·em. 

Incumbe o Ministerio da Ma-
rinha de todo o serviço de 
natureza mé teo r ologica, e 
tor na independente ela Re-
par tição da Cat·la i\.[ a r i ti-
rua a Directoria de Meteo-
r ologia com a denomina-
~'ão de Repartição Central 
do Meteorologia . 

Regula o processo que devem 
seguit' as resCJluções do 
Conselho Mun icipal que 
fo rem \'a tadas pelo Prefeito 
municipal dCI Districto Fe-
dera l. 

Fi:ta os vencimentos dos em-
pregados da Es trarla de 
Fert·o Central do BrazU. 

Em 23 de Setembro, julgado ob- Do Sr. P aula Gnimarãe-. 
jecto de del iberação, é enviado 
á commissão de or çamento. 

Pende de parecer. 

Em 28 de Setembro é enviado á 
commi >ào de orçamenlo, q te 
em 6 de Outubro dí\ parecer 
sob n. i 1-! .\. - Em 6 de ::-!o-
•embro entra em 1"' discuss.-o. 
Ora o r. :.\Iedeiro- de Albu-
querque. Encerrada . Appro -
v:tdo .- Em 19 entra em 2• 
di cussão, q ue é sem debate 
encen·uda. - Em 221 approvado . 
- Em 23 entra E!m 3• dis-
cus- ão .- E' apresentada uma 
emenda . Oram os rs . Penido 
e :.\Iede iro de Al buquerque. 
Encerrada.-Em 27 é approvudo 
o proj ecio e a eme nda, sendo 
r eme ttidos í~ commjssão de re-
dacção. - Em 29 á impr imir a 
r edacção.- Em 30 <J.pprovada e 
enviado ao enado.- f§anc-
cionado por decreto n . 260 
de 20 de Dezembro de i ~9-t 

Da com.missão de or ça-
men o ao projec~o do r. 
:.\Ie eiro de Albu uerque. 

Em 2' de Setembro, julgado ob- D commissãode orçamendo 
jecto de de li beração, é en>ia Jo ao pt·o·eelo do r.F.Ve-iga. 
á commi>são de or amento, 
que em 5 de Dez•mbro dá pa-
recer que se imprime s.:>b 
n .115 A, 

Impresso sóme1!lte. 

Em 28 de Setembro, julaado ob- Do r . A ugus 
jecto de deli b~ração, é en,iado outr~. 
á com mis-ão de mari nha e 
g terr a . 

Pende de pareper. 

Em 29 de Setembro, é enviado á Do SeiUJ.do . 
commissão de Consfitnição . 

Pende de pareper. 

Se"t"ero e 

Em 11 de Out.tbrp entra em lli commíssful, e o~ M:c'lieDIW 
1" d.iscuss.ão, sem debate en- á indicação. doS~ . Líllls:<!te 
ce-rralla. - E m 22 ::.ppruvado.- Vasc-ôruelloo e 6 ltr>'l<! "'lll-" 
Em de ::-!ovembro en t ~a em 2> proTada em 30 de Jlntho. 
dicu.osão. Oram os ~rs. Uns(V~aem.o!ttrolaga IJMI!!I-
de Vasconcellos qne offerece J11.1!nta oo indi~a~"J.t "/la 1: 
emendas e Coelho Cin~ra q e parte- ·f'da.tit:a erw proJé-
ot'ferece substitutivo, All:!;ruto eta.-J. de 1 893, a1!doim~n8o I 
~e,ero, Lins de Vasconcélloa . ao d~ ~~- 1 91 I: ".t" 
Coelho Cint.ra1 F. j3or;-"" q e a fino.) · 
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offerece emendas e La mounier. 
A discussão é e ncerrnda . São as 
emendns envi adas á commis-
são de ot·ça men to qne em 14 dá 
parecer que se imprime sob n. 
1t8 A. .-Em 21 entra em dis-
cu~são o pa recer. Ora o St·. 
Coelh o Cintra . En cerrada. -
Em 27 são approva dos os arti-
gos d o proj ecto e as emendas 
do Sr . Lins ele Vasconcellos e 
prejudicadas as demais e o s ub-
stitutivo. O proj ec to é envindo 
á comm issão p a r a r edi g il-o 
para a 3n discussão .-Em 28 á 
imprimir n reclacção sob n. 
118 D.-Em 3 de De1. embro 
entra em 3• discussão. g• apre-
sentada emendn pelo Sr. Co lh o 
Lisboa. Encerrada. A imprimir 
pa r ecer sobt·e a emenda sob n. 
1i8 C. ·- g m 4 entra em dis-
CIIssão o p·u·ecer. Oram os Srs. 
Vespasiano de Albuquerque , 
Aug usto Severo e Lamon nier . 
E ncerrnda .-Em 5 é appt·ovaclo 
o projec to e r eJeitada a emenda. 
Apresentada a redacção sob n. 
118 D,'é dispensado a impressão 
<i. r equeri mento elo St·. Sev ero. 
Approvada. - Em 7 é o projec to 
enviado ao Senaclo .-l!!ianc-
c ionndo por decre to n . 268 
ele 26 de Deze mbro de 18tl4. 

Autorisa o governo a contra- Em i de Ontuuro, julgado obj e-
ctar com Richard J . Reic!y, cto d e deliberação, é enviado á 
ou q ue m melhores va nta- commiss ão de orçamento que 
gens offerecer, o a ssen ta- em i i dá parecer com emendas 
m ento ele um cabo sub-tlu- que se imp1·ime sob n. 119 A.-
via l e ntre Belém e Manáos, Em 8 ele Novembro enti·a em i " 
med ia nte as cond ições que d iscussão . l!:ncen acla. - Em 17 
estabe lece . a pp t·ovaclo . - Em 10 entra em 2·1 

discussão . t<;ncerrada.-Em 22 
approvado com as Pme ndas ela 
commissão . E' enviado á com-
missão pa r a reclig il-n par a 3° 
di sc ussão . A' im prim ir a re· 
clacção sob n. 119 8 .-E m 24 
en tra em 3" clis u ssão. gncAr-
racla.-Em 28 à im pl'im ir a r e-
dacção .- Em 29 app rovada. -
Em 30 é env iado o projec to ao 
Senado .- l!l\;lnccionado 
por d r cre to n. 267 de 20 de De-
zembt·o de 189·!. 

Autorisa o govern o a despen- Em i de Outubro, julgado obje -
der a té á quantia de cto ele d e li beração, é env ia d o 
1.000 :000:' com os trabalh os ás com missões ele or ça mento ,, 
pa r a manutenção e desen- ele obt·as pub licas que e m 10 dão 
vol vimen to dos nucleos no- pa rece1·es gue se imprim em sob 
loni nes da margem d ír(·ita n. 120 A - Em 1G entra em 1o 
do Ar nguat·y, no Est<oclo do d iscus~ão que é ,;em cleb;rte en-
Pa rá e dá out ras provi- cer rada.-Em 22 ~ pprovado . -
dencias , l!:m 2'l cn 1.l"a e m 2a di scus.são . 

Encerradn . Appl'o~ado . Dis-
pensado o inter s tício á reqne. 
t"imento do S r. Gonça l ele La-
gos. - Em 31 e ntt-a em 3• di s-
cu. são . gncen·ada. App l' ovado. 
- Em i de Novembro r.. impt·i-
mit·nrcdac ãosobn.220 B .-
gm 5 nppr ovaclo .-l!: m 6 ~ cr 
pr jeclo enviado ao Senado.-
l!!!anccionado por clect• ~o 
n. 2G9 de 2G de Dezembro ele 
1804. 

ODSE11.VAÇÕES 

Da ~ommissão de orçamen to 
ao projeclo elo Sr . Enéns 
Mar tins o outros . 

Das commtssões de obras 
publi cas e de orça:11e nto 
ao projec to lo Sr. Eriéns 
Martins e outros . 

11 
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----------------------1--------------------
Godoy relaLi v a ií. elegibilidade 
do Prefeito. O projecto, assim 
emendado é approvado em3• 
d iscussão e enviado á com-
missão de r edacção .-Em 28 ií. 
imprimir a redacção das emen-
das approvadas sob n. 121 C.-
Em 29 approvada .- Em 29 é o 
pr ojecto com as emendas en-
viado ao Senado , donde volta 
em 4 de Dezem bro, acompa-
nhado de officio communicando 
que o Senado approva unica-
mente o additivo da Camara, 
sobre incompatibilidade dos 
delegados de hygiene e inspe-
ctor es escolares : ba vendo r·e-
jeitado as oiemais emendas.-
Em 5 á imprim ir o par ecer sob 
n . 122 D opinando pela ap-
provação das emendai rejeita-
das pelo Senado.-Em 6 en-
tra em discussão unica. Encer-
rada sem debate.-Em 7 são 
rnantidaB por dons terços de 
votos nos arts. 20, ao, 8°, 11, 
12, 13 e o numero 2do add itivo 
sendo rejeitados por· não Lér 
obtido dons terços o additivo 
da Camara relativo á elegibi -
lidade dos actuaes intendentes . 
O projecto é devolvido ao Se-
nado, onde eão de novo r ejei -
tadas por dons terços as emen-
das da Camara. - Sancclo· 
nado por le i n . 248 de 15 de 
Dezembro de 1894 e instrucções 
porvisorias para execução da lei 
por decreto n . U 90 de 18 de 
Dezembro de 1894. 

OBSEIWAÇÕES 

1894 2 de Outubro.... 122 Torna axlensivas as disposi- E:rn 4 de Outubro entr a em i a Da com missão de marinha 
ções do decretn n. 206 de 26 discussão, que é sem debate en· e guer ra. 

3 do Outubro .... 123 

de Setembro de 1894 aos cerrada e approvado.-Em 5 
a lum noR de todas as esco- de Outubro entra em 2 .. dis-
las milita r es que estiverem cussão, que é sem debate encar-
nas condições citadas pelo rada.- Em 15 approvado.-Em 
mesmo decre·to. 16 entra em ga discussão, que é 

sem debate encerrada .- Em 22 
approvado . A' commissão de 
redacção . A' imprimir a reda-
cção .-Em 23 approvado e en-
viado ao Senado. -f!iancclo• 
nado por decreto n. 220 de i 4 
de Novembro de 1894. 

Redacção íinal do projecto n . 
22 de 1893 autorisando o 
governo a man dar contar 
como de se rviço o tempo em 
que o capitão Antonio Lago 
esteve fora das fileiras do 
exercito. 

E:rn 3 de Outubro approvado e Da commissão de redacção 
na mesrn1> data em• iado ao nn projecto n. 22 de 1893 . 
Senado. Sanccionado por 
decreto n. 229 de 6 de De-
zembro de 1894. 

• 5 de Outubro. ... 124 Redacção fina l do substitutivo E1n i5 é nppro Tado e em 17 Da commissão de redacção 
uo projecto n. i97 B de envü\do ao Senado. Sane- ao projeoto n . 197. B de 
1893, auto1·isa nd o o governo elo nado por decreto n. 240 1 93. 
a a ugmen tar oa vencimen- de 13 de Dezembro de 1894. 
tos dos mestres, contra -
mestres, open\l'ios e empr e-
gados oi via dos Arseuaes de 
Marinha o Guer·ra da. Re~ 
publica , 
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MelhOl·a a r eforma do 1° te- Em 5 de Dezembro entra bm 
nen te da armada Camil lo di~cussão unica, que é encer-
de Lell is e Si lva e propõe racla sem debate . Appt·ovado . 
modificações ao projecto - Em 6 á sancção. Sanc-
n . 256 ele 1893. cionado por dec reto n. 237 

de H de Dezembro ele 1891. 

Otl~ERVAÇÔES 

Da commtssão de marinh a 
e guer ra ao projecto u. 256 
clet.1893 (i niciado no Se-
n :tclo) . 

126 Fixa a força naval para o 
exerci cio de 1895. 

Em 15 ele Outubro en t ra em 2l Da com missão ele marinha 
discussão, sendo sem debate en- o g uerra á proposta elo 
cerrada a dos arts. fo a 4o do Poder Executivo . 
pro.Ject.o, que são approvados. E' 
dispensado o i ntersticio a reque-
rimeJlto do Sr . José Gados. A' 
imprimir a reclacção para a 3' 
discussão sob n. 126 A .- Em 
16 ent ra em 3• discussão. Ora 
o Sr . Thomaz Cavalcante., que 
ofl'e rece emendas que são en-
viadas á comm issão. Oram os 
Srs . José Carlos e Thom az 
Cavalcante. Encerrada a dis-
ctissão . A' im pri mir o parecer 
sobre as emendas sob n. 126 D . 
- Em 17 entra em discnsaão 
o parecer. Ot·am os Srs. José 
Carlos, Ovidio Abrantes e Tho-
maz Cavalcante . Ence!'l'ada. -
Em 22 é approvada a seguinte 
emenda do Sr. Thomaz Cll-
va lcante ao § 4° do a1·t. 2° : 
onde se diz - por c'Ylrga,iamento 
- d iga- se - sem enga,iamento. 
E' rejeitada a emen~a do Sr . 
Thomaz Cavalcan t~ augmen-
tando de 800 praças o corpo de 
infan·taria de mariq ha. O pro-
jacto éadoptado em a~ d iscussão 
e enviado com a emenda appro-
vada á commissão elfl r edacção. 
- Em ·23 apresentada a redac-
ção sob n.126 c, cuja impressão 
é dispensada á requet•imen to do 
Sr . 'l'h omaz Delfino, e appro-
vada . Envilldo o projec\o ao 
Senado, donde volta emen-
dado em 23 de Novembro, 
sendo enviado á commissão de 
marinha e guerr a , que em 24 
apt•escnta parecer sobre as 
emendas, que se imprime sob 
n . 126 E. - Em 27 entr am em 
discussão as emendas do Se -
nado . Encerrada . ·- E m 29 é 
approvada a emenda do Se-
nado ao art. _f o e são r ejei-
tada~ as dema1s . E' devolvido 
o projecto 1t0 Sen~tdo . Sanc-
c ionado por decveto n. 2±2 
de 13 de Dezembro de 1894 • 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

., 15 ele Outubro... 127 Dispõe que seja entt-egue á En1 15 ele Outubro é julgado Do Sr. J osé Carlos. 
Irmandade do SS . Sacra- objecto de deliberação e en -
lll cnto da Canclelaria o v1ado á commissão de consti-
p!·opr\o nac iona l onde func- tni ção, legislação e j11stiça , 
cwna o I-lospi lal elos La- Pende de parecer. 
zaros. 

» 15 de Ou buhro,.. 128 Autorisa o P oder Executivo En1. 15 de Outubro é julgado Do Sr. José Cados . 
a mandar contar , pa t·a os obj ecto ele dcl i heração e en 
e!J,'eitos ela jubilação, no ,,iado á com missão de fazenda 
Jogar ele lente cat hecll'ati co Pende de parecer. 
elo cu· so a nn exo el a Facul 
dacle de Direi to eleS. Paulo, 
o tempo que se rv1u n.o ma-
gisterio da Escol a M i! i ta r, 
independentemente do se r-
v iço do exercito. ao Dr . 
Francisco Maria 'ele Mello 
Oliveira . 
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Reg ula os vencimentos dos 
empregados da secretaria 
de poltc ia do DisLricto F e-
deral, de conformidade com 
as Labellas que o acom-
panham. 

ANDA~lENTO 

Em 15 ele Outubro é julgado Do Sr. 
objec~o de cleliberaçiio e en-
viado :i. commissão especial 
p t·esidida pelo Sr . Moraes 
B;·.nos. 

Pende de parecer. 

OBSERV,lÇÕES 

Jose Gados . 

» '16 de Outubro. . 130 Determina que o montepio E1n 16 ele Outubt·o é enviado Da commissiio de marinha 

)) '17 de Outubro .• 131 

'19 de Outubro .. 1>32 

19 de Outub ro .• 133 

" 20 ele Outubro •• 134 

dos offic iaes ela Armada e a comm issão de m<Hinha e e guen·a ao projecto do 
classes annexas, de que gttcrra que em 22 de Novembro Senado . 
trata a R c&ol ução ele 23 de dá parecer com subslilutivo 
SeLembt·o de i795,será divi- qu~ se imprime sob n. 130 A. 
di do em duas partes iguaes, - Em G de Dezembro entra em 
cabendo uma á viuva e a 2• d iscussão o a rt. 1o . O Sr. 
outra aos (i]hos successi vei s Ovidio Abrantes offerece emen-
na fórma da lei. da subs titu tiva . !<:'encerrada 

a discussão deste a rtigo e do 
art. 2° .- Em 7 o Sr Ovidio 
Abrantes requer e a camara 
concede preferencia na votação 
para o seu substitu ti vo . Ap-
provada a mesma emenda . E' 
enviado o projecto á commissão 
para r edigil·o para a 3• dis -
cussão. 

Pende de redncção para 
a 3• discussão. 

Abre ao Minislerio da Mari- E1n 20 de Outubro entl'a em 2• 
nha o credito de '1.462:000$, dtscussão, que é sem deba te 
distt•ibuido pelas verbas encerrada. - Em 22 é appro-
« Mun ições Navaes » , ~<Ma- ' 'ado, sendo dispensado o in-
·ter ia l de Con8trucção Na- tersticio á r equerimento elo St·. 
val », Combusti vel », « Fre- File to Pires .- Em 23 entra em 
tes, etc.» e «Força Naval» 3a discussão, que é sem deba te 
(material). encerrada .- Em 24 appt·ovado, 

sendo enviado á commissão de 
redacção. - Em 25 á impl'imi r 
a r edacçâo.- J~m 28 apgrovada 
e enviado o projecto ao :Senado. 
Sanccionndo por clec l' e to 
n. 236 de H de DeY.em bro de 
189·.1. 

Determina que, o montepio e lmtu•esso só1nente. 
meio soldo, que pelo clireilo 
vigente competem ás.Yiuvas 
e or phãos dos offictae~ do 
corpo da Armada e elas 
clas&es annexaR, seriio di -
vididos em duas partes 
iguaes, sendo uma !?ara 
estes e a outra para a v1uva 
sobrevivente. 

Emenda ao proj ec to n.141 A Em 13 ele Novembro entra em 
de 1893 , oJTe recicla em 2• i• discussão . E ncerrada sem 
disctlssão pelos Srs . Tor- debate.- Em 17 approvaclo. 
quato ~I ore ira e outros Pende de ~· discussão. 
isentando elo imposto ele 
importaç5:o os materiaes 
eles Li nados á estrada de 
fe rro «Viação Ferrea de 
Jtabapoana » no Estado do 
Espidto Santo. 

Opina pela approvação elo Impresso sómente. 
projecto n. 2\:l?i de 1893, que 
auLorisa o governo a con-
tractar com quem melhores 
vantagens olfet·ecer o ser-
viço ele navegação dos por-
tos de S . Francisco e Ama-
r anlc , no Rio Pamahyua, 
ao ela Tutoya , no Estado elo 
1\~at· (l.njliio, · 

Da commissão de or çamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo. 

Da commissiio de fazend a . 

Da commissiio ele orçamento 
á emenda do Sr . 'l'orquato 
Mot·eira e o utros , apresen-
tada ao projecto n. '1 '11 A 
ele 1893. 

Da comm issão de obr as pu-
bl icas ao projec to n . 265 
de 1893 do Sr. Benedicto 
L eite e outros. 
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i 4 20 de Outubro . . i35 Concede a pensão de ' 000 Impresso sómen t -e . 
mensaes a D. Ludorin;. AJ-

" 22 de Outubr o •• 136 

ves Portocarrero, Yiuva do 
Ia r echal Hermenegildo de 

Albuquerque PorLocarrero . 

Fixa a despeza do Minister io Em 6 de Novembro entra em 2a 
da Fazenda par a o exercício discussão . Ora o Sr. Francisco 
de 1895. Veiga, que offerece additivos 

que não são acceitos em vir-
tude de dis_posição regimen-
tal. a sessão nocturna ora o 
Sr. Neiva que offerec emen-
das, Galdino de Loreto, que 
efferece emenda, Anguslo 'e-
vero, que offerace emenda, 
Trindade qne offereee emenda 
a GonçaiTes Ferreira _ -o a re-
sen adas emenda pelos rs, 
Mi nel P ernambuco e ontr . 
Olympio Campos e ootros, ihá 
Mariz e Euzebio de Queiroz . 
E' encerrada a - en~são . En-
tram successivamente os de-
mais ar 'go em discussão, a 
qual é encert'ada . - B:m á 
imprimir o parecer ~obre emen-
das sob n. i36 A:. - E m 9 
enjra em discussão c parecer 
a qual é sem debate encerrada. 
- Em i6 é approyado o pro-
jacto com as seguiqtes em en-
das : do Sr. l[iau~ l Pernam-
buco e ouLro ; âa commissão, 
substi\n ivo á emel)da do Sr . 
Au~usw e-.-ero . - pm i con-
tinua a yotação . ão appro-
•adas as seguintes emendas : 
do Sr. Euz-ebio de Queiroz ; 
da commissão, ubstHuLi r os ás 
emendas offerecida pelos Srs . 
X ai • a , Galdino dE~ Lorelo e 
Tri ndade . E' retirada a emen~ 
da do ;r. Olympio Campos, a 
requerimento do :;:an a or .-
Em 20 á impri mir a reda~ 
para 3> di.scue;são sob n . 136 B . 
- Em 2'1, noc urn15, ent-ra em 
3> discmsão . Ora;m os Sr:sl. 
Enéa; 1laríin:;: Ang . o 1lon&e-
negro, que o erecre emenda~ 
em nome da commL"-5ão Paula 
Ramns. que oífen~CS emenda 
Gouvêa Lima, IJII!e ofrereee 
emenda, ~ ·ei>a. Tvin e que 
otfereee emen a e A w 
lfonleneg:ro. E' a~nt:!da 
111D3 emenda pelo . Urbano 
de Gon~ea. B encenada a dijs--
c .s3o.- Em 23 á impriJnDr o 

re as emendas sob 
n . ·136 C. - Em 2! e fi 
em di5 ~-o o :re~:e~r _ llia 
o ou r_ Pa ,.. Rtmlm selllldo e~tt
~na«b :;. di ~s;S>ão. - Emm 26 

OBSBRVAÇÕ&S 

Da commissão de petjções e 
cdllt>M á petição de D. Lu-
dovina Alves Porlocar -
rero. 

Da com missão de orçamento. 
(Veja Annexo A sobre os 
orçamentos) . 
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r ejei tadas as demais emendas . 
- Em 27 entram em nova dis -
cussão as emendas da com-
missão. Encerrada sem debate, 
sendo approvadas as emendas. 
Enviados á commis5ão de re-
dacção o projecto com as 
emendas approvadas. - Em 28 
á imprimir a redacção sob 
n . 136 D.- Em 29 entra em 
discussão a r edacção, orando o 
Sr . Neivo. c1ue ofl'erece algumas 
!'ect ificaçõas . E' approvada,-
Em 30 enviado o projecto ao 
Senado. Sanccionado por 
lei n. 266 de 24 de Dezembro 
de 1894, art. 8°. 

Declara pertencentes ao Es- Em 22 de Outubro, julgado ob- Do Sr . Paula 
to.dodeSanta Catharinadi- jecto de deliberação, é enviado outros . 
versos proprios nacionaes. á commissão de constituição . 

Pende <le pllrecer. 

Ramo a e 

" 22 ele Outubro.. 138 E leva a 500 '000 mensaes a Em 21 de Outubro, julgado ob- Da commisoãode orçamento 
congrua que percebeo bispo jacto de deliberação, é enviado ao projecto do Sr . Gemi-
D. José Pereira da SJ!va á com missão de orçamento que niano Brazil e outros. 
B«rros. em 21 de Novembro dá parecer 

com substitutivo que se impri-
me sob n . 138 A.-Em 6 de 
Dezembro entra em discussão 
unica . Encerrada. - Em 7 é 
approvado o substitutivo. Apre-
sentada a redacção sob n. 138 B, 
é dispensada a impressão a re-
querimento do Sr . Thomaz Del-
fino. Approvada. Na mesma 
da ta é o projecto enviado ao 
Senado . 

Pende de decisão. 

" 22 de Outubro .. 139 Transfere aQ domínio do Em 22 de Outubro, julgado ob- Do Sr. File to Pires e outros. 
Estado do Amazonas, nas jecto de deliberação, é enviado 
condições qne estabelece, as á com missão de consti tu ição. 
fazendas nacionaes deno- Pende de parece•·· 
m in adas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste 
nome naquelle Estado . 

I 
" 23 de Outubt·o.. 140 Autorisa o Governo a abrir Em 30 de O!!tubro entra em 2n Da com missão de orçaménto 

7 

o credito ~axlraordinario di scnssãooart.1°.0raoSr.José á Mensagem do Poder 
de 800:000' para occorrer Carlos que olferece emenda. Executivo, 
ás despezas com festejos Encerrado.. Entra em discussão 
o recepção da commissão o art. 2° . Encerrada .- Em 3 1 
oriental. á imprimit· parecer sobre a 

emenda approvacla que consti-
tue pt·ojecto separado p!it'a ter 
discussão especial.- Em 6 de 
Novembro são approvados o 
projeeto e o parecer sobre a 
eme nda. Dispensado o intecsti-
cio para 3B discussão á requeri -
mento do Sr . 'l'homaz Delflno. 
-Em 7 en~ra em 3"- discu~são. 
Encerrada .- Em Hj approvado. 
- Em 17 á imprimir a r edac-
ção sob n. 140 n.- Em 19 
approvada E' o projecto enviado 
ao Senado. Sanccionado 
por decreto n. 245 de 13 de 
Dezembro de 1894. 
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Autor isa o governo a despen- En:. 8 ele oremb ro ent r.l em in 
der até a quantia de 50:00')} discussão. gncerrada.- Em 17 
para salvar o casco da fra- approvado .- U:m 21 entra em 
gata Limazona,s. 2• discussão . Encerrada .- Em 

26 approvado . - Eh1 27 á im-
primir a r edacção sob n. 140C. 
- Em 29 app ro vado .- Em 30 
é o projacto enviado ao Se-
nado. 

Pende de dec isão. 

OD3BR VA ÇÕBS 

Da com missão de orçamen to 
á ~;ncnda do Sr. José 
Carlos . 

Manda r cvel'Let• ao serv iço Em 'l4 de Novembt•o entra om Da commissão ele mari 1ha c 
activo do exerc ito o capitão i• discttssão. Encer rada. - Em guerra. 
reformado Jeronymo Fer- 21 approva'do. - Em 5 ele J?e-
r el r a França e tnterpr<ta zemuro entra em 2" dtscussao. 
o a r t. ()o, n . 2, da lei n. 648 Encerrada . Approvado. 
de 18 de Agost o de 1852. Pende de 3n di.;;cussiio . 

. \utorisa o Podet· Executivo Etn 31 de 011tubro entr a em clis- Da commissão de pctiçõe;s e 
a conceder ao 2° offi.cial ela cussão unica . Ora o Sr . Lins podere> ao r equer imen to 
admin istt'ação dos correios ele Va~c ncellos que offer ece de Carlos Albedo d o Es-
clo Districto Feder al, Carlos emenda . Encerrada .- Em G é piri to Sa nto . 
Alberto do EspiTilo Santo, approvado o pt·oj ectoe rejeitada 
t res mezes de licença com a emenda. Enviado ao Senado . 
ordenado afim de tt·atar de Sanccionado por decreto 
sua saude . n. 233 .1-'t.. ele 10 de 1Dezem bro 

de 189-L 

Autorisa o Poder Executivo 
a concede r ao bacharel Joa-
quim Pires ele Amorim, 
juiz secciona l do Es tado 
elo EspiTito San to , seis me-
zes de licença com orde -
nado, afim de trntar de 
sua saude on de lh e convie r . 

Approva os actos pra ticadoo 
pelo Poder ExecuG I\' O e seus 
agPutes por motiYO da re-
volta de 6 de Setembro do 
a nno passado , com votos 
em separado. 

E1n 13 de Novembro entra em Da comm issão de pelições e 
discussão un ica. Encen·ada. - poderes ao req,Jerimento 
Em 17 appt·ovado . - ~m 20 á elo bac!Jarel Joaquim Pil'es 
i mpl'imi r a redacção, - Em 21 de Almeida . 
a pprovada.- Em 22 enviado ao 
Senado. Sanccioq ado por 
decreto n . 251 tle 17 de Dezem-
bro ele 189± . 

Em 25 de Outubro en~ra em i" Das com missões reunidas de 
discussão. Ora o Sr. Augusto orçamento e ele con.<litui-
de ~rei~as. - Em 26 ora o Sr . ção, leg islação e jus ti a ás 
Behsano de Souza . - Em 'i<? m ensagens de 7 '<.l o ~Iaio, 
ora o Sr . Ar thut· Orlando .- 17 e 25 de J unbo c 4 de 
Em 29 ol'a o Sr. Alber~'J Torres . Outubro de 1804 . 
- Em 30 oram os Srs. Ribeit·o 
de Almeida e Francisco G li-
cerio . Encerrada . - j!:m 31, á 
r equerimento do St•. França 
Canalho procede- se í• vola~ão 
nominal. 

Respondem sim, i> to é, lJ.pprovam 
o projecto os Srs .: Lima Bacury, 
Gabriel Salg·ado, Enéas Mar-
tins, Augus to Jllontenegro, Car-
los de Novaes , Bricio Filho, 
Hollanàa de Lima, Bened icto 
Leite , Viveit·os, Luiz Domin -
gues, Gustavo Veras , Eduardo 
ele Berrado , CLristino Ct·uz, 
Anisio de Abreu, Gabriel Fer-
r eira , Frederico Borges , Gon-
çalo de Lagos, T homaz Ca,·al-
canti, Ildefonso Lima , João 
Lopes, Pedr o Borges, F ran•·i;;co 
Bane ,·olo, I la!Ye ·i o Monte, Jose 
Beví lac['la, .\ugusto S '"er o. Ta-
'a'· ~ s de Lyra, Franci·co Gur-
ge l, Siha ~Jat· iz, 'l' rindarle . 
;\l artin· Jun iür, Cue! h J Cinl t·a, 
Lu iz de , ndrade, Ar min io Ta· 
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• 
vares, Gonçal ves F el'l'e ira , Me-
cle i<·os e Al lntrr ue rqLte, Mi guel 
P e rnam unco, Ga d os J orge , Cle-
me n lino do Mon te, Rocha Ca-
valcanti , O c ta vi a no L oLíre iro , 
Ol y mpi o d o Campns, i\l!ln ezes 
Prado , Gem ini a no B L·azil, Gou-
' 'ea Lim a , F1·anc isco Sod ré , 
V or g ne do Abreu, Leov ig il do 
Fi lgnciras, 'l' o lenl in o dos San-
tos, Sebast ião L<~ nd n lph o , Ar-
lh<tt' R ios , Pa <·an h os i\ fo ntene-
1\' l'O , T o t·rrna to 1\.Jor e ira , Galdino 
Lore to, An to nio rl e S iq ue i ra, 
J os6 Cad '5, F r a nça CH r valho , 
A lc i nelo Gua na ba ra , Amel'ico 
el e Mattos . Lins ele Vasco n ce llos , 
A! be t·to T OI'l'O' . Be l isario ele 
Souza , F onseca · P ortelln, E u-
zebio de Queiroz . Cos ta Aze ved o. 
Sil va Cas tro, N ilo Peçanh a, 
A gost inh o V iela!, ml' neEto Bra -
z ilio, F ra ncisco SanLingoo , Se-
ba s t iã o ele Lacor da, U t·bano 
Ma r conelec;, P aulin o d e So uza 
Jnni or . An to nio Oly n t bo, May-
rin k . Al meida Go mes , L a nel ul-
ph o de l\Iagal hães , Li ma D Lt~ r te, 
Jo:i:o Lui7., Vaz de Mell o, Mon-
t r. it• o d e Ba rros , L uiz Detsi , 
F e <:r a 7. Juni or, Fol't ' s J nn-
que ira , Franc i ~co Veiga, Alv ar o 
B otelho, L eonel Fi lh o , Octa -
vin no de Bl'iLo, Roelo lph o Abreu, 
'rheo toni o ele l\'fagalbã e>, Pi n to 
ela Fo nseca, S i mão da Cu nh a , 
Alm e ida Nog tteira. Dorn in g ues 
de Ca~tro , Din o B ueno, Co~ta 
Ju n im·, G ustavo Goel oy, A d oi-
pit o Go rdo , Vi e i t•a de i\Ioraes, 
Hercula no ele F re i l.:.ts, i\Ion\es 
Bil t'l' OS, Ci nc in ato B,·uga . Fran -
c iscv Gli ce r io, I ler me negildo 
de i\Ior aes, Ovi cl io Ab <·a a tes, 
L a m o M üller, P a ula R a mos, 
F <·a nc isco 'l'ole r,Li no e J~ rnilio 
l3lu m ( 108), 

l~ r e~ po nd o ra. n1 não os SL'S. : 'f o· 
le nti no de Car valh o, Louren ço 
de Sli , SanLos P erc it·a , Aug usto 
el e Ft·eilas, Pa, <l n G ui marãP.s. 
Marcolin o Mou ra . Carvalho 
Moneão, R ib·iL·o d e J\ l mc icla, 
Vall aelare;, Olegar io i\I nc icl. 
Pnmis r.ava lcan t i, i\l ore ira 
da S il va (12) . 

r~· :1 p provado o pr oiccto. A' t',' r[ue; 
ri rno n to do S L' . F . G l ice ri o, ~ 
d ispen Mncio o i n tcr s t icio p:n·a a 
2a d iscnssão . - J ~ rn i ele No-
vembr o enlra e m 2• di scussão . 
Ora o S t·. Bcncdi c to Vallad a res . 
-Em 3 co nti nü n. o m esmo or a -
do r . - l ~ m 5 or a o Sr. Fra n-
c isco Tolen lino.- E m Gora o 
Sr. El'i co Coelh o.- Em 7 o t•n 
o S r. Enéns Ma rtins . En cerradn.

1 

-l~m ·16 á. r eq ue rim ento do 
S t·. F r ederico Bor ges a votação 
é nomin a l. A' r eq ue ri mento do 
S t· . Be li s<ll' io de So uza, é con-
cedida pre fcre nc ia n a votação 
p 't r a o voto om sep Hado elo 
::>r. E r i co Coe I h o. 

P t·ocedeutlo á I'Otnção nom inal, 
respond e m nilo, i sto é , n ão 
a ppt•ova m o voto e m sépól. -
r a d o do Sr. Er ico Coelho os 
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Srs.: Lima Bacury,Fileto Pires, 
Gabriel Salgado, JTinéas Mar-
tin s, Bricio Filho. Hollanda de " 
Lima, Viveit·os, Luiz Domin-
gues, Gustavo Veras, Etluardo 
de BerrPdo, Chris lino Cruz, 
Nogueira Paranaguá, Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos. Tho-
maz Cavalcanti, Ildefonso Li ma, 
João Lopes, Pedro Borges, José 
B~vilaqua, Augusto Severo, Ta-
vares de Lyt·a, Francisco G•Jr-
gel, Silva Mariz, 'l'rindade, 
Coelho Lisbôa, Per ira de Lyra, 
Coelho Cintra, Luiz de An-
drade, ~ledeiros e Albuquerque, 
Miguel P ernambuco, Carlos 
Jorge. Clementino do Monte, 
RochÚ Cavalcanti, Octaviano 
Loureiro. Olympio de Campos, 
Menezes Prado, Geminiann Bra-
zil, Gouvêa Lima. Neiva, Fran-
cisco Sodré, Aristides de Qnei-
r oz, Vet·gne de Abreu, Sebast ião 
Landulpho, Torquato i\Iorei ra, 
Galdino Lo re to, Anto nio de 
Siqueira, Furquim \Verneck, 
J osé Carlos , França Canalha, 
Alcindo Guanabara, 'l'bomaz 
Delfino, Lins de Vasconcellos, 
Alberto Torres. Be

1
lisa rio de 

Souzn., Fonseca Portella, Euze-
bio ele Queiroz, Costa, Azevedo, 
Silva Castro. Nilo Peçauha, 
Agostinho Vida!, Ernesto Bra-
zilio, Francisco Santiago, Bar -
roq Frn.nco Juni or, P once de 
Leon, Paul i no de Souza Junior, 
1\Iayrink,Almeida Gop:leS, Lima 
Duarte, Monteiro de Bn.rros, 
Luiz Delsi, · Ferraz Junior, 
Fortes Junqueira, Rodolpho 
Abreu, Theotonio de J\Iaaa-
lhães, Pinto ela Fo11seca, Cat?tos 
das Ch agas, Alft·edo Ellis , Al-
varo Canalho, Almeida No-
gueira, Domingos d13 Castro, 
Di no Bueno, Costa Jutüor. Gus-
tavo Gocloy. Adolph~ Gordo, 
More ira da Silva, Pa,lua Salles, 
Vieira de ~Ioraes, Herculano 
de Freitas, Moraes Barros, Pau-
l in o Carlos, Francisco Glicel'io, 
J oão de Faria, Ovidio Al;rau-
les, Urbano de Go•tvêa, Luiz 
Aclolpho, Lauro i\lül!er, Paula 
Ram os, Francisco Tolentino e 
Emilio Bl11m (101). 

E respondem sim os Srs.: Au-
gusto Montenegt·o, Arthur Or-
lando, 'l.'olent ino de Carvalho, 
Santos Pereira, Tostq., lllanoc \ 
Caetano, Eduardo Ramos, Paula 
Guimarães , Arthu r Rios, Mar-
colino Moura, Paranhos i\Ion-
't! negl'O e Lamouni er Godo-
ft·edo (12). 

E' rejeitado o voto m separado 
elo Sr. Erico Coelho. E' appro-
vado o !JI'O.Jecto em 2" discussão. 
A' requerimento do St·. Her-
cu lano ele Ft·eitas, é dispensado 
o interstício.- Em17cntra em 
3a di scus~ão. Ora m os Srs. l\Ia r-
colino Moura e Frederico Bor-
ges. -li:m 19 conlinúa o Sr. 
Frederico Bor~es .- Em 20 ora 
o St•. Eduarao R amos, que 

ODSERVAÇÕES 
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145 

146 

147 

Reuacçiio plll'a 3• discussão 
do subst itutivo oífe recido 
pela comm issão de orça-
mento ele 1894 ao projeclo 
n. 14 l A de 1893, isentan do 
elos impos tos de i mpol'ta-
ção os materiaes, macbinas 
e appare lhos dest inados á 
exploração de ca r vão ele pe-
dra, o pixe e o breu desti-
nados ao fabrico de « bri-
q ue ttes, e dando outras 
provideucias. 

offer ece a seguinte emenda : 
«Depois de- actos - d iga-se 
-que se r eferit·em a matedas 
cuja iniciat iva é da competencia 
constituc ional do Pode r Ex -
ecutivo - , o maiq como está, 
etc.- Educwclo Ramos .» Oram 
mais os S rs . Dino Bueno e 
Eduardo R amos.- Em 21 en-
cerrada a 3"' discussão . Proce-
de- se á votação, sendo rejeitada 
a emeuda do Sr . Eduardo Ra-
mos e approvado o pt·ojec to, 
que é <:~nv iado á commissão de 
redacção . - Em 22 apresentada 
a redacção sob n . 144 A, é 
dispensada a impressão, (L t'é-
querimento elo Sr. Coalho Lis-
boa e approvada . Enviado o 
projecto ao Senado . 

Pende de decisão. 

E1u 25 ele Outubt·o entra em 
3• d iscussão que é sem debate 
encerrada . Appl'Ovado.- Em 
39 a imprimir á redacção sob 
n. 145 A.. - Em 31 app t·o,·ada. 
- Em to de Novembr o é o pro-
jacto e nviado ao Senado. 

Pende c.l e decisão. 

Autorisa o Poder Executivo E1u 2-1 de Outubro, j ·t!gado 
a rever as tabellas de ven · objecto ele deliberação,é en viado 
cimentos dos officiaes elo á commissão de marinha e 
Corpo da Armada a classes guerra , 
annexas, segundo as base$ Pende de parecer. 
que estabe lece. 

Autorisa o goYerno a abr ir 
os crcditos supplementares 
clQ 7.171 :528;.i para o exer-
cício ele 1893 e de 11:438$740 
pa ra o actual, que set·ão 
applicaclos ao pagamento 
elo augmento ele vencimen-
tos elos patrões das embar-
cações do A r senal ele Ma-
rinh a desta Capital. 

En-. 3 de Novembt•o entra em 2'" 
discussão . Encerrada. - Em 5 
approvado. - Em 6 entr a em 3• 
discussão. E ncerrada. Appro-
vado. A imprimir a r edacção. 
- Em i7 approvada. - Em 17 
é o projecto enviado ao Senado. 
Sancclonado por decreto 
n. 235 ele i l de Dezemb ro de 
1894. 

Da commissão de orçamento 
ao projecto n. 141 A ele 
1803. ( Vcj;, aucli:l,mento elo 
p1·ojecto n. i 4 i A na parte 
,·e/ativa ao~ p1·ojectos dos 
annos anteri61"es .) 

Do St·. Coelho Cin tra e ou-
tros . 

Da commissão de ot•çamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo. 

>> 25 de Outnbt·o . 148 Pt·oroga a actual sessão le- Eu-. 25 ele Ottlttbt·o entra em Do S r. Francisco Glicerio , 
g islat iva ate 30 ele Novem- discUi;são, que é sem debate en-

)) 27 de Outubro. 149 

30 ele Oul.ttbro. 150 

bro. cerrada, seutlo o p roj eLo en-
viado ao Senado. Publicado 
por decreto n. 213 de 26 de 
Otttubro de1894. 

Regu la a emphitcuse. Etu 27 de Outubt·o, julgado obje-
cto de delib r ação, é enviado á 
comm issão de constituição, l e-
gisl ação e justiça. 

Pende de parecer. 

Concede ao 2° official da Se- Em 3~ de Outuhro enviado á 
ereta ri a ela Indust ri a , Via- com missão ele petições e pode-
ção e Obras Pub licas, José res , q ue em 6 de · Novembro dã 
FernandesRibe irodaCosta. parecer sob n. 150 A.- Em 8 
um anuo el e li cença . · eulra em d iscussão unica, que 

é sem debate encerrada.- Em 
i7 app rovado.-Em 20 á sa ncção 
Sanccionado por decreto 
n. 222 d&-23 ele Novembro de 
1894. 

Do Sr. 
outro. 

Barros Franco e 

Da cornmissão de peti ções e 
poderes ao projecto do Se-
nado . 
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A~~ IIM I' TO 

(! , ·,~a 111 0 i~ 111110. altlliLni'Í "- rle 
fl'llO I'I'Il 1111 J•]HI.;uln d rt lt in 
li&'t1nrl rio !')n l , com R<\ rl o 
11 11 c:it lnd< ci<l Wo tirnnrlo. 

l'l'll l'll(;ll jl tll' dOIIH H 1\ll n!l P 
JH'tt:t.·, t''liH1n : I i d n ti 1~: s LI':\ da 
tl u t\~t•t•u l,nll Jl i' ld i nn 1 rHIJII ' 
t' 'S luu;11·iu dn lii, lf ,, }t1

, do 
:-;nnl'' l•:dll nt·t. ln 110 l: it(l h o -
t• i t•o riu I In \ll' lli il'i 111, ]>:ll' lt n 
l'll ll<l l tl"l l(l ( • I~ llht' IIH tf 11 l i-
li h11 '' 111,1' 0 o~l• :{ tio uH pon-
ln .~ i• ti l { (' ,I IIH:\ <l 111 0,111:1 
I'IIIIIJiilll h ilc tfll t: Oil , f·l'fi(IÇIIO 
til> JH' Il lonf::l\llll'ltló tln snn 
lh ll' IH l.l fi<'~ < ll' lc I'R IIIÇft.O r[O 
lntho, 110 val lo tio ruo 
!lt•n,•Hl , a ló :c llo 1\ (ncn o. 

AnLOI'i ~n o gove1·no :t :th1·i •· o 
(' l'Otli l.> (IX( l' I\IH'clillll l' iO cfc 
100:0003 pn t' l l cnmpt'lll' nR 
I t'I'I\ S a g tt t\S rlo ri o Co-
\'1\ncn . tl pt·opl'iotl!\clo .do n,· .. 1onrp1im .l o~' do S i-
rptl'int 0 ' u11 m ulh or, nos 
lnrmos, li t·on lrncL tio 25 
ll t• j :uwit• elo l ti\1 1. 

ANDA:'IlENTO 

l~n-. 30 do OuLttbro é enviado á 
com missão de marinha e guer-
1'11 , r1ue drt parecer sob n . 15 1 
A . - g m L ele Novembro en tra 
em 2" d iscussão , que é sem de-
IHtlc encerrada .- Em 5 appt·o· 
vario . 

IP'c n d c d e ;an disc u ssão. 

ll<:n'l J\) il o Novomu r o enf t• a e m 
f " tl i scn~sl\o . Ot·a o Sr. J osé 
C:a rl •s.-Em24orao r . S il va 
(;:t sf,,·o . li: nc.' l'l' ada .- E m 27 
ttpp•·ovallo.- l•] m 7 de Dezcm-
l>t·,, <•n lt' l\ em 2n d iscu ssiio . 0.-:.t 
o Ht·. S llvn Ca~lt'O , q ne oll'erece 
omcn cl a~ . O ·, .• Jos6 Cas Lro 
ttun hent o!Tct·ece emenda . E n-
cn•·t·atb . 

Jl>ende d e vo t a ção. 

En-. G de Novem bt·o (~e s,fio 
noclu rn a) on Lmem2• d isc ussão 
que ó se m Llebato e ncerrada. -
l•] m 17 1\] provaclo. - .l.G m 21 
cn tm em 3• di scussi'iq, q no t a m-
hem sem deba te encel'l' nc\ (1.. -
F. m Z<! approvad o .~ E m 25 a 
impl'imit· a r etlacçl\o sob n . 153 
A.- li:m 27 npprovq.da. - J.Gm 
2U n vi11rlo o p•·oj cclo ao Se -
natl . S nnc cion::u:ln por 
tl0 •t·c L n. 2::i'J elo 19 de Dezcm· 
ln·o cl 18\l-J. 

OBSE!R \'AÇÕ ES 

[)a com missão de marinh a e 
g;e rra ao p rojecto do Se -
n~do . 

Da commis~ão ele Ol'çnmc nto 
ao r equerimen t') d a Com-
p .t nhi a Leopolclin•l . 

Da com mi ssã o rl e orç11 men to 
{J mensagem elo P oder E x-
eculi v o . 

.\ nlul'i~n o "'"'''I'IH> 11 n h !'i,. o E ut G do Novam ht•o ( os~ :lo Da com mi ssão c! ot·çamen Lo 
(lt' l' lli l \' >~1ppl,• &n cntnr ll•• 11 0 tur na)enL •·aem2" d iscnssii.o, :'c mcns<Jgem do P oder 
I OS: 1l ~'"\l\1">~ . p tll'l\ ns obrn~ ~n·' ti m tl llnle l'ncctTada .- Execu tivo. \. 
1h > lwvl ll l!':l lll nl l\ 11 t•:s- h m l t nppnwndo.- Em 21 <? ll · 
h'IHII li\• FN'I'O tle I' t' lo 1\':\ ' lll 3". Eneennda s m de-
.\h'~t· ~l n l'Ut!'lW Yn.nn IH) hnL .. - En1 2G t~ pp roYa.cle .-
\'\,•r,•t\'tO lll l S\ ": l ~ m '21 n impr imi r a r eclacç::io 

~(lq dn j'I'Ol'l'l \\'\• 1\•>. l'RI11t\• ,, 
\.' ~lht\'~ " '\l'P~S.~ I \'I(l~ ['i\\'.l O 
pl'· h. n~aU\1\1\Iu tl • l' iU \h\ 1 
tk ~ .\ n l ~' \ ·,,u . nn 11:(;.1 1\Hin 
dt• Ft•&'l'l' t' •nl&'tl l dv l' r:17.tl. 
lllt> "Jl'l\'fll tlt• lt• lll'll .~ :\. 
nt> l•> ltHI<> \In H H) tl ' ,ln -
nt•h-,, , • thi ''~1 lr :1 · pt't>Yi· 
tlt'W:i,l ... 

p\, ' ~tu~n. t.\. t:1 t' \' )1ll}lt'"' h<'ntlidn 
11t> tli'L till, l i~lll'<l i . dn 
(~ R$.:11\ Ul~th, , :l \'''!H p"tl)U-
'-." m ti-., l"' .. f)b "r '-' S.tqh·~nl\l 
'l't·i h mn I F t•tl••&\t 1. mt• ll· 
~' lhl l' l'h\UH\~:1 l, ty•h\~ :l~ 
''"~'~"'--'..\" ~''''l:•n.HI.l th' l' \'tl .. 
1111·1 ~ I' ~ul l .lll l •• < llll <lnph -
, ... . \•a th' ~\"-S·'ntl'h'a' ''" th• 

) \ \'l.' U ~Hh'\~\'-.$ "" P \' ·':"-l\l \'ll -
1( ~ ,:\ ~ F~t hh,~. 

sob n . L5 l A . - Rm 2' tiPI•l'O· 
Yl\\\(\ , - l<;m 30 enviod uo 
n ntlo . 

> ud tl d ecis 'io. 

<: tu :1 1 li Cln tubt•o · .i nl"ado 
nhjt•t'"' du tio! i h~•·:> ~ :in r en l' l~d 
:\~· \.'Oll\llliSSll l'~ lh' Vl't:ttlll('ll Lf'l o 
d t' ohrns puhlkas C' oloni , nçiio. 

... ntl d JUH' • l ' • 

l':u\ ~~1 üo Ou lnhre> ; jlllgndo 
P l\i~d<> ti ll~ l dwrnç~ o o <'ll-
" inda t\ l' mm is~fn1 tl ~ ~)n lilui-
\'ii'' · \111 m.Oll u nOI' mlw dl' 
Plll'\l('('t' (•nm suh li\utivt. 'l"i'l 
· imprim st>h n. 18\l. l~ n
l&·t•nd\> ' ' \'11\ t\i< US~ l\0, \'lll 
"!'1 ~ \.:, '' " '-'t'l' t\ \dn ~Nn li' hn to .-
l •~ nt ~d nppt·,1rndo ('lll tn dh::. 
~U"~!\t.' \1 prü.i\:'l'hl u. 1~ ) . D i~ 
p\~ n"ndl'.l t int 'l'~ h.' h.l. ~l l'Pqne-
l'inH'H h.l rln 8l'. J\ h' n lf.~~ T\'.uio. 
- l~tn ~~ Qnl rn l'l\\ .... ~ di~t'us~úo 

Do St·. Beli·1.orio Angus to o 
Ont!'OS . 

D:-t. commiss:'to do onstiLn i· 
iio :\o prC'jc •l.o do 8r. 1\l il-

t.on. (YI'.inm- o OR pr jo-
·Los nq, 1?\1 l$\1 tltJ to 
onno .) 
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o projecto n . J 89 . Oram l'S 
St·s . França Carvalho, Me nezes 
Prado, l<'n1.ncisco 'l' olenLino e 
Cincinalo Br.tga .- Em 30 ora 
o Sr. l!;lluardo Ramos . - Em 
i de Dezemi.Jro Ol'am os Sra. 
GotH<la Lim a e Mil ton, se ndo 
por esLe oll'erec iclas emendas . 
- Encert·acla.- Em 3, á J'C· 
querimcnto elo St·. lllilton é 
pre l'criclo para a votação o pro-
j Jcto n. 15G. A l'C(!'ln l'imen to 
elo S t·. Ft·ança Carval h o , avo-
Laçilo elo art. 1o é nomi nal. 
Respondem sim os ~-t·s. : 
L im a Bacut·y, llol la ntla ele L i-
J11a, Viveit~o :; , L·tiz Dominguus~ 
Gu~taro Ve ra s, Ecluat·do üc 
Bm-reLlv, Nocinei t'~ Parn.nagu {t, 
Gonçalo ele Lagos , Thom az Ca-
valcanLi . Ilde l't> nso Lima, Jo ilo 
Lop~ • . Poclt·o Borges , José De-
vi lnqnn, Augus t•> ~twe r u , '!'a-
va rei elo Lyra, 'l' ol :~tino de 
CMralho. ~ladins Junior, Coe-
lho CinLt·a, Luiz üe .\nlirade, 
i.\ledcit•os e A l buqu erque, l\li-
gue l Pet·nambuc8, Cl e ment ino 
elo Monte . Rocha Cav:1 lca nti, 
Olympio de C~1.mpos , i.\! enezos 
Pntdo, Ue miniano Br:tzi l, 
Neiva, l\lilton, Tos la, Manoe l 
Caetano, Pau la Guimarães, 
Verg n e ele Abre u, 'l'olenLino 
el os Santos, ArLhut· Ri os, ~br
colino ~lou r,> , Galdino Lot·e lo, 
'l'h o ma~ D l!ino, Lins deVas-
<'Oncc llos, Albedo 'l'ol'l'es , B•-
l isa t'io d Sl}uza, li!uzo!>io de 
Qtt•• it· z. Cost:t Azevedo, U•·-
bnn o nÜtl'Cvndes, i\layduk, 
Lima ])ua r Le , Jmlo Luiz, Joiio 
l'e.tido. l•'orL •s JunqtteiJO;<, 
l<' rancisc V e iga, L a mouniet· 
Uoclnl'redo,D'cl'ro ir« Pireq ,PinLo 
da F on seca , At•[,!Jut• Torres , l'a-
rais Ca valca nLi , Carlos das 

hagas, Cas,•mit•o da H.oclta, 
A d oi pito GtH'tlo, Jl el'cula no cl tl 
lt\•c iLas . i\f,n·a.cs 13a. t·t·o , Fran-
cis ~o UI i cedo, \ h· h:~no de Gou-
vei a o L ·11l Adolph r, (62) . H.es-
pondet·am u iio os S r s .: Fil ·to 
l' i res , Uabl'id i::ia lf!::t.do, 8nca s 
i\! ar l ius, Aug ,ts lo Monle ncgt·u, 
Carl os ele J'\o ,·ao-, C!tri: ti no 
l't' ll 1., Jttnqul'im Ayres , 'l'l'iu-
dad , Co ·I !to L isl.o,t , ,.\ rl lPll' 
Or'.n.nUo, tlou\·oia Litn:l. Zamn, 
!3::t.nLos P• reint, Augusto de 
Ft·oiL as , J ~ duardo RaliH>S , L eo-
ve~r illlo lt' .ilguei l' :ts , ll'lario de 
1\nllljO, A Lltayde J uu i o r, An-
ton io do Sique it·a, Fu t·quim 
\V ul'lleci<, l<'l':tll Cl\ Cat·ralh o, AI-
· indo Uuaualnll'a , Americ rl t• 
~lallOS, Fo ns•• ' 11. l'ortr!ll a , Nilo 
I ' et;a nlu1. Ernest·1 Braz i I i o. :-;e-
has liau d · Lacc!'llt, A lm eit la 
t:olll 'A , Lalttl nlp!,o do Mag-a-
Jlt <ic•,, Ya1. do illcllo. t\l •• uLoit•t• 
do !l .ll'l'"8 , C •t p't'ltno tl •• i:-oi -
([ ill'in<. 1\.ndo lph o ,\b•·•• u, 'J'hcn -
L•ui o d • tll:t f'a lli itos, .\lm ·i ln 
'\o,,· I<' Íl':t U~t . l :tvo 011 rl t>y. P:tn-
li no L'tld tn , l' illl'lll r\t,J H 'Ut;:t. 
(h i liu Aht•an\•Js, .·a\'Íct• do 
\':tllc, !.nm•uHi lkl', P.lltl tl l~a-

OllillRVAÇÕRS 
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i 57 Delermin~ que o soldo e a 
etapa dos officiaes elfecti-
vos e praças do exercito e 
da a rmada sejam regulados 
pelas tnbell as que apN -
se n ta e dá outras provid,,n -
cias . 

m,:;. F!r:J,~õs:wo Ta•bllllHnllllllJt, Rmi-
]j~ B!llllm, fT&llllS•l1t:~ G•~Dmu:ie-s, 
RnV<lJ!iJnuill C(J)!tl!"~.~ e Y~->JPOIS'.Úllllll«>• 
_ ~ lliJIW"Jrli)'ll'~ (4ii). ~51(!) a~wro~ 
n · '"'&JtG. J• e .rcellllil·' tdl) 
~: ... liUUO•f!lJ ~:llfJ)t ~3!llliJ, 3fl!' .,.]g'!i) .. 

010 S::!ll~~.sn:::u: . ..,e-a & ::Upip110'41'3.-
doo 6}3 aJJtli!. 2"' e 5"' " :!. "me ullill 
do 'ii'. ]J!ill@o. Jl')li"Jt se~ o>]] 
eaiOia dep>is c-3!e w~ni!Ili~D<. m:· 
apptrovado o atrl. õ-. E" enviauliiD! 
o p~ojecto~ c)m ól!~ emeDJtm :il 
c~JmmíS3âo da COlDISIH"ltção paon 
J!">digii-Q para a 3> di.~lm> - • 
Yae a imp:-imi.- !11 l"edac.;·o so•h 
n. 153 ~-'-·- A Jre•l trimenno 
Úl) 1!". !I íl lloD e OOJller:.s.:lld& 10> 
i!lll!e stti'ri•i>.- lí:m .Jl (sess5il!ll lll•D-
dt:~~.-mta) e num el!llll3'- llliac:ct3.siliD• m• 
JliC~D>j;:~UO> Ill. !513iA . ().rn, lil> ''tr. J!l:'illllll-
::tlln:Do~ Ramos~ t!Jll': 0·~J:tece eiii!le'll-
al!J:S. ][" aJ!l selJL6a,dJm• pe<B·Jo .:r. 
Gemimtii3H::re• &olzillllll!llll st:~~JLs~-ctm -
ttn•· • q :.e .~ imprüliDiila s0l\ n. !5•iió 
8-- f:Ia.ct>rracb.. E:m ~ p:reie.ridlll> 
(JO'tr31 31 .-o:a~ãi'"' õt.>tte s 100bl1!ll :ivli), 
a. reqmriim3't:llio dl!) 'r_ Gemi-
niamo B~azí • Fuca empanada a. 
vot31<;ão d{) :req erimenlo do r-_ 
França C:uvalbo W.n que 31 do 
p..-oj~to s !.31iir.nt.o n_ Jãõ B 
seja nomioa .- Em 1 são S1!1c-
ce3sivamence reJ1'ita os o 
requ ·rimea!·.> do .-. Framop 
Ganalbo e project{;)S ns . l:í•i) 
B 156 .~ e as emen:llas. dl!) 
r. Eduardo Ram~. 

Em de , • o.-emb!'o et:lll.tra em 2'• Da eomm~- & de " :c.ilie !o 
di;;cus5ão. Oram () l'S. Carlos á .lleasan~m !lil!lo P~:tr Ex-
Jo~.:.-,., que otfere.:<: emendas_ e.::aCh& e al!lo ilO'.l'<=~ >li. UlJt 
Ovidio .-\bran!e;~ e Torl)uan des~e aumo. 
) l o r<' ira, 'J.'le ()fferece e:::tellllda. 
eslendend><:IOS offiehe3 da brL-
g:vla J>l)licial, ·endo off~Jteci o 
pel" "t:' . Co•lho C1ntra e Gl!l~tr 
- um ad i~i .. o. - ·'' ellllren-ai!lat 
a di~eu- 'i•>. '!e c do er>via:tlas as 
em"ndag á e~ mmi335ir,:,, q e em n dá pa.rec,tr IJ > se impnme 
sob n. J;)j , (avl!ivave) á.'!> 
emeodasdosS :!. Coolltu!l>Ci!Dtrn 
e Torq ato :'.Jore1tra,oáh·reee®do 
á d'l3te um s l:ts;ir. tivl!lo eslen-
dendo af> Co~ d> BomteitrO'J, 
e c>nll"a a do r-. Carlos J',~ ge. 
- Em 20 e::>.tll:l e i'ft1ll1s.~,i.~ 1> 
parecer. a 1 a.! é e;aee:n--~a.-
LID 22 <ão :>!Ocee.•~hame>lltie a.p-
prMa.-:1&~ w avtt r.·oe «h JW•'l>-
jacto e o s b til hvo da. com-
mi~~ãf> po.ua. -O>~r..aJ:" :p~oj~e:to em 
Sep!lndO>. seado re!irada a 
e mda. d~:> -r-. Ca. los Jor

0
e a 

po~did& d ~ a lo r. A Ímp- · mit:' a 
vedae.,-ã& p.' ra ~a !lís~ g;,fu, 
n. 151 B, e o arlditi'l'o dea ta-
ea•:h s~b n. !51 'P- Ero 2l 
en&ra em ~ d••e ~>il!lo.- OOf> 
ap-·e•eabda.s eme,-,dM .P"ks 

. Pa b G imavãe3. Giíe.ho 
CiaGra. e outros e T hO>&.az Cava. 
ca.ntí. ai qn.ae3 -'> eavíad~~ á. 
comm · ã '• que em 28 dá poa. J-
cer. q te vae a imp imív Si:>l'v 
o. 157 D com st:J·~sli~ut·v&.
Em J e Dezem!..ro en'n e-
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DATA ASSU~ll' TO 

• 

23 de No vem bt·o. 157 C Aclditivo destacado em 2• 
discussão do projecto n. 
i 57 elo cor rente anno, 
determina ndo que o so ldo c 
a etapa dos oii'tc iaes da bri-
gada polic ia l e corpo ele 
bom beit·os sejam regulados 
p Jlas tabellas marcada' 
para os officiaes elo exer-
ciLo . 

5 d 9 Novembt•o. i 58 

5 de Novembro. i 59 

G cl Novembro. i60 

G do Novembro. iG1 

7 de Novombro. i62 

7 do Novem bt·o. 103 

.\.u tor isa o governo a co n-
tt·ac ta r, nas cond ições que 
estabe lece, o serviço de na-
vegação entre os portos de 
Belém e o de Santos, com 
escalas pelos de S. Luiz, 
Fortaleza, Rec ife, Bobia e 
Rio . 

Crêa na cidade ele Cayenna 
um consul ado de 2• c! asse 
e auto risa o governo a abrir 
o c t·edito necessal'io. 

A.tüot·is:t o Poder J<jxecuti v o 
a r11andar pagar ajuda ele 
custo ao Dr, Manoel Clc-
me ntino ele Oliveira. Es-
core i. 

Marca aoR escrivães da Corte 
de Appe ll ::.ção do Distl'icto 
lí'~ deml ven cimentos igunes 
aos elos esc t·ivfies do Ju1·y e 
da Policia. 

Approvo. com moclilicaçõcs o 
codigo elas dis pos ições com-
muna ás ins tituições d ~ on-
sino supot·iot', dccre tnclo 
pe lo governo sob o n. 1150, 
do 3 de Dezembr o ele 1892, 
projecto in ic iado no Se-
n ado, ao qual nefíOU sane-
cão o Vice-Prcs tclente ela 
Repub lica, o quo, na con-
l'o rmiclaclo do nrt. 37 § 3" 
da Go nsl iluição, obteve na-
cluell tL lLtttal'a lous teL'ÇOS 
c o sull'rngios presentes. 

Ri vai i da em favor d a nova 
t;ompanltia. Eslt•ntln de 
FPl'l'lll~Slt•eiL11 c t; , Fl'an .. 
oiseo ao ' lt opim o. co nces-
s:1o 1t c[ UH Rll rul'o t' •' o clecL'O n 
11 . SJO tl<' Hl 1lo OuL1tln·o cl ~ 
JM\10, noq ICL'lllOS tlo L'eRpC· 
cL!vo cuuil'llc~o. 

ANDA ~IEi'iTO 

clilCllssão o parecet•.- Encer-
rada.- Em 3 é apprornclo o 
sub~tituti vo da com missão . 
I<;' a~resen tacla a r eclac.;ão sob 
n. i o7 E. A r eqtterimenl rlo 
S t· . Coelho Cin lt'a é cl ispens:tda 
lL impt•essão e approvada . J•:n-
viaclo o projecto ao Senado . 
Sanccionudo pot· decreto 
n. 247 de i5 de Dezembro do 
189 1. 

1En1 2'1 ele Novembro entra. em 
I a di scussão . T1nce l'l'a.d a.- l~m 
27 appt·ovado.- Em 3 de De-
zem bt·o entr a em 2" tlis ussão. 
.Encet·rncla.-Em 4 app t•ovado . 
- Em 5 ent ra om 3• discussão. 
Encel'l·atla. r\ pprovaclo. Apre-
so:t tada a r cclacção. Appt•ovach•. 
- J~m 6 ó o pt·oj eLo enviado 
ao Senado . Sanccionado 
po r dcc l'e to n. 258 ele 10 el e De-
zemuro elo 18<:H . 

E an 5 do Novembro, julgado ob-
jecto de de li beração, 6 onviado 
á comm i ·são de fa1.enda . 

Pende de pu•·ece•·· 

lmp•·esso sóanentc. 

Ean G de Novemh t• o , julgado ob-
j ec to ele tl eliiJet·ação, 6 e nviado 
á commissão de ot·çamento . 

Pende de pureco•·· 

E 1n H ele Novembro cntt·a em 
tr~cti scassfio. 1~ncP L·r ada .- gm 
27 app l'ovatlo . - Em G ele De-
zembro e nLro. em 2• rl isc ussão . 
l!:nce t•t· ada.- l~m 7 approvado. 

Pende de :l" discussií.o. 

onsg J\V AÇÕE S 

------------------11 

Da. co m missão ele orçamento 
á emenda elo Sr. 'l'or-
q,tato ~Ioreira e outros. 

Do St·. Bened icto Lei te e 
outros. 

Da com m issão ele tmtaclos e 
dip lomac ia . 

Do Sr. Puranltos J\Ion tc-
neg L'O. 

Da commissão 
m e nt<J, 

de r rçn-

Em 3 ele De~embro entm om Da commissiio ele instruo-
discussão llllic·t. ~nce rl' l!cia.- ção publ il:a ele H.l\)J ao 
Em ·l appt·orado, em vo tação pt·o.iecto in ic iado 110 Se-
nominal, w>r 81 contra 20 vo- 11 1tdn. 
to~. O projecto é c 11 viaclo {L pro- ( Vej" antlamon to do pro-
mul gação.- i"'•·omul~ndo jocto n. 207 cluque llc 
pot• doere to n. 2JO tlo 7 de De- an11o. ) 
zcm bro ele 180·1. 

Ena U de Nov,>miJt·o e ntra t'lll 
j:\ di ~C i l~q[l, lj~I1C!OL'L't\f l i1.-Jt~J11 n nppro\'Hdo.- 1~ · 11 (j tla D··-
'l.rlllbl'() en t1·rt em ~"di icnsst1o. 
Ora. o 1::\r . Coul lw Cint1·a q11 e 
n!J'CI'CCC Pllll'!ldas, Üt'f\ O 1-;t•, 
l•',·a nça C1.1.t·vt!l11 rptrl t'CCJIIOt' 
C] 'lO o prOJ <'cLo seja cu v indu ú 

Da comnti <Riío do or~nmou to 
,·, poLiç11o ela Compnn lii ll 
l~ s lrnda tlc l•'ct'I'O J•:s trcit) 
u S. Ft':J.nci u ·o ao C l1 o-
pi111. 
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164 

:165 

ASSUMPTO 

Concede aos Minis t~ rios ela 
Guerra e da Marinha, para 
r eco nstituição elo material 
elo exerci to e da armada, " 
ct•ecli to ele 27. O O: 000$ ao 
cambio ele 27 cls . sterlinos. 

Reorganisa os estados-maio-
l" es do Presiclen te da !te-
publica, elo ministro ela 
guerra, do njudnnte gene-
ral elo exerci to e do quartel-
mestre general. 

16' Prohil e o r cc bimonLo rlo 
Aentenciados no pr~s icli o 
de Fomando de Noronha. 

ANDAMENTO 

commissão de con stituição. 
Oram mais os Srs. Francisco 
Gli cerio, Coelho Ciotra, Au-
gusto Severo, Alberto 'l'orres, 
Bevilaqua e Paula Ramos. A 
discussão é encerrada.- Em 7 
6 r ejci ta do o requerimento do 
St· . França Carvalho, e reti-
rada a emenda do Sr. Coelho 
Cinlra e o projecto é appro-
vado em 2° discussão. 

Pende de aa discussão. 

Em 13 ele Novembro entra em 
2" eliscnssão. Encerrada .-Em 
17 approvado .- Em 19 entra 
em 3" Encerrada .-Em 21 ap-
provado. Apresenta da a redac-
ção, dispensada a impressão á 
requerimento elo Sr. H. Frei-
t,ts, ajJprovacla . Na mesma 
data enviado ao Senado.-
Sanccionado por decreto 
n. 255 ele 19 de Dezembro ele 
189-1. 

E1n 9 de Novembro enviado á 
commissão de marinha e guer-
ra, qtte em 17 dá pa~eccr com 
substituti ro que se imprime 
sob n. 165 A. - Em 20 entra 
em 2• discussão. ill' aprc.senta-
do um substitutivo. Epcerrada. 
- Em 22, á r equerimento do 
Sr. O. Abrantes, é pr~ferido na 
votação .o substitutivo, .que é 
appr ovado. A imprill)ir a re-
dacção pa ra a 3• discussão sob 
11. 165 B. - Em 24 entra em 3 · 
discussão . Ora o Sr. Urbano 
de Gouvêa que upresenta 
em anela . Ot·a o Sr . O . Abran-
tes , qne apreseuta emendas. 
Encerrada. As eme n~as vão á 
commissão qu na mesma data 
aj)re ~ en ta parecer que se im-
pl"ime sob n. 165 C.- Em27 
entra em discussão unica opa-
recer . Encerrada. - Em 29 são 
a.pprovadas as emendas el o 
S r. U rbano Gouvêa, s nppres-
sivas elo art. ;;o e a elo S t•, O. 
Abt·antcs . !<:' adaptado o pro-
jec to com as emendas appro-
vad as e enviado 6. cqmmissão 
ele redacção. A' impl'i1nir a re-
dacção sob n. i65 D . O pro-
.i elo é devolvido ao Senado. 
Sanccionado pof !oi n . 
232 ele 7 ele Deze10bro de 
189,1. 

1E1n \) ele Novembro é env iado 
ás comm issões de constitui ç>i:o 
e ele orçamento, IJ.Ue em 13 dão 
parcce t· quo se •mprim e sob 
n '1G6 A .- Em 16 entra em 2·• 
di sc ussão. F.ncerrad!\ . - J!;m 
22 app •·ovaclo.- Em 2 en lt·a 
em au. discussão . Encerrada. 
-Em 27 approvado.-- Em 2\.1 
é enviado a san cção . Snnc• 
cionndo por decrel o n. ~26 
de 3 le Dezembro ele t89.J.. 

OBSERVAÇÕES 

( 

Da commissão ele orçamento 
á Mensagem (reservada) 
do Poder Executivo . 

Da commissão de marinha 
e guerra ao projecto ini-
ciado no Senado. 

\ 
\ 
\ 

Das commissões ele consti-
tu ição e de orça ll)ento ao 
projecto iniciado no Se-
nado . 
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)) 13 da Novembro 168 

)) 13 de Novembr o i69 

. 

- 59 

ASSUMPTO 

Reorganisa o corpo ele enge -
nheiros civis sob as b~sas 
q1te a pres?nta e dá •lu Iras 
prJvidencias em rel ação á 
reorganisação geral dos 
serviços technicos do Mi-
nisterio ela Viação e Obras 
Publicas . 

ANDA1!ENTO 

En1 14 de Novembro entra em 
i a di scussão . Encerrada .-l<;m 
22 a p pt·ov:tdo .- Em 3 de De-
zembro entra em 2a discu~ 'ãO . 
O Sr. Paula Ramos req 11er que 
o proje.cto seja env iado á com-
missão d e co n st.itui ção . E' 
apreqen t:tda emenda. palo Sr. 
Ovidio Abran tea . E' approvado 
o r equerimento do Sr. P aula 
Rn.mos, e ewiado o proj ecto á 
commissão de const itui ção . 

Pende de parece•·· 

Concede um anuo de licença Em i6 rle Novembro entra em dis -
com ordenado ao Dr. Epi- cussão unica. Encerrada.-E m 
tacio da Silva Pessoa, lente 22 appl'ovado. Apresentada a 
da Facu ldade de Direito elo r edacção, approvada . Na mes-
ltecif'e. ma dat1. env iado ao Senado. 

Orça a receita gera l da Re-
publica para o exer cício de 
1895 . 

Sanccionado pot• clee~·e to 
n . 250de 17 do Oezembrode 189:!. 

Em 20 de Novembro entra em 2• 
di scussão . E' ap resent acln 
eme nda pela commis~ão ao 
art. 1o. Ora o St·. T osta q ne 
apresenta emenda ao n . 41 elo 
art. 1° ( irnpoat'> el o fumo). 
Ora m os Srs . Eduardo Ramos 
e Jo sé Carlos que ap resenta 
emendM . Encerrada. En trn 
em d i ~cussão o art . 2°; é apre-
senta da emenda pela com-
missão. Encerrad a . Entra em 
discussão o art. 3o, ê apresen-
tada emenda pela commissão. 
Entram successivarnen te os de-
mais artigos elo projecto que são 
encerrados sem debate .- Em 23 
á im pt'imir o parecer sobre as 
emendas sob n. 169A. - Em 
24, entra em discussão o pa-
r ecer; ot·am os Ses. José Ca rlos 
e Aug usto Montenegro. Encer-
rada.- Em 26 é approvado o 
projecto salvo as emendas . São 
aprrovn clas as emend as ela com-
missão, o substitutivo da com-
missão á emenda elo Sr. Tosta 
(auppress iva do impost'l de 
20 réis sobre o charuto na -
cional). As outras emendas são 
r ejei Larlas. O projecto com a~ 
emendas approva.das é envi ado 
á commissão para recli g il -o 
par a a 3a diac., ssão . A' im-
primir a reclacção pa r a a 3• 
di scussão sob n. '1 69 8.-Em 
27 entra em 3" di scussão . São 
apresentadas emendas pelos 
Sr s . Lu iz Ad olpho, Augusto 
1\fon lencgeo. Manoel Caetano, 
F t·eder ico B0r ges e outros, Ro-
dri gues Lima e outros . Medeiros 
e Albuq •1erque, 'l.'rindacle, Gus-
tavo Véras e ou tros, Pedro 
Vergne, Thomaz Delfino e 
outros . Oram os St·s. Rodrigues 
Lima .. Trindade, Merleiros e 
Albuquerque c Frecleri co 
Borges .-Em 28 .á imprimir o 
parecer sobre a~ e mendas sob 
n . 169 C.-Em 29 (ses~ão 
noct•n·mt) entra em discussão 
o pat·ece t·. Oram oa S t·s . 
Augusto Montenegro, Vergue 
rio Abreu, Neiva, Frederico 
Borges e Ferra7. Jnnior. En-
ccr J•adn.-Em 30 são approvaclas 

ODSERVAÇÕES 

Da com missão rl e Obras pu-
blicas e colonisação. á in-
dicação elo Sr . Glicerio 
appr ovada em i de Se-
tembl'O . 

Da com missão ele petições e 
pocler os ao requerimento 
do Sr. Dr . F:pitacio ela 
S ilva Pessoa. 

Da commissüo ele orçamento 
IV . annexo A sobre os 
orçamentos . ) 
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ANDAMENTO 

as seguin tes emendas : do Sr . 
Montenegr o ao a r t . 10 n. i ; 
do Sr. Manoel Caeta no ao n . 4l 
(imposto do fu mo) ; do Sr . Au-
gusto Mon te negr o ao a r t. 3° 
n. 2 : do Sr. Lu iz Ad olpho 
(sobre· cunhagem da moeda de 
n i ckel a t é á quanti a de 
10. 000:000$); as dem<ti s eme n-
das são rejeitadas umas e pre-
j ud icad as outras . E' empatada 
a vota ção da emenda do Sr . 
Rodrigues Li ma. - Em 1 de 
Dezembro en tt·a em nova dis-
cussão a emenda do Sr. Ro-
dr igues Lim a . Oram os Sra. 
Aug us to Mon tenegro e Vergne 
de Abreu. E ncerrada. A emenda 
é approvada pa ra constitui r 
p rojecto separado. O p rojecto 
é a rloptado em 3• di scussão e 
enviado com as emendas a[lp ro-
vaclas á com missão de r eclacção. 
A' imprim ir a reclacção sob 
n . 169 D. - Em 3 en tra em 
cl isc•Jssno a r edacção . Ora oS.- . 
Neiva que oiTerece emenda por 
pa.-te da comm i ~~ão de re -
dacção. Encer rada . E' appro-
va<la a r eclacção 1com fl. emenda . 
- E m 4 é enviado ~o Senado . 
!!lanccionado por lei n. 265 
de 24 de Dezembr o qe 1894. 

Frx A a despe7. a do Min.i s teri o Em 16 de No vem bro entra em 
ela In dn; tr ia , V iação e 2• discussão . Oram os Srs. 
Ohras Publi cas par a o exer - T avar es de Lyra e José Ca rlos. 
c ic io de 1895 . - E m 17 or am os Srs . Sil va 1\Ia-

r iz, R ocl ,lpho ele Ahrau e Paula 
R a m o s . São a p t·ea entadas 
emendas pelos Srs . Francisco 
Santi ago e ou tros , T orquato 
l\Io,·eit"a e ou tros, P au la Ramos 
e outros , Coelh a Cintra, Ani s io 
de Abreu e outr o, T avar es el e 
Lyra e outro, S ilq. Mariz e 
outros , S i lva i\la ri z, I'au lino ele 
Souza e oukos, Galdino Lore to 
e outro, R ocb<t Cayalcante e 
ou tros. J unqnei ra Ayres e ou tros 
e Co~lho Lisboa e outr os. - Em 
19 or am os Srs . Luiz Adolpho, 
e La uro Muller . São apresen-
tadas e mendas pelos Srs . Lu iz 
Adolpho (2 ) , Thom;~z Caval-
cante , Za ma , l\lul!er e ou tros 
(3), Coel ho Cintr a (2) , P a ula 
Rn.mos e outro, J \tnqu oi ra 
Ayms , 'l.'t·incl acl o a ou tros, 
Bened icto Leite e out r o, L u iz 
Dets i e ou·tr o, Ar thu r 'rorr es, 
Gonçalo do Lagos c ou tr os e 
Ur ba noGouvêaeoutt•os . A di s-
cus são é e ncerrada . As emen-
das são enviadas á co mmissão . 
- Em 23 á impri mit• o parecer 
da com missão so bre as emen-
das sob u, 170 A .- Em 24 
entra e m discu ssão o pa r ecer . 
Ora m os Srs. Ni lo P eçanha, 
Luiz Adolph o, Trindade, Co>ta 
Azevedo, Ar thur R ios, Coelh o 
Li sbôa. Ence r rada .-- Em 26 é 
a ppro •ado o proj ec~o em Z.. 
discussão, saha~ as e mendas . 

ão approvadas as seguin tes 
emendas: do Sr . Co€) lho Cin tra 
(suppreasi v a da ver ba desti -

ODS ERV AÇÕES 

Da com missão ele orça mento. 
(Veja Annexo A B?bre os 

orçamentos .) 

\ 
\ 

' \ 

' 

\ 

\ 
I 
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• 
nada á deleg teia do Lel'l·as em 
Pernambuco), da commissiio de 
orçamento (subsLitutiva da d< 
Sr. 'l'orquato Mor eira ), da 
mesma commissão wbsti tu li v a 
da do Sr . Paulino de Souza 
(obras no podo de . João cb 
!3al'l'rt), do Sr. Gonçalo de 
Lagos (pt·olongamen to da es-
lrada de ferro de Sobra l), da 
commissãn a r ubr ica 12- !lln-
lungú 5. Campina Omnde), do 
Sr . F. Santiago (pr t> longa-
me nto da Rs ll'ada elo F el'rr> 
CenLral), do S r. Paula Ru. '1I O~ 
(o~L rada S . F ranci sco c pla-
na! to c~ n t ra i), do Sr . Roc ha 
C··valcante (navegação a vapO!' 
do Rio S . Franr:isco), do St·. 
Coelho C1n lr a (subsLittw.- se Jo-
boa,tão 110>' 7'1LJJÜa), do Sr. 
Artbur Torres (ponte sob t·e o 
rio verde), ela com missão (eles-
obstrucção do Alto Itapecul'lt) . 
da comm issão (aos nR. II e § I o), 
do Sr. Coelho Cinlra, para 
converter em project~ separado 
(addiLivo ponlc sohrd o rio 
Qunrahim). As demais emen-
das siio rejhi ladas . O prOJPCto 
6 approvado e enviado com as 
emendas á commissão parare-
digi l-o para a 3• dis~ussão.-Em 
28 á imprimir a r edacção p!>.l' ll 
a 3• discussão sob n. i 70 D. 
Em 29 en11•a em 3• discussão. 
Ora o r. Junqueira Ayres.-
Em 30conLinúao Sr. J tmqueira 
Ayr es.- E m 30 (noctuma) eil6 
ap1·esentadaa di versas e mendas 
pel a commi~silo e outras pelos 
S rs .Neiva e outros, Enéas Mar-
tins e outro , Nilo Pdçanha e ou-
tros, Torquato l\Ioreira o outro 
(3) , José Ignacio, G I i ce ~io,Para
nagná, Anisio de Abreu, Para-
nagttá o outro, Cl eme ntin o 
Monte e ou tros . Coelho Lisbôa 
o outro (2), Pinta Ramos o 
outl'Oa , P a ula Ramos, Coel ho 
Cintra e outros, Coe lho Ci ntt·a, 
Costa Azevedo e outr os, Luiz 
Dominguos e outros, C . Cru z e 
ouLros, Her cula no F t·e itas e 
ou lr l! s e Lauro l\Iuller e oul i'Os. 
01·am os Sra . Arthur Rios, 
Galdino L oreto, Parana9,ull, 
Clementino Monte, Coelh o <.;in -
tra, G li cc l'i o. A discussão é 
enco rrarl a.-E m 3 de De-
zembro á imprimir o parecer 
sohre emendus sob n. 1.70 C.-
Em 4 entt•a em discu~s ão o p ;~ 
rccer. Oram os Sra . Ni lo Pe-
çanha, Coelllo Cintra . A dis-
cussão é encerrada á r eque ri -
mento do Sr . Cincinato Br aga . 
, ão approvadas as segui o tas 
emendas : do Sr. T orquato Mo-
reira e outros (5:000S para linh a 
telegraphica de Benevente á 
Piuma), da commiEsão (substi -
tutivo á do Sr . C. Monte), do 
Sr . Ni lo Pcça nh a (30: 00 :'para 
o porto de An~ra dog Re is). 
do r. Coelh o Cintr a (200:000$ 
pa1·a a YÍa pe 1·manen te de Gra-
vitá a . Caetano), do Sr. 
Olicerio (600:000' para açudes 

OBSERVAÇÕES 
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na Parahyha. Rio Grande do 
Norte e Piauhy), do Sr. Ga l-
dino Loreto (400:000:~ pat·a o 
po1·to da Victoria), ela com-
missão (substitutiva á do S t· . 
Domin gue~ sobre navegação 
entr e o Ceará e Pará), elo Sr. 
Trinel<Ldo (porto'! da Para-
hyba), elo Sr. P aula Ramos 
(p0rlo elo Dester ro), do Sr. C. 
Cruz (100 :000.' melhoramento 
elos rios) , d<L commi. são (sub-
stitutivo á elo St· Paranagnà-
pon le entre Therezina e S. 
José elas Cajazeiras), elo Sr. 
Costa Azevedo (porto ele S. 
J, •ão da Barra), elo St·. H. ele 
Freitas (alargamento ela bjtola 
elo ramal de S . Paulo), do St·. 
Laut•o Muller (nave(l'!tção cos-

. !ei ra). São app rovaclas todas as 
emendas da commissão. A s 
demai s emendas são umas ra -
jeitarlas, out l'as r etiradas á 
p edi do dos respectivo'l a utor es 
e ainda outra~ prejudicadas 
pela approvação dos substi lll-
livos da com missão . O proje ct>~ 
é acloptaclo com as emendas 
approvadas e envia~o á com-
missão de r edacção . A' im-
primir a r edacção final sob 
n. 170 D.- Em 5 f') ntra em 
di scussão. Ora o Sr. Para nhos 
Monle~egro. Encerrada . Ap-
provada . O pr0jecto é enviado 
ao Senado. i!!lanccionado 
por lei n. 266 ele 24 ele Dezem-
bro ele 1894 (art. 7D). 

OBSE RV AÇÕ J::S 

5 ele Dezembro. 1'70E Reclacção elo addi tivo desta- En1. 5 de Dezembro ~nlra em Da com missão ele reclacção 
ao aclclitivo elo Sr . Coelho 

14 ele Nol'embro 171 

cado em 3• discussão elo cliEcussão. Encer rad~L Appro-
orçamenio ela Industria, vado . E' e nvi ado ao Senado. 
Vi-ação e Obras PubUcas. Pende de decisão. 
par a o exercício el e 1895; 
permittindo á Comp::tnhia 
« Brazil Great Sou tbern 
Railway ~a construcção da 
ponte sobre o rio Q.uara-
him, no Rio Grande do Sul. 

Concede lic ~nça no Dr. J oão 
Al vares ele Azavedo ~la 
cedo . 

Ent 2G ele Nol'embro enLra em 
discussão uni c a. E' apresen-
ta ria emenda pelo Sr. T olen-
Li no ele Carvalho. Epcerrnda. 
-Em 27 a pprovadq com a 
emenda. - li]m 28 Ít imprimir 
as redacções sob ns. 171 A e 
171 B.- Em 29 approvaclas.-
Em 30 são enviadas ao Senado. 

Pendem de deci~ão. 

Cinira. \ \ 

\ 

Da commissão ele petições 
ao requerimento elo Dr. 
J oão A. de Azevedo Ma-
cedo . ~ 

l4 ele Nove1~ bro 172 Concede pensão de 100'3000 lanpresso sóanen~e. 
mensaes repnr lirlamente a 

Da cornmissão ele pensões e 
contas. 

16 ele Novembro 173 

Ursulina Candida elo Couto 
e outra, mãe e irmã do 
fallecido Dr. João Pinto 
do Couto . 

Co ncede licen ça a Jacintbo 
Dias Carclozo. 

E11.1 26 de Nove mbt•o f3 11ll'a em Da comnu ssão de petições 
cliscussio uni ca . Encerrada. - ao requerimento de J a-
l ~m 27 a pprovado. - Em 28 á cintho Dias Cardozo. 
imprimir a redacçã0, -Em 29 
appt·o,·ada. - Em 30 é o pro -
Jacto enviado ao Senaclo.-
Sonceionado por decreto 
n. 253 A de i8 ele Dezembro 
ele 1894. 

I\ 

\ 
I 



-63-

ANNO O_ATA ASSUMPTO ANOAMI!!NTO ODSBI\VAÇÕES 

------1--

1894 16 de Novembl'o 

• 

16 du Novembro 

)) 1.6 de Novembro 

16 de Novembro 

1.6 ele Novembro 

)) 17 de Novembro 

174 Autor isa o governo a p,·o- Ean 16 ele Novembro, julgado Do Sr. José Car los. 
ceder desde j:í. á encam- obj cto de deliberação, é en- (No OJ"çamento da despcza 

175 

pação da «\Vestern Bt•asi- viado :í. commissào de orça - doMinisterioda Viação é 
lia11 •relegraph Company», mento . o Gove>·noautorisaclo a en-
nas conLliçõcs que esta- I~ende de parece•·· cam11ar esta companhia. 
belece. N . 4 do a>·t. 7° ela lei 

n. 266 de 24 de .Dezem-
b,·o de 1894.) 

Autol'isa o Poder Executivo 
a en L regar a titLLio de em -
presti mo aos Estados elo 
P iau!ly , Para hyba, Ü<•yaz, 
Paraná e Santa Catharina, 
a quantia de 5.000:000.'$ 
em apolices da divida pu-
blica da União, das que 
for am elos lastrus elos an-
ti gos bancos em issot·es, nas 
condições q•te e3tabelece . 

!Em 10 de Novembro , jlllgaclo 
ol'j eclo de dclibAI'ação, é en-
viado ft commissão de orça-
mento, que em 1 de Dammbrr; 
dá par ecer com suus titutivo e 
se imprime sob n . 175 A.-
Em 3 enLl'a em 1a discus~ão 
Encer1·ada. Approl'ado o subsli -
tutil·o. - Rm 4enLra em 2a d is-
cu:são. - gm 4 (noclurna) en-
tra em 2a discussão. Ot·am os 
St·s. João Penido e Paula Ra-
mos. l!;ncerrada.- Em 5 é 
approvaclo o pl'ojecto. Dispen-
sado o interstício á reqneri-
rr.ento do Sr. Tolentino.- Em 
6 entra em 3• discussão . En-
cert·ada. Apresen tacla a recla-
cção . Dispensada a impressão. 
Approvacla.- Em 7 é o pro1ectu 
enviado ao Senaclo. - l!!tanc• 
cio nado pol' decreto n. 270 
de 31 ele Dezem bl'o ele 1894. 

Da com rn is~ão ele orçamento 
ao pt·ojec Lo elos Srs. Lauro 
:.Iulltt· e outros. 

i76 Autorisa o governo a uni- E1n 16 de Novembro é julgado Do St·. Carlos Jorge e outros. 
formisar os regulame ntos objecto ele deliberação e eu-
das Caixas Economicas Fe- viado á commissiio Pspecial 

177 

1.78 

1.79 

deraes nos Estados, e a pl'esidida pe lo Sr . Moraes e 
rever a tabella dos ven- Barros. 
cimentos dos respectivos Pende de parecer. 
funccionarios. 

Di spõe q 11e de 1 de Janei ro Em 16 ele Novembro é julgado 
ele 1. 895 sejam pagos os ven- objecto ele del iberação e enviado 
cimentos dos empregados {t com missão especial presidida 
ela Casa da Moeda, de con - pelo Sr. i\Ioraes e Barros . 
formiclade com a tabella Pende de parecer. 
que a este acompanha. 

Autorisa o governo a revar 
a relação dos empregados 
publicos aposentados. 

Aulorisa o f'ocl P. r Executivo 
a intervir no Estado ele 
Sergipe, em o t·dem a asse-
gurar a posse e o el>:ercicio 
dos poderes Legislativo e 
Execu tivo estacloaes : :í. As-
sembl6a L egislativa ins -
tallada a 7 de Setembro do 
corrente anno na cidade 
do Rosario, e aos cidadãos 
Dr . José Luiz Coelho e 
Campos e coron el Antonio 
ele Siqueira Horta, presi-
dente e vice-presidente do 
Estado reconhecidos e pro-
clamados. 

En1. 16 ele 'ovem bro é julgado 
objecLo de deliberação e en -
viado á comm issão de or ça-
mento. 

Pende de pa1•ecer. 

Em 17 ele Novembro é julgado 
objecto de deliberação e en -
viado á commissão de consti-
tuição, te:;islação e justiça, que 
em 20 da pat·ecer com substi -
tutivo que se impl'ime sob 
n. 1 ' 9. Pt·ejuclicado em i 
de Dezembro pda appro,-ação 
do pt·ojecto n. 156. 

Do Sl'. 
frado. 

Lamou n ier Godo-

Do Sr . José Ca rlos. 

Do Sr . Oeminiano Brazil e 
outros. (Veja o- projeelos 
ns . 156 e 189 .) 
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» 19 de ovembro 1 1 

19 de Novembr o 182 
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ABSUMPTO 

Autot·isa o gover no a a brir, 
n o co t·ren te exercício de 
1894 , pa r a os se rviços 
que m e nciona, credi tas 
n a impol'tancia t ota l de 
2 .939:848$183 . 

ANDAMENTO 

En.l. 21 entra em 2• discussão , 
q ue é sem clebatP. e ncerracla .-
l!)m 22 approvado.-E:m 27 entra 
e m 3• discussão. E' oífe rec1do 
pel o Sr. Aug usto 1\'Iontenegt·o 
o seguinte adcliti:·o ao n: I _do 
art. '[o, que vae <t comm1ssao: 
« Fica o Governo autorisaclo a 
abrir no corrente exerci cio á 
verba- Reposições e Rest itui-
ções -o prec iso credilo para 
pag~tr aos estados da Un ião a 
d i vid a proventente dos unpostos 
arrecadados duran te o pel'iod o 
ela organisação consti tuciona l 
dos Estados e pertencen t es aos 
mesmos nos te rmos ela Con s ti -
tu ição . , E' encerrada a d is -
cussão .- J.!: m 3 de Dezembro à 
imprimir o pa recer d a com-
missão sobl'e o additivo sob 
n . 'ltO A·- Em 4 ent t·a em 
discussão o pa r ecer. Encen·ada. 
São appt·ovados o projecto c o 
adl iti r o, que são enviaclosú 
commissão ele t'edacção . A' im-
pl'imir a r edacção sob n. 'ISO D . 
- E:m 5 approvada a r eclacyão . 
Enviado o projscto ao Senado. 
- Snn.ccionado p or cle -
Cl'eto n . 26'1 de 20 d~ Dezembro 
de '1894 . 

Appt·ovn o ct·edito sn pple- Ean 2 1 de Novembro entra em 2• 
m en t<H' de 1.420 :580,S833 discus~ão, que é sem debate e n-
abet· to pelo decreto n. 1852 cet•t•ada.- Em 26 ~pprovaclo . 
ele 22 de Ou lu hr o de 18J4 á - Em 27 entr a em 3• di scussão, 
verba - Caixn dn Amor- que é igualmente encel'l'aela 
ti sação - rubl'i ca il el o som debate .- Em 29 appt·o-
ar l . 7" da lei n . 10 1 13 ele 30 vada. A' imprimir a r edacção 
de Sele mbt·o el e 1893 , pa ra sob n . 181 A .- Em 30 e nvi ado 
occorrer até o fim r1o cor- o projeclo ao Senado. Sanc-
r en Le exe rc i ~ i o ás de;pezas cionado por decre to n . 24:3 
j á fe ilas e pot· fuzet· com as de 13 ele Dezembt•o Cfe 189:!. 
encomm ndag e ass igna-
lut':\ de ll Olas . 

OBSERVAÇÕ E8 

Da commissão de orçamento 
á~ Me nsagens do Poder 
E\ecutivo de 27, 30 e 31 
ele Outubr o elo mesmo 
anno. 

Da comm issão ele or r,ame,;to 
á i\l cl nsage m elo Poder 
Execut ivo ele 22 ele Outu-
bro des te a nno. 

\ 
\ 

Concede :J. Co mpanhi a de Es· 
Lrada8 ele Fol'l'o el o Nol'Le do 
!3rar.i l pt•o t·og-açiio até de-
zembt·o de 1806 elo pt·azo 
m arcado pa ra a conclttl<irJ 
das oi.Jms elas es tt·ndas ele 
fn ·ro el e At".lC:ljú a Simiio 
Dias co m r:un;Ú para a Ca-
po11a , l~s tado de S .• t·g ipo e 
de 'l'a mancltu é ú. Bn n·a. no 
dú P e rn a m buco . 

!En1 2.1 de Novembro entra em t • Da com mi ssão cl•l orç::une,~ to 
discussão, que é sem de bate e n- á pe ti ;ão da Compilnhia 
ce rrada . - l~ m 27 ~pprovaclo . gstr:Hias ele F erro NorLe 
-E:m 30 entr a em 2• discussão. el o Bruzil . 
0l'a o Sr. Gou,•êa Lim a , que 
o!I'eroce Stlbs titutivo . S ti o olfe-
reciclas clivel'Sfls emendas dos 
S t·s . Lauro l\Iüller o onl t·os . 
Ur·ba no do Gouvúa 13 out t·os e 
G us tavo Ve t·as . Encerr ada a 
d iscussão.- Em i de Dez~ m1n·r, 
é ret irada a emenda do S r. 
Gon vêa Lima á ped tdo do seu 
auto r. Siio approvados o pt·o-
jec lo e as emenda~ , que são 
e nviados á commissão pa t•a 
r ed ig il-os p::u·a a 3• di scu ssão . 
A' impt·imit· a r cclacção so b 
n. 182 A. Di s pc nsallo o in Le l'-
s Li c io á r eqnol'im en lo elo St·. 
Olympio de Campos . - l.!:m :3 
cntt·a om 3" d i, cu ·são . Sito 
a pl'ese n tadas emendas pelos 
S rs . Au~us l s~ v e rq e OUl l' tlS , 
V::t7. cb i\lcl1o o ou tros o Coel ho 
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» 

Ciutra . Encerrada a discussão. 
Approvado o projecto com as 

• emendas apresentadas e en-
viadas á commissão de re-
dacção .- Em 4 á imprimir as 
redacções sob ns. 182 D, C, 
D & E.- Em 5 approvadas. 
Enviados os projectos ao Se-
nado. Sanccionado (o de 
n. '182 B) por decreto n. 271 
de 31 de Dezem bro de 1894. 

19 de Novembro 183 

'19 de Norembro 184 

'19 de Novembro 185 

Autorisa o governo a abrir o 
credito extraorclinario de 
2.096 '135$872 para occot•t•er 
aos pagamen tos não só de 
varias despezas pcn· conta 
da verba- Terras Publicas 
e Colonisação-, feitas c!P 
accordo com os con tractos 
celebrados, como tambem 
as que dizem respeito á fis-
cal isação dos burgos agrí-
colas, medição e discrimi-
nação ele terras. 

Approva o credito supple-
men ta r de 150:000$ aberto 
pelo decreto n . 1858 ele 27 
de Outubro de 1894, á verba 
- Exercícios findos - ru-
brica 3·1 do art. 70 da lei 
n. 191 B ele 30 de Setembro 
de 1893, para regularisar 
a clespeza já eff'ectuada e 
solver outras que não foram 
reclamadas ou ~atisfeitas 
opportuuameute . 

Eo1 21 de No vembro entra em 2• 
discussão , que é sem debate en-
cerrada.- ~m 26 approv~.clo. 
Dispensado o inter;ti cio á re-
querimento do Sr . João Lopes . 
- Em 27 entra em 3a discussão , 
que é tambem sem de bate PU -
cerrada. Approvado. A impri-
mir a redacção EOb n. 183 A . 
Em 29 approvada a r edacção . 
-Em 30 enviado o projecto ao 
Senado . 

Pende de decisão. 

Em 2'1 ele Novembro entra em 2• 
discussão, que é sem debate eu-
cerrada.- Em 26 entra em 
discussão , que tambem é sem 
debato encerrada .- Em 29 ap-
provado. A imprimira redacção 
sob n . 1.84 A.- Em 30 appro~ 
vada. Enviado o projec to ao 
Senado. Sanccionado por 
dacreto n . 244 de 15 de De-
zembro de 1894 . 

Autorisa o governo a abrir o Em 21 de Novembro entra em 2" 
credito extraorclinario de cliscu~Rão, que é sem deba te en-
898:486$840pa•·apag:cmento cerrada.- Em 23 approvado. 
elo excessod<Ls despezascom -Em 27 entra em 3a discus~ão. 
o serviço de cvlonisação do E' offerecida pelo Sr . Paula 
Estado do Rio Grande elo Ramos a seguinte emenda : 
Sul , no e:I:ercicio de 1893. « Accrescente-se : E' o governo 

igualmente autorisaclo a abrir 
o credito necessario para o 
pagamento devido aos funccio-
na l'ios ele terras e colon isação 
durante o anno de 1893, no 
Estado de Santa Catharina. " 
Encerrada a discussão .- Em 3 
de Dezemuro a imprimir o pa-
recer da com missão sobre a 
emenda sob n . 185 A.- Em 
4 Pntra em discussão o pa-
recer, a qual é encet·rada. 
Approvado o projecto com a 
emenda . A imprimir a re -
dacção sob n. 185 B.- Em 5 
appt·ovada. Enviado o projecto 
ao Senado. 

Pende de decisão. 

Da commiMão ele orçamento 
ás Mensagen11 elo Poder 
Executivo. 

Da commissão de orçamento 
á Mensagem do Poder 
l.!:xecutivo de 31 de Outu-
bro deste anuo . 

D~t com missão ele or9amento 
â Mensagem do PodeL' 
J!;xecutivo . 

» 19 de Novembro 186 Autori•a o goYerno !l. pagar Em 6 de Dezembro entra em ia Da com missão de orçamento 
aos Srs. Paulo Robiu & C.• discussão, que é sem debate á petição de Paulo Robin 
a qua ntia de 26:000$, que encerrada. & c. a 
lhes é dev ida. Pende de votação. 

9 



ANNO DA'rA 

1894 20 de Novembro 187 

20 de Novembro t88 

20 de NoYembro 189 

" 21 de Novembro 19:l 

» 21 ele Novembr o 191 
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A~SUM!'TO 

R edacção fi na! do projecto 
n . 5ô A de 1893 que declara 
temporarias as t'uncções de 
todos os or"ãos elo Minis -
ter io Publico, tanto da 
Justiça Federal, como da 
local, do Distl'ic to Federal, 
respeitados os direitos ad-
quiridos pelos funcciona-
rios acluaes ; e deroga 
especialmente varias dis-
posições. 

Determina que tenha en trada 
no 'l'h esouro, como receila, 
a renda do Deposito Pu-
blico; marca vencimento~ 
aos respectivos funccion!l-
ri os e autori~a a abertura 
do credito necessario par a 
indemnisar o Depositaria 
Pnbl i co ele di versas des -
pezas, conforme a liqui-
dação que o governo fizer. 

Declara ela competencia do 
Supremo Tl'ibunal Feueral 
o julgamento, mediante re-
cl amação, das questões re-
lativas á validade de as-
sembléas, governadores ou 
presidentes dos Esta doa, 
em caso ele duplicata ou 
outro confticlo sobre a leg i-
timidade do seu exercicio; 
e dispõe sobro os casos em 
que sómente poder-so-ha 
da r a intervenção da juris-
clicção federal. 

In te•·prela a expressão - com 
aprove itamento-do artigo 
unico § to da le i n . 206 de 
26 de SeLembro de 1894. 

Exclue da classe ele generos 
de im porlação, para os 
eJl'eitos do art . 7o n. 1 
da Constituição Federal, 
aquelles que for em eJI'ecti-
vamente expostos a con-
sumo, incorporados á massa 
dos bens commerciaes ou 
part iculares nos Estados. 

ANDAMC:NTO OllS!lR V AÇÕES 

Ent27 el e Novembro app•·ovado. Da comm issiio de redacção . 
E' enviado o p•·ojec.o ao Se- (Ve.\-1. o proj ecto n. 56 A 
nado. ele 1893. ) 

Pende de c:leclsiio. 

EuJ. 26 de Novembro entra em 1• Dacommissão ele orç:nnento . 
discnsõão, qne é sem debate en-
cetTada.- Em 27 approvaclo. 
- gm 5 de Dezembro entra em 
2' di~cussão. Encerrada. Appro· 
vado . 

Pende c:le 3' c:llecussiio. 

Em 23 ele Novembro entra em i " Da com missiio ele constitui-
discussão . E ncel'l'ada.- Em 26 ção aos projectos na . 155 
approvado. Dispensado o in- elo Sr. Milton e 179 dos 
terst icio a requerimep to do Sr. St·a. Geminiano e outt-os. 
:Menezes Prado.- Em 27 entra (Veja andamento dos pro-
em 2a cliscllssão. pram os j ectos ns . 155 e 179.) 
Srs . França Carvalhq, Menezes 
Prado, Francisco T ole1l'tino e 
Cincinato Braga. - I~m 30 ora 
o Sr . Eduardo Ramo~.- Em 1 
ele Dezembro oram os s,·s. Gou-
vêa Lima e l\Iilton, sendo por 
eõte apresentadas emendas. 
Encerrada . Em 3, q requeri -
mento elo Sr. Milton , é prefe-
rido para votação o projecto 
n. 156 A. Prejudicado pela ap· 
provação elo projecto n. 156 A. 

Em. 21 de Novembro, jul gado 
obJecto ele clelibaração, é env iado 
á comm issão de mlJ.t'illha e 
guerra que em 24 dt\ parecer 
que se imprime sob o. 190 A. 
- l!:m 30 entra em i" discussão. 
Ence!'l·ada. DispensaClo o in-
ters tício a r equerimenlo do 
Sr. O. Abrantes .- mm to de 
Dezembro entra em 2a d iscus -
são . Encerrada. Approvado , 
Dispensado o intersticio a re-
querimento do S r. O. Abrautes . 
- Em 3 ent t·a em 3a discussão . 
Encerrada. Approva4o. A pre-
sen I. a da a reclacção. A pprovacln. 
Na masma data é o projecto 
enviado ao Senado. l!i:jtnccio-
nnc:lo por decreto n. 263 de 
20 de Dezembro de 1!394. 

:Em 21 ele Novembro, julgado 
objecto de de! iberação, é enviado 
á commissão ele or çaq1ento . 

Pende c:le pat•ecet•. 

\ 

1\ 
Da commissiio de marinha e 

guerra ao projecto elo St•. 
!Ylartins Junior. 

\ 

Do Sr. Eduardo Ramos. 
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ABSlJM!'l'O 

.\. br e o cred ito ex lraord inario 
de 3:600S pam pagamen to 
dos vencimen tog de um 
conset·vador , um sPgundo 
official e um a ma nuense da 
Bibliotheca Nac ional, a 
part it• de 1 de Setem br o do 
co rrente a nuo . 

Autor isa o Pod er Executivo 
a a brir um cre dito s upple-
mentar ele 37:047S á rubrica 
3a do a•·t. 2• ela lei n. i 9 l D 
de 30 de Setembro de i 893 . 

ANOAM~N'fO OBSB ltvAÇÕJ!B 

Em 21 ele Novembro, julgado 
objecto de deli beração, é en-
vi ado á cornmissão. de or ça-
m ento que em 28 dá parecer 
qne se impt•im e so b n . 192 A. 
-Em 5 ele Dezembro en tra em 
i• discussão. Encerrada. Appro-
vado. 

Da comm issã o de orçame nto 
llO projecto do Sr. F r ança 
Can a lho e out t·os . 

Pende de ~· discussão. 

Da com missão de orçamen to 
á Mensagem do Poder 
Executivo el e 20 de Novem-
bro deste anno. 

Etn 23 de Novembro entra em 
2" discussão. Encer t•ada.- Em 
26 approvado. Dispensado o 
inter stí cio . - Em 27 entra em 
3a discussão . Encerrada. - Em 
29 appr ovado. A imprimir a 
J•edacção sob n. i93 A. - Em • 
30 approvada e na mesma data. 
é o projecto env iado ao Senado . 
Sancclonado por dec reto 
n. 233 do 10 de Dezembro de 
1894. 

» 22 de Novembro i9-1 Cr êa de legacias do '!'besouro Enl. 22 de Novembro, julgado Do Sr. Neiva. 
F eder a l nas Capitaes d os objectodedelt beração,éenviado 
Estados que não as tiver am á com m issão de or çamento. 
e lbes dá or ganisação ; crêa Peude de. parecer. 
o Joga r de ajudante do in-
spec lor nas Alfandegns du 
Bah ia, Santos, Rec ife e 
Belém e mais um Jogar ele 
ajudan te do guarda-mór na 
A lfandega da Capital F e-
deral. 

» 22 de Novembro i95 Revoga o decreto n. i 482 ~ Em 22 de Novembro, julg ado Do Sr. Lins de Vasconcellos. 
de 2-! de Julho de i 893, objecto de deliber ação, é enviado 
consider a ndo-se o pessoal á com missão espec ial presidida 
or a addi do, no qua dt•o effe- pulo Sr . Moraes Barros . 
clivo da Recebedo riado Rio Pende de parecer. 
de J a neit·o e a utorisa o 
governo a fazer as opera-
ções de credi to necessarias . 

" 22 de Novembro 106 Concede ao g-overno o nece~ - Etn 22 de No vembro, julgado Do Sr. João Penido e ou(t•os . 
sari o credito para que seja objecto de deliher ação, éenviado 

)) 

» 

envinda á Fran ça uma com- ás com missões de instrucção, 
missão in cumbida de estu- sauele publica e de orçamento . 
dar o methodo Roux para P~nde de parecer. 
debell a r a diphteria no 
Brazil. 

23 de Novembro i 07 Releva a presc-ripção em qu e Impresso s óanente. 
incorreu D. Maria J ose-
phina Feita! Lima para 
percebr r o meio soldo a que 
tem direito. 

23 d e Novembro i98 [senta elo pagamento dos im- Impress o sómente. 
postos aduaneiros e direitos 

23 de Novembro 199 

de exped iente os materiaes 
i mpol'taclos pela Camara 
Municipal el e S. José de 
Além Parahyba , no Estado 
ele Mina s Gera es, pat·a os 
ser viços de canal isação de 
agua putavel o esgotos . 

Au tori sa o Pres idente ela Re-
publica a a brir no corrente 
exe rcício um ct·erlito exl. ra-
orclinal'io de 285 :435$7f.8 
para r econstl'ltcçã.o de 
pa ióes de 'polvot' a n a Ilh a 
do Boque irão e outro de 
73'1 : 580$ par a despezas com 
obras urgentes em diversos 
estabelicime ntos militat·es . 

Em 2G de Novembro cntt-a em 
2" d iscussão . Encerracla .-Em 
27 approvado. - Em 28 e ntra 
em 3• discussão. Encer rada. 
Approvado.-Em 29 a impri mit• 
a r edacção sob n. '1 99 A. 
Approvada . - Em 30 é o pro-
jecto en vi ado ao Senado. 
Sancc ionndo por decreto 
n . 262 de 20 de Dezembro de 
i894 . 

Da commissão de fazenda 
e in d us trias á pe tição ele 
D . Maria Josephina Feita! 
Lima. 

Da com mi ssão de fazenda ao 
r equerimento da Ca mara 
Municipal de S . J osé de 
Além-Parahyba. 

Da com m issão d e orça mento 
á s Men sage ns do Poder 
gxecuti v o de 29 de Outu-
bro des te an no . 
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ANNO DA'! A ASBUMI'TO ANOAMEN'rO ODBRRVÁ ÇÕI!S 

------1------------ ---- --------------------
181Jl :? I r\ OV 111bi'Q, 200 

.. :?OI 

21llo Nnvombro. :?02 

.,. 2\l do r ovembro . 203 

" 26 do N <!mhro. 

.. ~ll do' O\<'mbro , ?Oi 

27 de, O\"~mbro. 20G 

ltolcvo. dá pr~Roripçüo em f)<IO 
lnoOI'I' Oll D. Mar ia tl~t Pon h o. 
Oliv~iro.. viuva do nlf res 
rol'o <'llllHlo do e. ercito Luiz 

ntonlo rio liv~int, pam 
quo poqR:\ rocoher o meio 
Aolclo a qno tem cl il·eito de 
:15 elo Agosto de 1875 a 22 
dó ,ru n ho d<' 189•1. 

ll0t•larn. t'. lindn a divida em 
q<<<l Hcotl p;11· ' o 111 n Fn-
., ndn Nr;oionnl o falto Hlo 
coron l dn <'X roi lO \ Ven-
C0Slào l•'r.Jh' c' do C:ll'\'1\lho . 

l)el••rminn quo os offi iiles do 
n:••rdto l'c•l'ormo.rl• sou qtte 
~O I' f l'llH\1' IU 1 do t\CCOl'rlO 
com as tll~positões do d -

ro lo n . 1113 A do 30 ele 
Jane i ro do 1800, si estive-
rem gl'lldutHlos no posto im-
modit\lo, sejam oonsi.del'tl-
d<>s po.ro. todos o· ~n·eilos, 
como si OA \lves m ef\~ctivo.
meo l providos no. classe 
du que tivet·em 11 g-rallto.-
~iio. 

l mpre!U!O s óme nte. 

E m 6 de Dezembro ontra em 
Jn discussão. Encer rada. Appro-
v:nlo . 

P n d d e ~~ dls cu s ilo. 

Ean G de Dezembro entra em 1• 
di~cussiio . Encerrada.- Em 7 
npp1·ovado . 

1•ende d e ~· dllílcussii.o. 

Da co m mi ssão de pe ns ões o 
c({'~ tas ao requeri men Lo 
de D. Mari a da P enha 
Ol ivei l':l . 

Da com m issão de l'a1.enda ao 
requer ime oto de D. Ma ria 
A ngel<\ do Rogo Barros 
Fr e i re . 

Dn commissão de mo.l'inh a 
e guerra ao r eq uel'imod't.o 
do corone l reformado J oa-
qu im da Cos ta ll1o. ttos . 

Paonoo.\ n nclttal sessão !11- E an .26 de Novembro entr a em Do Sr. Glicer io . 
gi lnti\•:t ató o dia lO de d<scussão. Eooe<·rada. Appro-
D,zembrodt'COt'r'IHeanno. vo.da . E' enviado ao euado. 

P ublicado por deot·eto de 
n . 224 de 30 de Nove m bro de 
189J. 

l~quiparl\ os ajudl\nles dns E m 26 do o'·embro, julgo.do Do Sr. Nei v a . 
cnpntazin . os !leis de ar- objecto de delibet·aç~o é en-
mnzem e o porteiro da.s AI- vindo á commis iioesp~~ial pre-
f,tndegas MS 2°8 escr1plu- sidida pelo Sr. Moraes Bnrros . 
rado . P e nde d e l>a rece a·. 

.\ulorisa o Poder Executivo 
n revllt' o regu!omento e 
progra mma de estudo do 
Internato elo Gymuasio !'in· 
cional. 

E m 26 de Novembrot ju lgado 
objecto ele dellbe t•açao, é en . 
\'iudo á commissão da instr u-
coào publica que eq1 t9 ele 
Dezembr o dá parecer com sub-
s titu tiYo quê se imprime sob 
n . 205 A. 

P e nde de dls cu ~ii.o • 

Da com missão de iostr ucção 
publico. no projecbo do Sr. 
L u iz Domi ngues. 

. \utori<~ o go,·orno n abl'ir o E 1n 29 de No,•embrv en~ra em 2a Do. com m issão ue orçamento 
red1to ~xtraordinario de rlis u ·iio. Encerrnda em rle - á Me osagem do Pode r 

9;).500:000' IJ3l'l\ .oc_corr~r bale. I ap;1rovado o projecto. l!:xecut i \'O , 
:\ . de<J"Ie 13S <In ~!nu L r1o Di (X'nsado o intersLicio are-
daOut>r~u.at~." liquida·;i.o querimeotodo r. Joãp Lopes. 
de) exer<' ICIO \' lf'CIIlc. - gm 30 outra em 3a discus à<'. 

F ix!\ u forçu ele tcrm pnt·u o 
exercicio de 18\H. 

Encerrada e appr ovado o pro-
jacto . A imprimir a r edn. -
cçiio sob n. 206 A.- j<:m 1 de 
l),•v.embro npprovado . }<:nv indo 
o projocto ao nado . Sane• 
c lonodo por decr to n . 234 
do iO de Dezembro de I IH. 

E tn 3 de De?.embr o enlr:\ em 2• 
tU seus :\o. Oram os rs. Hol-
landa Lima, que otferece em<!u-
rla, e Ovidio 1\bran\es. b:ncer-
rnda. E' approYado o p r ojecto, 
endo rejeitada a em<:nda . A 

Da comm1ssão de m o.rinha 
e gue rt·a. (Yoja o pr ojecto 
n. des te anno c o pa-
recer n . 12 . ) 
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ANDA.MElN1'0 

requerimento do Sr . Ovidio 
Abran tes é dispensado o inter-
stício.- Em 4 (sessão noctut·na) 
entt·a em a~ discussão . E' apre-
sentada pela com missão a se-
guinte emenda: «Substitua-se 
o art. 3° pelo seguinLe: Art. 3." 
Os voluntarios, emquan to gosa-
rem dessa qualidade de praça, 
perceberão, além do solJo, uma 
gratificação diaria de t25 réis e 
as praças que, findo sou tempo 
de serviço, continuarem naa fi-
leiras, com ou sem engaja-
mento, perceberão uma gratifi-
cação diaria de 250 réis, e 
quando tanto umas como as ou-
~ras forem escusas, ee lhes con-
cederá nas colonias da União 
ou nas fronteiras, confor me 
preferirem os interessados, um 
prazo de torra de 1.089 ares, " 
IJ:ncerrada a discussão.- Em 
5 é approvada a emenda e o 
projecto é adoptado em 3 .. dis-
cussão . Apresentada a redacçiio 
e dispensada a sua impressão 
a requerimento do Sr. Thomaz 
Cavalcanti, é approvada. E' 
e nviado o projecto ao Senado . 
Sancclonado por lei n. 264 
de 20 de Dezembro de 1894. 

OD8l!ll.V AÇÕilR 

!894 29 de Novembro. 208 Autorisa o governo a rescin- Em 29 de Novembro, julgado Do Sr. Martins Junior e 
dir o contracto de que é objecto de deliberação, é en- outro. 

3 de Dezembro. 209 

cessionaria a Companhia de via do á com missão de orça-
Obras Publicas para me- manto. 
lhoramento do porto do Re- Pende de pnrecer. 
cife e a mandar immedia-
taDlente proceder ás obras 
respectivas por administra-
ção, adaptado o plano já 
em começo de execução, 
para o que effectuará as 
necessarias operações de 
credito. 

Autorisa o Poder Executivo Em 6 de Dezembro entra em ia 
a conceder: ao engenhei ro discussão, que é sem debate en-
João Crookat de Sá Pereira cerrada.- Em 7 approvado. 
de Castro, ou a quem me- Pende de ~a dii!ICUBI!Iii.o. 
lhores vantagens offerecer, 
privilegio por 60 annos 
para construcção,uso e goso 
de uma estrada de ferro 
de Pesqueira á San ta Maria 
d' Araguaya; e a Germa no 
Vert, ou a quem melhores 
vantagens offerecer, privi-
legio por 60 annos para 
construcção, uso e goso da 
estrada de ferro que. par-
tindo de Mossoro, no Rto 
Grande do Nor te, se des -
envolva pela margem di-
reita do rio do mesmo 
nome, passando entr e Porto 
Alegre e Imperatriz, pelo 
valia do Piancó, no Estado 
da Parahyba, pelo Pajehú, 
no de Pernambuco, e neste 
procurando o rio S. Fran-
cisco no ponto mais conve-
niente. 

Da commissiio de obras pu-
blicas. 
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II! Ot'ÍA!l. o go v I' no a nbl'i r 
o CI'Nii tCl su pplementnr dq 
474 :73•J.''J05 pal'll. occorrer 
!1 d apoztt c:o m a Poli ci tl do 
I iHLrtcLo J.i'ouo1'a l no ex r-
·lclo vlgo ute. 

AntorlRn o govot·no a abrir 
o rerli o oxtt•ttot·din ll ri o d 
200:00 $ pn ra coO t'I'OI' {I 
d BJl ZIIS Olll a dOllllli'Caçiio 
tia fl'onL Íl'!l ent re o B1·azi l 

11 Boli v ia . 

l r or a a tlt'l unl sosRiio lc-
gi l:tllnt uló diu 20 do 

n onto . 

ANDAJ\ll!!l'iTO 

E m 5 de Dezembro en tra em 
2a discussão , que é sem de-
lmte encer rada . App1·ovado. 
Dispensado o inte1·sticio, a re-
querimen to do Sr. João Lo-
pes. - Em 6 entra em 3• cli s-
cussão, que é tn.mbem ence r-
rada sem deb u te . Approvado . 
-Em 7 apresetlladn. a redacção 
a dispensada a sua impressão, 
a requerimento do Sr. J oão 
Lopes , é approvad0. Enviado o 
projecto ao Senado. Sanc-
clonndo por decreto n. 25·1 
do 19 de De?.embt·o de 1804. 

Etu;:; de Dezembro entra e m 2•• 
discussão , que é sem debate en-
CCl'l'::tcb . Approvado . Dispen-
sado o i11ter sti c io a r eq ·Je ri-
mentodoSr. João Lopes.-Em 
Oentra em3• discussão que é 
lambem enco t·rada sem debate . 
Approvaclo.-Em 7 apresentada 
n redacção e dispensada a sua 
imt reasão !l r equerime nto do 
Sr . J oão L opes, e appt·ovada. 
Enviado o projecto ::1.0 ~e na elo. 
@nnccionodo po1· decreto 
n. 5.2 de 1.8 ele Dezembro de 
i 9·!. I 

En1 5 de Dezembro enl1•a em 
discu. são, que é sem c)eua te en-
oet•t•::tda. Approvado. Enviado;, 
pui.Jlicnção. Publicado por 
de ralo .n . 228 de 6 de Dezem-
bro d~ 1804. 

IJ:n"l 7 de DezamiH·o on t rn. em di s-
ua ão unicn . Ence l'f'nda sam 

cl bute. 
1• ndc de ' 'ot.uçõ,o. 

Sf!O O!ÓIU nte. 

OIJSERVAÇÕES 

Da commissão de or~a
mE!In to fi. Mensagem do 
Poder Executivo. 

Da commissiio de orçamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo. 

Do Senado, 

Dn. comm;ssão de marinha 
e guer ra . \ 

\ 

D~1 com missão de or çamen lo 
:i petição do Banco Inicia-
do r de ~1elhoramen tos . 

E tu ' d De v.·•ml!t·o, jnl <'~':tdo o Sr, ,u[dino Lor to , 
t'hje lo d th•llh~t·a ·ão, I <'11-
yJ,td :\ ~úmmlss!h> <lo t'wz~ uda. 

P •ud cl 1u u• ' <.' «.•t•. 
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ASBU~IPTO ANDAMENTO 

216 Aulorisa o Poder ExeCLllivo Impresso sómente. 
a pagar ao DL•, Tiburcio 
Valeriano P ecegueiro do 
Amara l, preparador de me-
dicina legal da Facu ldade 
de .Medicina elo Rio de J a-
neiro, os vencimentos que 
deixou de perceber do logar 
de preparado•· de chimica 
inorganica da mesma Fa-
culdade . 

217 Autorisa o\ governo a conce- lntpresso fi!Ótnente. 
der a D. Bernardin~L Pe-
reira, viuva do major ho-
norario do exer ci lo AJ1'to-
nio J osé Pereira Junior, 
uma pensão annual de 
900$000 . 

" 19 de Dezembr o. 218 Restabelece o l ogar de pro- lmprei!I!IO sómente. 
fessor de primei r as lettras 
do Arsenal de Marinha da 
Capital, creado pelo regu-
lamento de 2 de Maio de 
187-! e dá outras providen-
cias . 

OBSEIWAÇÕ!l~ 

Da comm issão de orçamento 
á pelição do Dr. Tiburcio 
Valeriano Pecegue iro do 
Amaral. 

Da commissão de pensões e 
contas á petição ele D. Ber-
nardina Pereira. 

Da com missão de marinha e 
guer ra á petição de Eduar-
do Luiz Cordeiro . 

" 19 de Dezemb ro. 219 Concede ao engen heiro Ju- lmp1•esso s ón1ente. 
lião de Oliveira Lacaille 
privilegio por 60 annos 
pura a construcção, uso e 

Da cornmissão ele obrn pu-
blicas á petição ele Juiião 
de Oliveira Lacaill.:l. 

goso de uma estrada de 
ferro que par tindo da ci-
dade de Catalão e passando 
pelas de Goyaz, Cuyabá, 
Poconé, S. Luiz de Cacerea 
e logar naveguvel do rio 
Guaporé, termine no Es-
tado de lllatto Grosso, em 
ponto limi trophe com aRe-
publica da Bolívia, e outros 
favores relativos a e_sa 
concessão ; com parecer da 
commissão especial de via-
ção geral ela Rep ublica. 

,. 19 de Dezembro. 220 Dispõe sobre companhias de Em 10 de Dezembro é enviado Do Senado . 
eclguros de vida estrangei- ás com missões de constituição 
r as que funccionam no ter- e do orçamento . 
rilorio do Brazil. ende de parecer. 

" 19 de Dezembro. .221 Concede a D. Cyrilla Rodri- Em 10 de Dezembro é enviado Do Senado. 
gues da Silva, viuva do Dr . á commissão de pensões e con-
Francisco Rodrigues da tas. 
Silva, lente da Faculdade Pende de parecer. 
de Medicina da Bahia, a 
pensão annual de2:000$000. 

" 19 de Dezembro. 2.22 Manda pagar a D. Maria An- Em '19 de Dezembro é enviado Do Senado. 
gelica Pinto Rangel, viuva á commissão de pensões e con-

19 de Dezembro. 

do alferes reformado do tas. 
exercito lllanoel Seraphim Pende de parecer. 
Ferreira Rangel, o meio-
so ldo a que tem direito. 

223 Regula a cobrança judicial Em 19 de Dezembro é enviado Do Senado. 
úos honorarios medicos, de á commis~ão de conijtituição. 
que trata o alvará de 22 de Pende de parecer. 
Janeiro de 1810 § 4o, revo-
gado pela Consti tuição de 
25 de março de 1824 e pela 
lei de 30 de Agosto de 
1828 . 
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PROJEGTOS DE ANNOS ANTERIORES ~UE TIVERAM ANDAMENTO 
NA SESSÃO DE 1894 

1.0 



\ 



ANNO 

1891 

1892 

' 

Projectos de annos anteriores que tiveram andamento na sessão de 1894 

. 
DATA 

• 
22 de Setembro . 

9 de Julho ••.. 

2 de Agosto, ... 

5 de Agosto . . , 

19 de Agosto .. . 

o 
~ 
Ol 
'I p z 

201 

70 

H 3 

ii9 

ASSU~!PTO A)lDAME)lTO O TIS ER V AÇÕES 

MANDA r es tituir ao c idad ão Em. 23 de Agosto de 1894 entra Da comissão de ~azenda ~ 
Agostinho J osé Cab ral a em discussão unica. Oram os petição de Agostmho Jose 
quantia de 3:000$ com que Srs. Antonio Olyn tho e F. Gly- Cabr a l. 
foi obrigado a entrar para cer io. l!;ncerrada .- Em 28 ap-
os cofres publicos . provado. E' en viado á Com-

missão de Redacção .- Em 30 
a imprimir a r edacção .- Em 
11 de Se tembro, approvada. -
Em 12 é o projecto enviado ao 
Senado . 

Pende d e deel•iio. 

Isenta de direitos ele impor- Em 26 de Novembro de 1894 en-
tação e de exped iente todo traem 3a discussão . Ot·a o Sr. 
o material destinado á 'l'heotonio de Magalh ães que 
fabrica de tec idos manu- oJI'e rece emenda. Ora o ::;, . . 
factora flu minense de Ni- Luiz A.dolpho que egua lm en te 
t heroy. olferece emenda . Encerrada . 

As emendas são enviadas á 
Com missão ele Fazenda e avo-
tação é adiada a té a apresen -
tação elo respP.ctivo parecer. 

Pende de decisão. 

Autorisa o Governo a me- E1n 9 de Novembro ele 189·1 entra 
lhorar as r eformas dos offi- em i• discussão . Encerrada. 
ciaes elo exercito, equipa- - Em 17 approvaclo .- Em 6 
r 3.ndo-os ás vantagene do de Dezembro entra em 2• clis-
clecreto de 19 de Abril de cussão. Encerrada. - Em 7 
1890 . approvado. 

Pende de 3 a discussão. 

Concede aos 1° e 2° cirur- Em 8 de Outubro de 1892 foi 
g iões do Corpo de Bombei- devolvido com as razões ela não 
ros da Ca pi ta l Federal os sancção .- Em 5 de Deze mbro 
postos de major e capitão de 1894 entra em discussão 
com as vantagens inheren- u nica . Encerrada. E' o pro-
te3 a esies postos . (Não jecto approvado por 95 contr a 
scmccionado) . 16 votos. E' enviado ao Senado 

onde é mantido por 2/3 ele vo-
tos. Promulgado por ele-
ereto n. 257 de 19 ele Dezembro 
ele 1894. 

Da commissão ele fazenda. 
(V ~\ia pt'OJecto n. 151 de 
1893) . 

Da commis são ele marinha e 
guerra. 

Da com missão ele or çamento . 

171 Autorisa o Governo a abrir Em 3 de Julho de 181:14 rejei· Dacommissão de orçamento 
concurso publico no paiz tado pelo Senado. 
e no estrange iro par a o 
projecto da estatua de Ben -
Jamin Constant. 

~ 5 de Outubro. 192 C REDACçÃo para a 3• dis- Em 3 de Agosto de 1894 entra Da commissãode orçamento. 
cussão do acld itivo desta- em discussão uni ca . Ora o Sr. 
cado do orçamento da In- Rodolpho ele Abreu que requer 
dustria, Viação e Obras vol te a commissão. Encerrada. 
Publicas para o ex:ercic io -Em 20 é approvado o reque-
ds 1893. - Manda executar rimen to . O pr ojecto é devolvido 
diversas obras na Estrada á com missão de orçamento . 
ele Ferro Central. Pende de parece•·· 

» 15 de Setembro. 194 Cons idera nos quadros efre- Em 18 de julho ele 1894 r ejei· Da commissão de marinha e 
ctivos no corpo de machi- tado pela Senado . guerra . 

1.9 ele Setembro. 199 

nistas ela armada os ma 
ch inis tas extr an umerarios 
que~contarem mais de dez 
an nos ele serviço . 

P rovide ncia sobre nomeação Em 31 da Julho 
de pretores e dosjuizesdo pelo Senado. 
Tribunal Civil e Criminal 
sobre o modo de contar an-
tiguidade, 

rejeitado Da comm issão ele cansti tui-
çao , 
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ANDA lllf~NTO OBSERVAÇÕES 

l l;m 27 de Junho de 1894 e nLrn. Dn. com missão de orçn.menlo 
1· 111 2• di~cussiio. Encerrada. ao projecto iniciado no 
- l•:rn 213 app•·ovaclo o snb3ti- en~·lo . 
lltli VO da COil1Jni são. - Em 3 
li i\gos lo entra em 3" diSCllR· 
nfto. Ot·;un os Sra. ~larianno 
Hani08 qno oO"o•·ece emendas e 
r. luraes U t~ rros. Encerrada. -
l':m 20 IIPP•'OI'ado, sondo rej ei-
tndtt 11 ornundtt. A imprimir a 
rocl ttuç;\o.- l':nt 22 ~'PP•·ovacla . 
!':' o JH'ni t·to tlowtlvido ao e-
1\fld" •o;n 11 onwnda que é a li 
liJil\l'nvnllt•. Snu • •lonado 
!"''' !IL•nutn n. :!O!J t1 10 de ·o-
t udH·v d I 01. 

Eu\ '>\) ll ~··L mh1·o Llo 180-l en- Da commissão de marinha e 
ll't\ m di suussiiu un ica. Ora o guerra. 
' r. O ly<' do que oO'e rece 
em n tla. J..:ncermd::t.-Em :1 dQ 

uLuuro n~provudo co m a 
m ndo..- I~m 4 a. imtrimir 11 

l'Nl!lcç.tio, ~ob n. i23 do 1894 . 
Appl'ovtldtl .- l~m 5 ó enviado 
n 'onndo. Snucclonado 
p r rl ore~o n. 220 do 6 de De-
r. llllJt· de 1 94. 

94 on- Da commissão de cons~ilu i
ção ao projec~o iniciado 
no 'enado. 

de Obras 



ANNO DATA A!8UMPTO 
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ANDAl1llKTO 

requer, sem yre;ut:o da di s-
cussão do pro;eoto n . 4.2, ·volte 
o de n. 41 á cornmíssúo de 
oonsLituiçúo. Oram os l' r s . L•'. 
Glycerio e illt·ico Coelho. A 
cliecusxào é encerrada.- l!:m 11 
são approvados ta 1to o reque-
rimento, como a conclusão do 
parecer que opina pala discussão 
Jo projecto n. 42. E' n projecto 
n . 4i devolvido á commissão. 

Pende de parecer. 

·-

'1893 21 de Junho... . 42 Armm.A val'ias disposições do Em H de Setembt·o de 1iliJ.1 é Da cornmissão de consti Lui-
decreto n. i81 de 24 de Ja- approvada a conclusão do pa- ção a o pruJecLo J o Sr. E r .i co 
neiro de 1890 soure casa- r ecer da commissão de consti- Coe lho . 
mento civil. tuição rl e 1803, que opina pela 

discussão deste projecto.-lt]m 
11 entra em t" cli scu~são Or·a 
o Sr. Erico Coelho, que conti-
nua o seu discurso nas sessões 
de H e 15.- mm 24, oro. o 
Sr . Luiz Dom ingues que con-
tinua na de25.- Em 26, orao 
Sr. Olymp io Campos. - illm 
29 continua o Sr. Olympio 
Campos.- Em i de Outubro 
ora o Sr . Costa Machado, que 
continua o sert discurso nas 
sessões de 2, 3 e 4.- Em 5, 
oram os Sr. BevilacquacVal-
ladarea.- ll!rn 6, o Sr. F. llor-
ges.- illm 8, o Sr . Ildefo nso 
Lima que continua na sessão do 
9.- lllru 10. o Sr. 'l' homaz Ca-
valcante.- Em i1 , o Sr. Edu-
ardo ele Benedo.- Em 12, o 
g, .. Medeiros Albuquerque . Nas 
cinco sessões seguintes ora o 
Sr. EricoCoelho. Encorrada.-
Em 23, em votação nominal 
requerida pelo Sr . llollanda 
Lima, é o projecto rejel-
Uldo por 78 contra 35 votos. 

" 21 de Junho . . .. 45 Determina que, nos corpos Em 5 de Julho de 1891 entra em Da commissão de marínba 
elas armas do exercito nos 3a discussão. Oram ns 'rs. An- e guerra ao proj,c&o rio 
quaes exi~le apenas um te- wn io de Siquei ra , Bevilacqua, Sr. Pires Fel"l't: ira. (Veja 
n ente por compa nhia, se- Sá Peixoto, que requPr vofle o andamenl.l) do projecto D. 
jam pr«.>enchidos por oJli- projecto á c'lmmissão, Ovidio -iO da 1 94). 
ciaes com o posto de te- Abrantes. illncer rada. - Em 6 
ne nte, os logares de secre- é approvado o req11erimento. 
ta. rio e quartel-mestl'e re· Volta o projecw á commisão t1ue 
spoctivos. em 6 do Ag ,sw dá parecer com 

substi tntivo que se imprime sob 
n. 40 elo 1 94. 

Rejeitado. 

,. 21 de Junho.... 46 DrsPÕE sobre locação de aer- Em 26 de Junh o de i 894 entra Da commissão de cons1ítuí-
viços 1·uraes ou não . em i" discussão. Encerrada . ção ao projecto do Sr . 

Approvado.- Em 28 entra em CO!fta Machado. 
2a discussão o a rt . 10. Ora o 
Sr. Cincinato Braga., 'lue re-
quer volte o projecto a. com-
miS3ão, sem prejuízo da 2a 
discussão. Ora. o Sr . Vallada.-
rel! . Ora o Sr. Glycerio 11ue re-
quer o adiamento. Oram ainda 
os Srs . To~ta e Cincioa!o Bra-
ga. En~rra.da. Entram suc-
cessiTamente em di,c••SSão os 
demais artigos, cuja di~cnssão é 
sem debate enCP.nada. E' a.pprll-
vado o reqnerimenlo do r. Gly-
cerío e prejud1cado o do ·r. Cín-
cina~oBra,.a.. O projecto é de .. <~>l· 
vido á commissão da consti-
~oição. 

Pende de parecer. 
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i 803 21 doJ unho .. .. 48 Dispõe sobt·e o modo d e co n- E m 6 de Julho de 1891 e ntra em 
ta t· o tempo el e se r viço dos 1• di scus~ão . Ot·am os St·s. Gly-
milHa r os elA mar e terra cerio e Ovidio Abrantes,qt1e r e-
que accei ta re m ca rgos , em- quer vol te o pt·o·/·ecto á com-
pregos ou <•fncios fóm d e missão ele marin la e gtterra. 
sous r espec tivos min is te- Oram ainda os Srs. Laruouni er , 
r ios ou que occupareru Bevilacf]u a . H. i be iro de Almei-
cargos vitah cios . da, R odolpho ele Abreu. E ncer-

rada.- Em 11 á a pprovaclo o 
r equer imento. O projec to é 
enviado á commissão de ma-
rinhu e g uon·a. 

Pende d e par·ecer•. 

Da commissão de constitui· 
ção a o pro jecto do Sr. La-
JtJounier Goclofredo. 

" 21 de J unh o. ··· 56 Decla ra tem pora t·ias a s [un e- Etn 9 el e Nove mbro de 1894 Da com missão de cons titui-
çõ s de t.odos os or gãos do entr a e m 3a discussão . E' apre- ção ao projecto do Sr. 
l'll in is lel'i o P ublico ta nto da se ntada emenda pelo Sr. Ovi- Aris tides i\Iaia c outt·os . 
J us tiça F eder al , como d a dio A bra ntes . gn cerracla.- (Veja projec to n. i 87 de 
l ocnl , do Di str ic to Fede ra l. E m i7 é approva do o pro jecto 18\14.) 
r es pe itados os direitos ad- c r ej eitada a emenda. - E m 20 
quiridos pelos fun cciona- a imprimir a redacção sob n. 
ri os ac tuaes ; e deroga espe- 187 de 1894 . 
c inlmento va ri as di spos i- P ende de decisão. 
ções . 

" 21 de J unho·· . . 57 Dispensa do pa.,.amento de Em i 1 de Outu bro de iSJ-1 Da com missão do fazenda 
d ireitos ele impot·La cão e onlrn em 2• di sc ussão co m o de ao projec to do Sr. Ga briel 

» 30 de J unh o . . .. 

exped ien te o dos frc t~ s da n. 235 de 1803 . São a prese n- Magalhães e outros . 
1!: . F . Cr n tt·a l os mate r iaes taclas ~ma ndas . Ora o Sr . N il o (V r ja o projecto n. 235 de 
dest inados áaan ali sacão de P cça nha qao requer sep ou- ~ 893 . ) 
aguas , esgo tos e qu aesqu et· vida a commiss~o de orça-
outras oh t·asde sanenme nto ma n to . Encermd q. .- E m 22 é 
d as c idades ele Leopoldin a approva do o reqtterimento . O 
o Olive ira, em ll1inas Ge· projec lo e eme nd as são en via-
r aes . dos á co mmissão de ot·ça -

mento . 
Pendem de I•na•ecer. 

66 D Additivo d~.;tacado do p >·o- Em 26 de Junho do 1894 à 
}reto n . 6 6 C.- Declnr a sancção . Deixo tt de ser sa ne-

Da commissão ele redacção 
ao additivo apredon tado 
!Jelo Sr . Rosa e Silva . 

80 

con tinu ar a ter o des tino cionado no deceqclio. P•·o · 
n que estão ser vindo os mulgodo pel o Pres idente 

lJropr ios n acionaes que por do s~nado por lei n . 222 A de 
ei do a n t igo regiru en fo- 23 de Noyembro d e !SO L 

r a tr, entregues á Santa 
Cas:~. de 1\!i sc l'icot·d ia do 
H.ecife . 

P er mitte ao empt·egado fe- Eu-. 29 de Agosto çle 1894 enlt'a 
der a] transferido á admi- em 1• di sca ssão . ~ n cerrada . 
nis lração mu nicipal ou a - !Tiro 30 approv ado .-l~m 13 
el o Es t·Hlo con tinuar a con - de Outubro en tra em 2• di s-
correr para o montepi o da cussão . Encerrada .- Em 22 
r eparti ção a que pet·teuoia, approva do . 
sem pt·ojui 7.0 do novo mon- Pende de 3 • 4 h!lcnl!lsüo. 
tepio m unicipa l ou esta -
doa i. 

Da commJ ssão 
tuição . 

de const i-

" 9 de Agosto .·· 82 O' Redacção do add iLivo desta- Em 2 de Julbo do 1894 e nt.ra Dacommissão do or ça mí1Tl to. 
cado do orçame nto do i n- om di scussão unica o pa recer 
t ~ rio r para o exer ci cio de so bre as emendaH d o Senado . 
i SOL - ~larca o pessoal e E o,cerrada .- gm 3 são appro-
vencimentos da Jnspectori a va das as omeucl ns .- l~m 9 á 
Gera l de Sa1tdc elos P or tos. sa ncção. S oncQionodo por 

doc t·e to n. 1\18 d!l 18 d e Julho 
de 1894. 

9 de Agos to .. · 82 II Redacção do a ddi ti vo dos la- ISoncclonado no t· :lecr eto n. Da com missão de orça,men Lo. 
cado do orça mon bo do in - 210 de 3 do Outubr o de 1894. 
teri or pa ra o exe rcü:io do 
189·1 .- Conside r a em d is-
pon i bili clado pnra o offeilo 
de r ecc ber o ordenado ga-
r anti do pelo ar t. 6o das 
di sposições tra ns i tarias da 
Constitu ição o ju iz de d i-
r eito Anton io arlos de 
Amori m Garcia . 



ANNO DATA 

1893 O de Agos to., •. 82 IP 
• 

" 3 de Julh o.. ... 85 

5 de Ju lh o ..... 100 

8 d Q Julho ..... 108 

" 8 de Julho. ... 110 

- 19 ...... 

ASSU.\I P'l'O 

Addi t i v o des tacado el o pro-
j eclo elo orça men to elo in-
Lel'io r para o exer c ício de 
1 94.- Revoga o ar t. 4°, 
III ela l e i n . 2G elo 30 de 
Der. em bro ele 1SU L pa t• a o 
fim ele se t·em elec lnrados em 
di spon i ll i l idade os juizes 
de d ire ito nomeados pelo 
Gove rn o Feder al, que n ão 
ten h am si do a prove itados 
na ot·ganisação judicia ritl 
dos es tados . 

ANDAMENTO 

E m 3 el e Agosto de 180.J. e ntra Da co mmissão de orçamento. 
e m d isc ussüo u n ica . Orn o 
S L' , Glyce ri o, q ue r eq ue t· ,·oito 
á com mi ssão rlé co nst ituição . 
gnccrrada . - Em 20 é appro-
vado o rer1uo l'i me n to e o pro -
j ac to en d ad o á com missã o de 
co na Li t ui ção . 

Pende de par·ece•·· 

l!;s tabelece a subvenção an- E 1n 2.2 de Agos to de 189 ! en t r a Da com mtssio de obr as 
nu a ! de 500 :000$, a compa- em 2a d i ~cussão o ar t. 1• . g• p u bl icas ao projec to do 
nhi a que se or ga ni sa r com apreaentad :< em enda . Or a o :S r. Bela rmino Can ei ro e 
o fi m p l'i nc ipa l de l t·an- S t•. Cupe r t in o S iq ue ira , ~ue ou t ros . 
spor la r i mmigr antes en lre r eq uer volte ú. commissão . B n-
a lgn ns po r tos da Europa e re rracla, be m como o a r t. 2° . 
os das capi taes elos gstados E ntra em d iscussão o a rt. 3• . 
de Pern a m buco no Pará. Om o :St·. Neiva. Bnce rr!td a. 

-Em 27 <t i mprimir o pa r ecer 
sob n. 79 de 189cJ, opinan do 
llela !'eJeição lias emenda3.-
Bm 28 6 n pprovado o r eque ri-
mc n lo. O p rojec to vol ta á 
commissão qu e em 9 de Outu-
br o dá par ecer que se imprime 
sob o m esm o numer o 85 A de 
1803. 

Pende de decisão. 

Autori sn o Gover no a mandar 
pagar ao Dr . Al bino Go n-
çalves Mei r a ele Vascon -
crJ llos , p ro fesso r v i ta lí cio 
do curso a nn exo á F acttl-
dade de Oit·eito elo l'tecil'e, 
os ven c im en toe quo de ixo u 
de receber, desde a da La d~ 
sua exone t·o.ção a tó á da su a 
r ei n teg rac;ão . 

E m 20 de Se tom bt·o do 189-! a Do Se na do. 

Dec la r a null o e de nenh um 
efl'o i Lo o dec rolo de 15 ele 
Ou t u br o ele 18\JO, que con-
r.rdc u di ve rsos f a v ores o. 
Ma noel Gomes da Costa 
F ig ue it·edo, be m como toda 
e qual quer isenção el e Lli-
r e itos a fabr icas de ve las 
e dá ou tr as providencias . 

i m pri m ir pa r ecer da comm issiio (Vej a projecLo n . 90 de 1804) . 
de or çamento sob n. OIJ el e 1804. 

E m 13 de Novembr o de 1804 
en tr a em 1" di scussão. Ora m 
os Sr s . Bevilacqua e Ma noel 
Caetan o. O Sr. Devilacqua 
1·equer volto o p rojec to á com . 
missão. E ncerrada. - Em 17 
é app rovada a conclu são do 
pa t·ece t· n. '108 A do 1803 du 
commissão ele conHt ituição, qu e 
011ina 11cla ,·cJeiçúo do 11roj ecto 
ela commissüo ele fazenda do 
mesmo em no, ele ven do c~ com .. 
panh ia. J'eolcmtc~ntc >"COOJ'J'CJ' ao 
poclct· .iuclioia•·io , si se jttl[;a1· 
Jn·ejuclicada . O projec lo ó t•ejci-
tado . 

Das com mi ssõos de fazenda, 
ele cons ti tui ção e orça-
m e u to . 

Defet•e o req uer imento em E •n 26 de Ju nho de 1891 1·rj ei- Oa commissuo tle obras pu-
q ue o e nge uheit·o Diogo Wclo pelo Sen ado . bl icas . 
H.odrigues de VMconccll os 
e Petl ro Be rnardes & Tti-
bei t·o, pedem ao Congresso 
Naciona l pr i vi leg io para 
constl'ui r eltl um a l in ha 
fe t·rea quo par tindo do 
pod o de Canao ét• ou do de 
An tonina vá Ler ao Jogar 
tlenom i nado- A legre, em 1 
Matlo-G rosao . 
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118 Redacção para 3& di~cussão l!!lanccionado por decreto Da co m missão de Ol'çamonto. 
do projecto n . 150 de 1892, n . 200 de 3 de Agosto de 1894. ,, 
que manda erigi r na praça 
da Republica, nesta capi-
tal, uma esta tua do mare-
chal Manoel Devdoro da 
Fon~eca, e no cemiterio de 

, Francisco Xavier um 
monumento em que se 
guardarão as suas cinzas. 

121 Reorganisa a corporação dos Em 27 de Junho de 1894 entra Da commissão de const it·oi-
corretorps de fun los pu- em i" discussão . Encerraria. - cão . 

i25 

i34 

i35 

blicos e pro~idencia sobre Em 2 approvado.- Em 9 de 
as oporações dos col'!'e- Agos to entra em 2a o art. 1 o. 
toreA realizadas nas bolsa~ Or am os Srs. Paranhos Monte-
officiaes . (Suú&titutivo do negro c Urbano M~rcoo~es , que 
prajcoto11 . 227 de 1892). requer volte o praJecto a com-

missão. Encerrada, bem assim 
a dos demais artigos do pro-
Jacto .- Em 20 é approvado o 
r equerimento. O pr ojecto é 
devolvido á commisaào. 

Conced~ nove mezes de li -
cença com ordenado a An-
lon ia da Silva Netto, chefe 
da 2> ecção da Directoria 
Geral de Estatística, para 
Ira ta r de sua saude . 

Garante o direito autoral ~ 
de propriedade a todo o 
cidadão nacional ou es tran -
geiro que produzir obra li~ 
teraria, arlistica ou scien -
lifica de sua propria con-
cep~ão on composição. 

\utorisa o Go\'erno a re\'er, 
desde já, o actual regi menta 
daij custa~ judiciariaa, de 
accot·do com a~ bases que 
propõe. 

Concede á Companhia Es-
trada ele Ferro o Minas 

, Jerunymo isenção úe 
direitos de importa,;ão por 
Ires annos fla•·a o pixP e 
IJ,·eu d ·stirmrlos ao fabrico 
de «br tquettes~ e pa.r.\ as 
machinas e material eles-
' inarlfJs á~ suas minas e 
e11rad,l de ferro; e torna 
ext<·nsivos estes favores a 
todo o cida<lão, ampreza 
ou companhia que explor~r 
no paiz, com aul>ri,ação, 
a i •rlu~tria <lo carvão rlc 
pe<lra ou mantiver fabrica 
pat·a o p•·eparo de ~bri
<{ltettes " · 

Pende de parecer. 

Em li de Julho de 1 94 entra Da com missão de petições 
em discussão unica. Encerraria. e podere~ ao projecto in i-
- Em 18 approvado. - Em 19 á ciado no Se nado . 
Sancção. 8ancclonado e 
promulgado pelo Vice-
Presidente do ~enado ~m 6 
de Agosto. Publicado no Düwio 
do Cong,·c.<so de 10 do mesmo 
mez . 

Em :18 de Julho de 1803 enviado Do Sr . Pedro Americo. 
á com missão de instruccão pu- (Veja projecto n. 48 de 189-l). 
hlica, que em 9 de Agosto de 
1894 da parecer com substitu-
tivo que se imprime sob n. 48 
de i \H. 

Em i 'l de Agosto de 1894 e ntra 
de novo em 3a discussão. Ora 
o Sr. Adolpbo Got·do que requer 
volte á commiasão. Encer r ada . 
- fi:m 20 é approvado o reque-
rimento. E' c• projecto devolvido 
á commiasão qtte em 3 de Se-
tembro dá parecer com substi-
tutivo que se imprime sob n . 78 
de 1894. 

l!!lanccionado. 

Da com missão de constitui-
ção . 

(Vej aprojecto n, 78 de 1894) . 

Em 3 de Setemhro entra em 2• Das commissões de fflzPnda 
discussão o art. 1° . Oram os o ot·çamento . 
Srs José Ca rl~s, r1n e. ~'':: fUer (Veja projectos n . 111 A de 
volte o projecto a commtssao <le 1803, impt·esso em 1894, 
orcam~nro, Luiz Adnlpho, :\lo- 145 de 18()4 e 133 do mrsrno 
raes e Barros . fi:' ILJ.>re~ontada &nno). 
emenda clue é enviada á com-
missão ce orçamPnlo . Rncer-
rada, b~m como a <liscusstio do 
art. 2°.- Em 4 de Outubro a 
imprimir parecer sobre a• 
emendas sob n. 141 A de 18 3. 
-Em 10 enLra em discuss.io o 
art. 1°. Ora o Sr. Torquflto 
Moreira que offereco emrnda. 
Encerrada.- Em 22 a impri-
rnir parecer sobre a emrnda 
sob n. 133 de 1891.- Em 23 
é approvado o subs~i tutivo da 



DA'J'A 

• 

18J3 20 do Jullio .... 

» 26 de Juluo .•... 

27 do Jttlh o . .. .. 

» 27 de Julho .. . . 

» 28 de Jttlho ..... 

2\J tlo Julho •..•. 

li 
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ASSUMP'rO 

i\oi nr ca o rrazo rnaximo do 00 
di as ,,os governos dos l ~s
tados e m cuju r epresenta-
~·.ã o ao dot· vng-t\ 1 por qual-
quer cuuga. 

At!Lori 8a o Governo u upo-
6e nl a r o ex-secre ta rio do 
A r senul ele Guerl'aLlu Bahia 
Joiio FelinloAlves cla S ilva 
com o voncin1ento des'le 
curgo, corresponde1üé ao 
tomro ele ae t·viço r1uo lhe 
compelir. 

Autol'isa o Governo a ubrir 
um credi to s upple men ta •· 
ele 1.02!) :300$ ás rubricas 
-Secretarias de Estado , 
l!J ventuaes , T ert·as Pttblicas 
e Colonisação. A uxilios á 
Agricultul' a e Engenhos 
Contraes, elo orçamen to do 
1\lini ~ te l'Ío da Indus Lria, 
Viaçiio e OIJl'as Publicas. 

Concede a D . Jsabel da Lin1 a 
Teixeira de Frcilas, fi lh a 
1lo fa ll ec ido juri sco nsulto 
Augu sto T e ixe ira ele Fl'e i-
tas a pe nsão anuua l ele 
1: 000$000. 

AN 0 Ai\I 8 N'1'0 

comm iRs•lo do o r~n.mcnto dr> 
180 1. impresso R•·ÍJ o n . 1<1'1 A 
de 1803, e prej•tdicado o riu 
commisslio de [';\zc nda dCl i 8\l3, 
so h o rn r-s mo n11m et·o. O pt•o 
Jecto 6 Pnviarlo á comrni ss:lo cl r 
orçamen to p:ll'<t. red ig ir para a 
3" di scus1ão . Na me~ 1na data n 
irnpdmit• a reclacçio [la l'U a 3a 
cli SCllSR;io HO O n. 145 dJ 180 I 

~~~nde d e decisi\o. 

Etn. 2 de Julho ontt·a em 2" dis-
cussão . Ora o Sr. Mot·aca Barros 
f!II O req11er volle á co mmissiio 
para dizot· ao bt·e a s ua cons ti-
Luciona1idade. l'.:ncerrada. Eu-
kam succes3i va me nte em clis-
cussilo os dema is arL igos do 
projecto . Encenadas . -l~m 3 
~[provado o recjuedmenlo.-
l~m 3 ele Se tembro <L i n1 primir 
o pa rece t· com emendas so b 
n. 70 el e 1894. 

Pende de decisuo. 

Em. 10 do Julho do 1804 entra 
em cli s cus~ão un ica. En cerrada. 
- l~ m 18 a ppl'ovaclo . - lj;m 20 
a imptimit· tL r edrtcção. - Ern 
26 !lpprovado. E' o pr(\jeclo 
enviado ao Se na do. Rejeitado. 

Em '1 8 de Julho de 18\JlJ•cj dtaclo 
pelo Senado. 

Da com missão elo const itu i-
ção ao projecLo do Senado. 
(Veja p•·o,jec lo n. 70 el e 
i80 J.) 

Du c:ommissiio de fazenda . 

Da commissão ele orçamento 
á :proposl11 elo Pode1· Exe 
Cl\LÍVO , 

I 

E•n 17 de .JLtlho d e 1 8~11 ·r·cjcil.cuiZo nu <:OJn mi~são de pcuoão e 
pelo Sen aclo . CO H las . 

180 Concede pe nsão no lJt·. Vi- Em 23 du Agosto do J tj\) J ,· r:j~i- 0 ;\ cornmh.siio de pcn~ao c 
cenLo Mor~LLti 'l'oggio. tado pelo ::!~nado. conLus . 

181 ~Iat•r a os casos e moiloR da 
rev isão dos pt·ocoHso~ Jindus 
elo ct·imes miliLat'OR . 

Bl.:Jn. 21i rl ~ .J 1111 hn ri r 18() l en Lt·a o.m 
)tU cl i~cussao. ÜWIII os io)t'K. I.. 
Filg noia,s qno ofl'orcc' emo nd,a 
ao a rl. 1o, Urba no de Gou1•êa c 
L. l•' ilg u ~ iras . - l~m 27 ora o 
S1· . J osé Carlos quo roq 11e t· scjn 
Ollvid<1.<1.<'0illll1jMiio rlr Jll!lrinhn 
o ::; nerm o tio novo a ri o consl i-
luiçito. U:ncet·rad1 . gnt.mm rm 
cltSOUA~itO OR [li'~. 2" ~ !'Jn, 1 

Da oo mmi l-•iio dr· Cl)nslitn i-
ção (de 18!JJ) ao lJrojeclo do 
Senado . 
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ASS UMI'T O ANDA~WN'l'O ODSI!: R VAÇÕES 

E ncerrada. E ntra em di scussão 
o :wt. .J.o. Ot·a o Sr. Mi lton, qu~ fi 
oO'eroco emen da . JJ: ncerrada . 
l ~ntram · su ·cessi,·amen te e m 
d iscnssiio os dema i.s artigos , 
quo são som delnte ·nce t'l'ados. 
- gm 2 é a pprovado o reque-
ri m .~ nlo do 'r . José Ca rlos. 
Yolla rn o p•·oject·J c emendas 
às omm issões. - Em 6 de 
Agos to a im primi r puecct· dn 
d mnrinha " guel'l'a com s uh-
sl iLnlivo c se imprimo sob n. 30 
ti o L ' O I. 

l"c ncle ele t>:u·ecca• da com-
missiio de cons ti tui ção . 

ltotlncçiio do s nh~ LiLulivo el a I:I:nt '10 do Sc lembt·o de 1893 e 
Gnm:w.'l elos Dcpu\adoR ao de vol vido do enatlo não tendo 
Jlt'OJOcto do Se nado n. 74 A ai i s ido nccoiLa a emenda ela 
d,, 1R02, dotormina nclo fJil P Camara . g· envi ado a CO ill Lll JS-
n re form a con odida o_o gc- são de ma r i nha c g uel'l'n, rtn e 
nc1':1l cl~ IJL• i••ada l<'rr cl cri co em 20 do Agosto dá par ecer que 

ht' iRLiano Í3nys, sr r á no se impri me sol n . 6\l do 18U4 . 
poslo do g-e ncr ;tl de diYisão. Saneei o nado. 

I 

Da commi s•ão Li..J r oLiac(iio 
de 1803. (Veja os p~oj cctos 
n!l. 7'! A dr 1802 e GO de 
1894). 

"' 1:! I~ .\ ~:: si'·, ... w- Di<lt • ~ohro ~ ,·al i dado da En1 27 d ,lull10 de i 0-1 entra em Da com missão de cons Litni-
hsptllhc~a lt'ga l d o mono- 1• d iscussã o. l~ n cermd :t. .-Em ção. 

li 
1: 

., 
I~ ,, ,, 
li 

,, 

1: 
li ,, 

~ .\ "'-ls o . . .. . 

. .i 
I 

I• 

~·~s ! nL~rdicLospor simplos :?" approvado.- gm 3 do Agosto 
lllscnp.;a . enlt·:t m 2" d iscu são . Ora o 

Sr . l\e iva quo r cqtter vo lto o 
pt·ojcc to á co m mi siio . lj;ncet·-
r atia.- Em 20 é app•·ova do o 
r eq ue t·imenlo . O projecto é cn-
'' iado à commissão . 

p 'Utle de lHH'QCCI'• 

1!17 B Aulor isa o OoYet·no a an - Ent 1 de Agoslo de 1 0·1 onlra 
g me ntat· th• mais 30 •. n!io d.J novo em 3a d iscussão . Oram 
••' o w ndme n\•ls dos mes- os r . Thomaz Delli no, qu~ 
lt·~s . ' Onlrameslr •s ope- o fl~ rece e menda, S~\'0 1'0 1 J osé 
r~wi"s dos a r ·.:maes Lle ma- nrl os, lll a ria uno R:1mos, qnP 
r tuba d. Hepuulil'a . c m- omll' ece e menda, Ov idio Allra n· 
pr hendtdos o· empregados t es que requer seja env iado 
ci\'is . com o~ dos enl pt·e· !Í comm issã o de or ça men to , 
gados da gsl rndn de Fet·ro Cnpert in o Siqncirn, An to nio de 

11! Cen tr;\1 dtl Bnui l. S.iquoirn, 'o ivn e Rodolph o 
Aht·en quo o!Tereco omend tl. . 
Jiln con·n.tla. . - J~ nt 20 C appro-

l • ,,alio o rcqn l'im onLo . O pro-
' ' jncto ns Cl\l o;> ndas ~iio nvi:ulns 

li ti CO lllllli A~ilo do Ol'Çl\JUOill O, qne 
em 27 do Sol< m hro npr<'s n Ln 
Rnb LiLulivo que s imp t•i me soh 
o mosmo n. 1\)711:.- Em 2!:1 
11~1'1\ om an d i, ttssão . E' a pro· 

sen lndn mcndl\ , Or n o ' •·· 
ovcro, ~uo olfcrc ·e r ocl ifi n-

t·õcs .- l~m 4 do utubro ú op-
proyado o s nu litutivo e prej lt-
di o.do o projeclo i gualmen te 
ns emendaR . O projccto 6 en-
Yindo :i omrni s:io do r edac-
\'ÜO . - JJ: m O :t. impr imit· a r -
r dncçiitl oh n . ~:? 1 dt' 1 \J l 

11 !So nc lonndo. 

Da commissiio tle orça mento 
ao projecLo do Sr. Olicor io 
c outros. (Veja o pt·oj octo 
n .121d :L 0 1.) 
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8 de Agos to . .. 200 

LO de Agosto ... 217 

11 de Agosto... 221 
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Con cede a Gera ldo Cae tano E au 24 de Ju l ho de 
tios San tos, ex-esc ri vão da t(tclo pelo Se nado. 
Cama ra Ct•im inal da Co ~ te 

1804 ,·ejci- Da commi ssão do pensões e 
contas . 

de Appel!ação, a pensão de 
1:200$ a nnuaes . 

Auto risa o Governo a val idar Em 12 do Se tembro do 1894 en tra Da com missão de ins lrucção 
os exames prestados no Se- em discussão u nica . O Sr. Sli publica . 
m ina r ia de S. José desta P eixoto r oquer volte o projecto 
Capi ta l pot· AnteroO lym pio :i commissão. E ncen ada .-
de Sicrneira , a fi m ele m a tr i · .l!]m 13 é approvado o r ef)ue r i-
cul a r-sc em q ua lrtucr ias t i- menta . E' o p t·ojec to e nvi ado 
lttto olftcial ele i ns trucção ti comm issão, r1ue om 7 de De-
superior. ze mbro d :í. pa t·ccet· opin ando 

pela r ejeição , que se i mprime 
sob o : 20'1 A ela 1893 . 

Pende de d iscu ssão . 

Defi ne os el ireil.os dos autores E m 9 de Agosto de 1894 à im- Do Sr. Aug usto Mon tcnegro. 
solJt·e suas obras , prim ir par ecer com projecto (Veta o projecto n. 131 de 

sttbs ti tut i vo da commisaão de 1!í03 c 48 de 180 1). 
ins tr·ucçiio publica so b n . 48 
de 1804. Prcj~tdicado em vir-
tude da approvação do substi -
tuHvo (n . 48 de 1804) . 

Autol'i sa o Poder Execu livo S nncc ionado 
a aposentar o Dr . Antonio n . 253 de 18 de 

pot• decreto Da commi~são de faz~nda . 
Dezembro de 

Marti ns P inh eiro no car go 1894 . 
de aj uda n te da inspeclo ria 
ge ra l da saude dos portos . 

Manda computar na an lii\'ui - E m 13 de Otttubro de 180·1en Lra Da commissão de ma r inha 
dade el e posto ao alfer es em disc ussão un ica . O Sr . Sal- e g uer r a . 
Aris tides AugusLo Villas 17ado r equer volte o projecto 
Boas o período deco t·rido :J. comm issão de mar inlta e 
de 27 de Agos to de 188 ) a g uerra . Encerr ada .- E m 22 é 
14 de Novembro ele 1885. a pprovado o recrueri men lo . O 

projecto é en viado á com missão . 
Pende d e p aa·c cel'• 

» ..... .. . ....... . 237 G Adcl itivo dos tacado em3• dis- Etu 3 do Agos to de 189-l enlra Da com missão de orçamento. 
cussiio el o projec lo n . 237 C em discussão unica. En ce t·ra cla . 

» 

des te an no, des peza do -Em 20 appt·ovaclo . - Em 22 
m·ça men to da Iudu s lri a , a i mpr im ir a redacção .- Em 
Viação o Obras Pub li cas 27 a lJprovada . -l!>m 28en viaclo 
para o exe rcíc io de 1804, ao Senado . 
a utor isa nel o o Gover no a Pentle tl e d e c isão. 
contractar o serviço de des · 
o bstrucção o na vegaçiio do 
Allo Ila picurú , de Cax ias 
a Picos . 

237 II Add ibivo des lacado em 3" di s- E au 29 do Se tem bro el e 180 1 onlt·a Da o m rnissiio do or ça mento. 
cussiio do projec Lo n. 2.l7 C e m discussão u 11 ica . Ot·a o St·. 
des le a nno, quo fi xa n. des- I~ 11 ÓM M:utim quo roquor vo lte 
pcza elo 1\li ni slc rio da In- o projcoto ít cnm rni ssão . Ot•n o 
clu sl ria, V iação e Obr·as Sr . Jos6 Cad oa . I•: nco r rad ri. --
P ublicas, para IJ o:te rcicio 1•: "' t o rlo OuL11 hro é 11 ppr·uvndo 
do 180 !, :wl.ol'iaa ndo o Uo- o l' t•qu r·im onln. 
ver r. o a in novar o co nLt•;J,;LIJ l,cnde de poa•ecc•·-
fl a ·otttpunltía ll•·c~• ii'ir~n 
8ulnnr"?'"t1i, Cll.l íl. CO II Ce Ra:-t.n 
to t·minnu a 1ü !lt• Agos Ln 
de 1802, Sl'ffi privi legio do 

· or dum a lgumu. 
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Atlilltlvo tl HLtiOt\dl) om :)t•rliR- IIJ: Jll 3 do Ag os to ele 1804 e nt ra 
0 11 ~~ () do pl' (J jC>< Lo n , 237 ' em tli Act issilo unica. 01·a o St·. 
tlotRLU t1 111tll, d o8p 01.11. cl ~fi - il ycorio [ 110 r C!Lter scp o~v i d a 
,\\ ~ L rln l\ 11 Tntltt Ril'i tt, Via- a com missão do obras publicas. 
~lll'l n ilt' ll& 1'11 bl l ttB , p tl t·a IGnM t't'ad a .- l1 m 20 ó a ppro-
t> xO t' lnlo tl t Hl\)4, rpt ft tt· vttclo o r eq uol'im e nto . 
l.twiHttll nvot'tt O n pt' tl t'ogtt t' P ··ndo d e purecer. 
t) )IL'I t ~,o lb:::\tlo tl. r • : "'I' '' O ~tt 
ln tl tlBL t'l ttl tt 'o nRLru lórll. 
tl t> H tt Ot•nntlc• do Sn l {, 
Uõi 11J1ti!JIIÚ\ (/(1/l(o ttl lfil JH'• 
;nim• tl.i 1• ,,. lJJ'<I.~ili<'n , ú 
l l~ Lt•n dn th• li\• t·•·n T. oplll-
t\\ n:t, ti ~~~LI'tt• \ , tl <t 1•\lt' l'O 
tlo 1tfu w tnltinhn," :\ oon-
ui'Ll<-L· i'Ítlt\ I 1'11 \'OI' ptll' tl nu" 
1\lll\\'1. 11 ( :t) tllp:lltllh\ Olll-
HII\tWit<) btÜl\Hll'itll tl 11 ~ llllh:l 
'nh tW illt1 1 fl t\ L' II ill l ll f.\' 11 · 

t'tlçi'u1 tloi <' 11 g'<' Hlt o O ' llLt•n l 
tl 1t rn llt n~ n. 

OBSERVAÇÔE' 

Da com m issão do or çamen to . 
I) 

O:l. commissão espec i:ll en-
carregada. d revet• o Co-
ei ig-o Penal d:t. Repu blicn, 
norne:t.cla e m 1891. 

A. ommissão espec itd no-
meada a 25 de J ulho de 
1894 para revet• e -redigir 
p ara. sa discussão i) pro-
J 8Cl0 do Codigo l''ena l 
compõe- e dos •eguintes 
Sr .~ . : Mil ton, Herculano 
d F reitas, Clernent ino 
i\lon te, Vaz de Mello, Pa-
ra uh ' 1\Iontenegr o, Se-
ba.s tião La.cet·da, Bene-
dicto Leite , Enéas Mat·tins 
e \.r thur Ol'lando. 

C: lei tJ presidente da r efe-
rida commis·iio o r. Mil-
ton, foi Q tt•n balho dividido 
d o eg uin te modo : 

Pnl'l spe ial- L i ,·ro I 
tHul os i • 2•, o Sr. Enea 
l\1:\l' tin ; titulo 3° @ .J.o, o 

t' A.t'Lhur dando; li-
tu! 5° e 6•, o Sr. Cl -
m utiuo do lbn t : t i-
hlo ~o . o t'. \ uztle Mello: 
litul So, meno c capi-
tu l õo, o ' r. Herculan 
d Ft·ei t::t. : titulo !)" t> 
Sr .P:ll'anhos l\Iontane,ro : 
titulo ' 0 , cnpilu l\l 7• li-
H<)-~ . t itule> i 0 , O 't·. l3~ 
n~ li ·to Lei\~ : li Yl'il ;:o. cou 
e .J.o du mesm tilul gu 
Sr. S?b:~sliã Lure1 h . 

. -\. p r t "' n•l si'·:\. ;;imult:t-
u~t tu~n te "" \ U n la l}t'r 
l },,~ o~ m~mbr.:-~ il :t :um-
rui ~ ·:'i. • 



ANNO DATA. 

' 

1893 22 de Agos to .... 252 

)) 22 de Agosto .. .. 253 

2-i de Agosto . . .. 256 

26 t!e Agos co .... 26.! 

» 'Z7 de Agosto . . .. 2ú8 

" 'l:l de Agosto ... . 26 
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AB S UMPTO 

Conc ede u m a nno ele li cença 
ao bach a rel Augus to Net to 
ele Mendonça, juiz s ubsti-
tuto secciona l , em San ta 
Catharina . 

ANDAMENTO 

success ivame nte em di scussão 
os ti tu los Il, Ill e IV do li Vl"O 2• 
e ma is o livro 3°.- Em 25 são 
approva dos os títulos encer -
r a dos e o projecto paasa a 3• 
d iscussão . Na mesma da La é 
enviado á commissão especia l 
n omeada e m virtude do reque-
r i mento do Sr . Milton. 

Pende de 3 • discussão. 

Em 23 de Agosto de 189-! entt·a 
em discusa ão uni ca . O Sr . Gas-
pa t• Drummond 1·equer vo l te 
o proj ccto á commissão . Appro· 
vado. 

Pende de parecer·. 

Approva o lt·atado de com- Ern 2 u& Julho ele 1894 enl. r a em 
m er cio e navegação ass i - 3~ discussã.o . Ora,m os Sr.,. J osé 
gnado em 10 de Outubro ele Ca rlos e A ugusto Monte negro. 
1891 entre o Governo do Encerrada. - Em 3 appl'o·cado . 
Brazil e o da Republi<:a A im pri mir a r edacção.-
d o P erú ; au tori sa a c1•ea- Approvada , é env iado o pt·o-
ção e cla ssificação de um a jcmo· ao Senado. @anccio· 
all'a ndega mixta em Taba- nado. por decretou . 203 de 
Lin ga, e providencia qua nto 20 do Agosto de 189'1. 
ao provimento dos r especti-
vos logar es . 

Melhora a r êforma d o 1° te- E rn 9 de Outubro de 18!).1 a im -
nente da a rmada Camillo pl'imit· pa t·ecet· com projecto sob 
de Lellis e Silva. n . 125 rle 18iJ.l . 

l!!lanccionado. 

ODSP.I{YAÇÓ f~S 

I 

Da co m missão ele pet ições e 
poderes ao p l'Oj •>c to do 
::ie naclo. 

Da com mi s >ã ele ll·atadoa 
e d iplomac ia ú mens agem 
do lJocle t· Execu t ivo . 

Da commi~são do marinha 
e g uerra ao pt•ojccto do 
::ienado. 

Autorisa o Presiden te daRe-
puiJlica a a bl'ir no c .;rren te 
exercício, para os servi ços 
que menciona, creditos na 

Em 6 de Julh o de 189-! r•ejci· Da com rni. são de or~a-
t:ado pelo Senadc . m ento a diver.'!a A Me nsa-

gen s do Poder ExectHi,·o. 

impo r ta ncia de ......... .. 
38.610:232$022 . 

Appr ova com modificações, 
o Cod igo el as d ispos ições 
communs ás ins ti tuições 
de en s in o superior, d-.cre-
tado pelo Governo, sob o 
n. H 59, de 3 de Deze-mbro 
de 1892. 

Não sanccionado . 

Di spõe qtte a appcovação no 
oxame de madu reza ou ti-
tulo de bacharel em aci en-
c iaq o lellras , dada por 
in ijli tuições a que se refere 
o rlecrclo n . i i\14, de 1.892, 
hahili La á matricula nos 
cs Labelccimen tos de ensino 
~nperior da Republica . 

Em 2 d e Julh o de 1 91 cnLra 
em 2·• di scussão . 01·a o S r. Cu-
p er tino de 'iqueil'<l. que rcc1ue1· 
o ad iamen in po r 4ti horas. l!]n . 
cerradá . E' re t ira clo o requeri-
me nto. - Em a approvado .-
Em 10 enLra em 3 • disctts;ão . 
Ora o Sr . Cupertino de S iqueira 
que o íre r e c e em endas . Siio 
apresen ~a das outras emendas 
pe los Srs . Mede i J·os Albu -
querrtue, O. Abrantc~ , Pa-
r a nhos Monte negr o, Et·ico Coe -
lho, Oscar Oodoy e Tos ta . I<.: n-
cerrada.- Em 1 t ~ão re j eit-.d a~ 
as emenda s . O prc•j ecto' é a dap-
tado. - l!!u1 16 é en viado ú 
sancção. Não ~anccio
nado.-Em 6 de Novembro 
d~ volvido do Sena do, tendo a lll 
sido approva do por 2 3 de voto11. 
A imprimir para enh:a r na 
ordem dus lra h:t lho:;, SiJb n .16i? 
de 18:J4. 

P r·omulgado. 

E m 28 de etembro de L91 eu ra 
em 2> discu'!.~ão . l!:ncerr adr. . 
- Em 1. de Onlul,ro appro•·a.cJo 
com as emendas da eommissão 
e rejeita do o add iti.o da mi!'Sma 
eommiS3ão ao a r L. ~- O J)ro-
jecto é enviado á commii!SlW 
para redigir a~ emendasappro-
vadall pa ra a 3' diEcn~:mo. 

.Pende de redlacçãe 
p ra dJ l!l'!!i<-'G'~ 

Da cornmissão de io s!rucção 
pa iJ I ica ao p rojecto d" 
Sena clo . (V cj;~. r•rojec t"' 
n. W2 de HlV4 . 

Da eommíssão lk in<; rnC(ão 
pul>lica ao proj~clo do 
Senado . 
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-- -~--- ......- --------- ----------- -------:---
2\l AnbOI' iAn. o Uovol·no a con- Em 20 de Outubro de 1894 a im- Do Sr. Benedicto Leite e 

tt•notar m quem melhor s primir parecer da commissão outros. (Veja pt·ojec to 
vnnt&gons olfe1·ecor o ser- de obras publicas sob n. 13·1 n . t34 de 189-1.} 
vlon do nav gaçito doa pot·· de 1894. 
tus ll ito l•'ranoisco o Amn.- Pende de discussão. 
ri nto, no río Parnahybn., 
10 d t\ 'l'utoyn, nu Jl:stado 
tlu r.lt\l'tlnhfl , nna oondi-
Q ó~ lí 00111 1\S 801\IIIS <JIIO 
o~ ttll.l úl<l o. 

D dtll'll fllll\ 11 I' l'ot·mn do J~nl. ~9 do otomb1·o do 1804 en- Dn commissão 
1lt'<l t·~s f1 llO\'l\l'Íu du () a t·- Lr:\ lll discussão unioa . l!]n- o guorm . 
t•l~t ~l>tor JOilflul mtlo Al- cet·r!l.clt\.-l•:m 1° de OuLubt·o 
11\!'lllt\ 1 Ó IH\ ptl$ ~0 do tdfOI'tl~ R<."j ltl.l.cJo. 
ct> li\ o St ld tl•• t pos t.o 
ptll t\ Lnholltl qu vigor!\va 

11\ 187 . 

de mm•inha 

lo H uo St>I <'III Yl'O . :JO Mun tlt\ abonar 1\0 majot• re- Em i4 de Novembro de 1894 Da com missão do marinha 
ful'londo do oxo roito, l~ u - entra em discussão unica . En- o g uen 'a . 
!:fOili[) Ft·ouot•loo tle Losaio oorruda.- Em 'Z7 approva.do. 
• I IJllLY,, o soltlo que deixou -Em 20 {I imprimil• a re-

li o t'<>oobor rio 18ü2 a 1 6<1 . daooão. - Em 30 approvn.da e 
enviado o projeoto ao enado . 

Pende de deei•iio. 



RE~UERIMENTOS APPROVADOS E ADIADOS 
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ANNO DATA A.UTOP .. 

4 de Jttnho . . - l':ilo Peçanha ....... 

)) -!de Junho .. • . José Carlos . .... ... . 

• 

(Approvaclos o adiados) 

ASSUMPTO 

R equeiro que por intermedio 
da Mesa da Camara, se 
peçam ao Ministerio da 
Fazenda, as seguintes in-
formações : 

to, si os bonus autorisado~ 
pelo at·t. H da lei n. 183 
G de 23 de setembt·o de'i893. 
teem s ido concedidos a em-
prezas existentes em boas 
condições de ct·edito e de-
senvolvimento ; 

2", si o Banco da Republica 
do Brazil na distt•Jbuição 
dos clous t erços ele bonus 
C[ ILe cabem aos Estados, 
pt·ocedeu :1 uma previa cl as-
s ific!l.ção, para applicação 
elas r espectivas quotas, ou 
s i tomou o alvitt·e de d is-
tt·ibuil-oa igualmente en-
tre os Esta dos ; 

3o, si as garantias oll'er eci-
das pelas emprezas atten-
didas nos em pt·cstimos r e-
pousam todas sobre immo-
veis ou bens e e st~ s legal-
mente equiparados ; 

4o, si a lavoura dos Estados 
tem sid o aquinhoada, em 
que condições e em que pro-
rogação . 

Requeiro que se peça ao Poder 
Executivo por intermed io 
do secretario dos negoci _. s 
da fazenda, as seguintes in -
forruações : 

1o, quaes as alfandegas c 
mesas tle r enda da União 
que responderam e em que 
data, a cit·cular expedida 
em 21 de janeiro de 1893 
pela commissão especial 
nomeada pelo Miuiste t·io 
da Fazenda para ()xecuta t· 
o tr rtba lho ela r ev isão aa 
tarifa aduane ira 1 

2•, quaes as prov idencias pe-
rlidas ao governo e em q ·1e 
claLa o fizeram os membt·os 
ela com missiio espec ial, 110 
proposito de executarem o 
impor tante traba lho qur 
lhes foi confiado 1 

3o, qual tem sido a receita 
e clespeza do serviço de ca-
patazias na Alfandega ela 
Capital Federal no decen-
nio de 1883-1893, descri-
minados os exercícios com 
a declaração na quantidade 
de volumes descal'l'ega los 
e numero mensal de traba-
lhadores apontados e qual 
a tabella de vencimentos ? 

AND .\MENTO 

E1n 4 ele Junho appro-
vado. Ollicio n. 20 do 
mesmo nwz . Respon-
dido em 17 de Julho. 

E1n-! de Junho appro-
vado . Officio n . 19 elo 
n1esmo n1 ez . 

Oll~ERVAÇÕES 



I N NO li \1',\ \11'1'01\ 

» 1 çl~ 11lho.. .• C::t:rlos Jot'g~ ....... 

-o 

AHIIMI''I'O 

·la. IJUG proviu noias foram 
lonw•las collll'n o, !'uiJri-
\JliUlt•s do varios prouuclos 
''"ndtdosrwsta cnpittll pt:ll't\ 
onnRutuo '""'tonclo suh~lun-

ia uod v as, corn 'l !'oi vc-
t•itl Mio pt•lo Laburatorio 
r t\l'lonal d\1 Anulyse o 
•'tlll~ l :un do roltdorio dos 
1\•;lhalllos <' <' Olllados pnr 
aquolla t•cptHliçii.o no anuo 
do 1~,1;1, oln-.J. ahindn énlt·o 
'"'lo a .Comjmnltitl Di~lil-
ht ·a <'nlrt\ t 

lt.-qtwit·o <1'"' s' po~n ao P,1rl<'t' 
J~ "" '' ulh•tl. ]l<ll' in\ rmudt<l 
üo i\llni lorio ü:1 l<'av.t•nda . 
a t•ehtçfio das <'ompanhius 
<1 s lt•ang-,•inls d ua1• .raç:lo 
:\ VtllJOI' qlhl ft• '<JIICIII.tÍm OS 
portos do Dt·nv.il o goznm 
thll'\ t'av rt.ls c · p~ci3.Ni nton-
<'1 nadua no arL. :112, § :Jo 
d:\ .Yot'a Consolida~<i.o dr1s 
L t! is dns Al(<lll<kga·, o n 
tl:llt\ rl:\ l'O ·pocli Y:IS 1'011· 
c s Ôl) • 

E u1 12 do Junho nppt·o-
Yitdo. 011'. n . 2:J de 16 
do nlc n1o Illcz . l~es
JlOI!dido em :! 3 de 
Agnsto. 

Eu~ i" de Junho fica 
obre t1. me :\.-Em 16 

enlralem discn"ão c e 
ll.I'Jll'O\' [\dO. OJ\'. 11. 2-.c 
de 18 do me mo mez. 
R ·'l udido m 1 ' d~ 
~ct<·mlwo . 

ODSGRYAÇ'ÕES 

• 



ANNO 

i89-l 

» 

O ATA. AU'I' Olt 

2 de Junho .. Carlos Jorge ....... . 

• 

3 ele Ju nho .. Glicer io ........... . 

:3 de J uu h o .. llodolpllo 
OUtl'OS . 

Abreu e 

,__ 91 -

ASSUML" l 'O AN OAMJ>:N'fO 

Requeiro que se solicitem do Em 2 de Julho entra om 
go ,·crn~ as segu intes in- discussão. e é appro· 
form açoes : vado. on. n . 62 ele 3 

(~ua l o motivo por que a inda elo mP.smo mer., R cs-
não se contractou de fi niLi- pon.dido em 17. 
vamen te o serviço de na-
ve!)açiio subvencionada dos 
rios Amozonas e ParÍt. 

Requeiro que, em si g- na l de 
regos ijo pelo o.nn iversar io 
ela l ntlep:•ndonci a ch Nação 
Norte America na , ao sus-
pendam os Lraba llloa ama-
nhii e I]Ue a Mesa tcle-
graphll direclamen te á Me· 
sa do Cong t·csso Ameri-
cano, si este estivet· fu nc-
c ionanclo, ou ao poder exc-
cu ti vo daquell e paiz, tran s-
m ilLinuo as feli citações da 
Gamnra dos Deputados do 
Brazil. 

Requeremos que por inter· 
medio do Sr . Mini stro da 
Viaçiio, nos sejam dacJa.q 
in l'ormações so bre as caltsas 
que co ntinuam a influir e 
de terminar a falta de ex-
pedição ele mercadorias, 
como carga pa ra o Es~ado 
de Minas , quando para São 
Paulo, .i f• esso serviço se 
acha regularisado . 

Em 3 de Julho entra em 
dhcussiio e é una nim e· 

.mente approvado . 

Em 3 de Julh o entm em 
em discussão . Ot·a o 
Sr . Gliceri o. Appro-
vado . 

5 de Julho ... Ar~hur R ios e outros Requeil-o que pel o Minisle rio 
da Fazenda se rec1uis ilem 
do governo as seguiutes in-
formações: 

Em 5 de ~ulho appro; 
vado . on . n. 65 de iJ 
do mesmo me:t; , 

L", qnaes as qua n Lias que em 
cedulas de 5~1 2$ e f .' e em 
moeda s de ni1<e l teem s ido 
remeL~idas para os Es~ados 
da Bahia e Pernam buco de 
1 de j •1lho proximo )Jassado 
a 30 de jun bo elo corren le 
anno; 

2·•, qua ntos emprêgados exce -
dem elo quadro da Alran -
dega da Bah ia. 

» 5 de Julho .. Hollanda Li ma e ou- Requei ro que por inlermPdio Em 5 de .Julho entra em 
tro3 . da Mesa, se pecam ao Mi- !líscussi'i.o. Oram os 

n isterio do In te rior infor- Sr:~ . T homaz CavaJ-, 
maçõe~ sobre as res tricções cante e João Lopes., 
do di r cito de locomoção 11 ue, l!:ncerrada. Rejeitado. 
por cxigencia policial, SI' 
fazem no Estado do Ceará . 

" lO de Julho ... J osé Carlos .. ....... Requeiro que peçam ao go- Em 10 {le .Julho fica 
verno, por intermedio do sobre a mesa. Em 11 
Minísterio da Fazenda, as approv;.~~\o . Off'. n.71 de 
seguintes informações: 12 do mesmo mez. 

[a , qua l a solução rrue den o Respom?irlo em 17 de 
governo á consulta feHa Setcm/;r!J. 
pelo inspeclor interino da 
Alfande;m da Capital Fe-
deral , rela~iva á interpre-
Laç11o que se de .-e da r ao 
arl. 6o das jnst rucçõe3 de 
8 dA S<d.~>mbro r!P. 18!l l , IJUe 
mo1lifocou o arL. 2r>l, r.aJli· 
Lu lo lll ria Co,• sol ida~ii&' 
da6 L eis dt_,6 Af(ander;as, 
hoje a r L. 238 g L" da nova 
Cor/81)/idr,t;ão; 

2·• , c6pia da mesma con~ulla. 

oastmvAçÕE!I 



ANNO 

18().! 

)) 

)) 
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AUTOR ASSUMPTO 

18 do Julho . . Carlos Jorge e outros Rcquet·emos que, por inter-
medio da Mesa, sejam ve-
didas as seguintes informa-
ções ao Poder Executivo : 

HJ de Julho .• 

i o, q uaes as causas que deter-
minaram a r etirada do Dr . 
Gabino Besouro do gov erno 
do lDsta do das Alagôas; 

2o , si a trans ferencia do 
exer cicio do mesmo gover-
uadot·, deu-se em condições 
normaes, on si h ou v e coac.-
ção de q ualq uet· especie; 

3o, si prPcedeu conflicto en-
tre as forças federaes e es-
tad uaes OLL ento·e qualquer 
destas e pessoas do povo ; 

4o, si o governador do Estado 
e as autoridades federaes 
communicaram anterior• 
m ente a tmns!'erencia do 
gove rn o, os factos alli oc-
cot•ri dos e se pediram pro-
vide ncias ; 

5o, quacR as proviclencins da-
elas pelo governo federal, 
an Les e depois da tra nsfe-
r encin do governo do Estado. 

Alci ndo Guanabara R equeo·em os nos termos do 
e ou Lros . a r t. 55 d o Reg imento que 

a Cam ar a se remm em ses-
são nocturna até quo se de-
] iiJere sobre o projecto n . 13, 
que a dcli a a actua l sessão 
legislativa, assumpto por 
sua n a·tureza urgente. 

l() de Julho . . Augusto Montenegro H.eq •;ei ro que seja nomeada 
pela Mesa uma commissão 
especial de. nove me mbros, 
p<ll'::t elaborar um projecto 
de lei r~ftH'mando as t>tc nl-
clacles de dire ito da Repu-
blica e melhor r egulan do o 
ensino nellas ministrado. 

2J de Julho .. Arthut· R ios .... . .. . Reqnéiro que a llles::t nomeie 
uma comm issão ele tres 
mem bros para exam iol:lr 
a tt]Jp l icaçiéo r1ue o Ba nco 
ela !:tepub lica do l3rn7.il tem 
dado ás sél'ie; ele bonus j á 
cm iUiclos e a elftc ie ncia das 
ga t·ant ias otfe reciclas em 
cada empt·estim o. 

ANDAMENTO 

Em 18 ele Julho appt·o-
.-aclo . Off. n. 78 ele 18 
elo mesmo mez. R c$-
pondiclo em 20 . 

Ent 19 elo Julho entra 
em discussão . Ora o 
St·. At1t lwr Rios . En-
cerrada . A pprovado. 

Em 19 çle Julho appro-
vaclo . 

~ut 20 de Julho en to·a 
em discussão. Ora o 
Sr. Gliceo·io.- ~m 23 
oram os Srs. Sob<ts tião 
Lacerel<t , 1'\ i lo Peçnn lo v., 
A r~hlll' H. i os qne o!l'e-
r ece COJILO substitutivo o 
segui" te requerim ento : 
« H.eq n\')it·o que se peça 
ao Poder Execu livo a 
relação elas emprezas 
inclus ll'Íaes ás quaes 
tem o j3anco ela H.epu-
pli ca elo Brazi l conce -
dido empres tim os por 
meio ele bon us e com a 
clasBiilcação elas som-
mas cmpt·eslad.as a 
cada u p1 a clellas ., En-
cen·acl~ . Approvado o 
su bsLi t11ti ~o. Rejeitado 
o r equerim ento . 0!1'. 
n. 84 ele 23 do mesmo 
mez . .Respondido em 
2 3 de !!gosto . 

OBSERV<I ÇÕES 

Foi nomeada a seguinte 
commissão a que se 

\
refere o requerimento 
elo Sr . Augusto Mon -
tenegro, que acaba de 
ser a.~provaclo : Srs. 
Augu. Lo Mon teuegro, 
Goriça ~·es F ero·eira, 
Angust~ ele Freitas, 
Aclolpho Gordo, P au-
lino de So uz::t Junio•:, 
l~ ra.ncisc o "~{ejga , 

Verg neele,Abreu, Di no 
Bueno e Anisio el e 
Abreu. 

\ 

i\ 

\ 

\ 



AN NO DAT A. AUTOR 

1894 2ú de Julho .. . Arthtn· Rios . . .. .. . . 
I 

)) 27 de Julho ... Go nçal ves Ramos ... 

)) 20 de Julho . .. Menezes Prado., .•.. 

)) 28de Julho •. . Alcinclo Gua nabara . 

)) 1 ele Agosto. 'l'ava res de L yra .. . 

-93-

ASS !íMP'l'O ANDAM ENTO 

Requeiro qne ' se peça m ao Em 24 el e Julho o Sr. 
Poder Executivo as seguin- M:u·lins Junior requer 
tes informações : e a Ca mnra concede o 

t o, qual a sornma ele que é 
deYeclot• ao 'l' hesouro Na -
cional o anligo Ba nco tl e 
Credito Popula r, h oje Banco 
Hypothecal'io ; · 

2°, cópia do accortlo on con· 
traclo fe ito pot· este Banco 
com o Banco ela RepuiJlicn 
elo Brazi l, para liquitlação 
elo seu debito ; 

3°, si exis te proposta do 
mesmo Ba nco HypoLhecario . 
pa ra t omar a si a ca rteira 
hypothecal'ia do Banco da 
R epublica elo Brazil . 

Requeit·o que seja nomead a 
pela Mesa um a commissão 
ele cinco membros pal'a. 
a presen tat• um projecto el e 
lei, r égulanclo o ensino me-
cl ico e reformando as es-
colas ele meclícin a ela R e-
publica . 

Requeiro que por interm edio 
ela Mesa se solicite elo go-
yerno a seguinte informa-. 
ção: 

Si, concedendo I içença ao 
coronel Valladão par·a it' 
ao Estadl) ele Sergipe ele 
qualquer modo autor ison-o 
por si, ou por intermedio 
ele qualquet· autoridade , a 
uzar ela fol'ç.a fede ral , all i 
exis tente, par:.t apoiar, ou 
secundar sua cand idatura . 
ao cat'0 o de pres iclml't~ da-
quelle Estado na eleição ele 
30 elo 11'\CZ corrente . 

I\.equ eit·o que , em c1u ~nto se 
discutir o projecw de adi a· 
mento, as sessões di rtrnas 
tenh:.tm mais uma hora., 
d ispensadas as sessões 
nocturn as. 

Reque iro que por i n tel'm eclio 
el a Mesa da Cama ra sej 'tm 
pedidas ao governo as se-
g uintes in fo r mações : 

1o- Si a Alfandega do Natal 
imp :t gnou algum paga-
men to e contas rubricadas 
pelo engenheiro Dr. Cunha 
Li mn, ch efe ela commissão 
encarregada do me lhora-
mento elo pOl'to daquella 
Capital , alé 9 elo co•·renLe, 
e, no caso affit•m a tivo. 
quaes as razões por que 
a ss im procedeu . 

20- Qu aes os tra balhos fei-
·tor. c qua nto foi cl ispendido 
com os mesmos, dura nte o · 
t empo e m que o r efer ido 
en ge nh éit·o esteve á fren te 
ela commissão . 

adiamento da discus-
Rão. - Em 2G continua 
a d iscusssão . Ora ú 
Sr . Gonça lves F erreira 
que fez identico r e-
quel'imento. A Cam a ra 
pt·ocede do mesmo modo 
qu e com o a rrtocede n te 
J<.:m 28 ot·a o Sr . Beli-
za.rio Augu~ t o.- Em 
30 ot·a o St·. Arthur 
R ios . Encerrada . Ap-
pl'O vaclu. Officio n. 96 
de 31 do mesmo mez. 
1-l.espondido em 2 5 ele 
Outub1··o. 

Ean 27 ele Julho entra 
em d iscussão. E ncel'-
rada,- l~m 20 ele 
Agosto r ejeitado. 

Em 28 de Julho entra. 
em discussão . Ot·a o 
o Sr . Geminiano.- .Em 
30 continúa o Sr. Ge-
mmwno. Encerrada. 
Approvado .- Oiftcio 
n . 95 de 31 do mesmo 
me~ . 

Ern 28 de Ju lho appt·o-
vado , 

En1 ·J rle Agosto enL t· :~ 
em discussã o . Üt' a m os 
St·s. Coelho Lis boa e 
Au gs to Severo. En. 
cer racla .-Em 20 apro-
vado . Officio n. 107 de 
21 elo mesmo mez, 

OBSERVAÇÕES 



ANNO 

1894 

" 

" 

" 

DATA AUTOR 

i de Agoslo •. Luiz Adolpho ...•••. 

G de Agosto •. Arthur Torres ....•• 

-94-

ASSUMP'J'O ANDAMENTO 

;{.equciro que, por intermedio Em 1° de Agosto fica 
da .tl'leea desta Camara, sobre a mesa .- Em 20 c 
sejam pedidas ao Sr . Mi- approvado . Off. n. 113 
nistro da l<'azenda as se- de 21 do mesmo mez. 
gu intes informações: 

{ a , se tom sido feito o suppri-
monto de moeda de troco 
reclamado pelas diversas 
praças commerciacs da 
União ; 

2', qual a cunhagem reali1.ada 
na Casa d :\ Moeda nos 
annos de 1890, 1 01, 1892 
o 1893, disc riminadamente 
p r especies e valores ; 

3n, so tem sido observadas 
naqLtclle estabelecimento 
as disposições prescriptas 
nos §§ 1° e 2o do art. 54 do 
regu lamento que baixou 
com o decre Lo n. 5536 de 
3L de Janeiro de 1874 ; 

1•, quaes as verbas votadas 
para a Casa da Moeda nos 
orçamentos de 1890, 180L. 
1 !l2 e 1893 , c quaes as 
quantias efl'octivamente 
despendidas nos referidos 
exel'CiC i OS, 

I 
Requei ro que se paça ao go- Em 6 dq Agosto entra 

' 'orno, por intermedio da em disc11ssiio. Encér-
Mes:l, as silguintes infor- rada .- Em 20 appro-
mações : vada . O.(f. n. 105 de 21 

do mesmo mez. Res-
pondido em 3 de Ou-
tubro. 

L• , qual é a importancia da 
divida elos colonos da ex-
tincta Compa nhi a de Mü-
cury, para com o Estado, 
em vi rtude da eocampação 
dessa companh i:1, 

2", que dala tem essa divida 
e c1ual o seu estado. 

6 de Agosto . • Menezes Prado .•.••. Requeiro que por intermedio 
da Mesa se peça ao go1•erno 
a seguinte informação: 

Ean 6 de Agosto entl·a 
em discussão. Ora o 
Sr. Geminiano Bt•azil: 
encerrada .- Em 20 
~pprova4o . Ofl'. n. 100 
de 21 do mes mo mez. 

7 de Agosto .. José Carlos ......... 

Si lendo s itio deslru ida a 
typographi a el a Folha de 
·c,·,ryipc acha -se disposto a 

coucon:e r para que seja 
rcprt mtdo esse aLlentado e 
gat·antida a Ji be t·dade da 
imprensa naquelle ]!;sta.do. 

Requeiro que se peçam ao Em 7 de Agosto entra 
gove t·no por inlermedio elo em diSC\IBSão; encer-
lllinisterio da Marinha, as rada.- Em 20 appro-
segui utes informações: vado . OIT. n. 110 de 21 

La, qual o nLLmero ele cffi -
ciaes com baten les da a r-
rnadn. e das classes an nexas 
qne actua lmente fazem 
parte dos quadros efl'ecLi-
vos e quantos foram retira-
dos dos mesmos quadros 
por mot ivo ela revolla; 

2>, por que não foram alci 
h oje mon tados oi lo phar6es 

- quo se acham nos deposites 
da lual'inha 13 são desti na-
dos pat·a diversos pontos 
da nossa costa. 

do mesmo rnez . Res-
pondido em t 8 de Se-
tembJ'O. 

ODSERVAÇÕilS 

' 



ANNO 

1804 

» 

» 

» 

DATA AUTO I\ 

:8 ele Agosto . Cupertino Sirtueira. 
t 

8 de Agosto. Francisco Veiga •. . . 

9 de Agosto. José Carlos ......... 

11 de Agosto. Carlos Jorge ....... 

- Q5-

ASSUMP'l'O ANDAMEN'l'O 

Rec111eiro que se peçam ao EDl 8 ele Agosto entra 
governo por intermedio ela em discussão.- Em 9 
Mesa da Camara dos DcpLt· encenada. - Em 20 
Lados as seguintes infor- rejeitado . 
mações: 

1 "• por que motivo os tele-
gramma> expedidos pala 
~etrada de Ferro Central 
do Brazil gastam 8, 10 c 
mais horas H. serem antre-
gues aos destinatal'Íos, 

2', si a administração drt 
m~~ma estracla cog ita ou 
nü.o em rem dia r tãogt·anrle 
irregulal'idade; 

3a, por que não se etl'ectua a 
venda de bilhétes na es-
tação da mesma estrada. 

Reque iro que a commiasão de E01 8 de Agosto fica 
Orçam ento ouvindo o Sr. sobt·e a mesa. - Em 9 
111inistt·o da Viação o In- entra em discussão. 
dustria sobre as causas que Ora o Sr . Riosqueofl'e-
determinam a Íl'regulari- r ece uma emenda ; en-
daelo do serviço da l~ s tl'ada COI'l'ada.- gm 20 ap-
de FerTo Centra l do Brazil. provado com a emenda. 
indique as medidas qneju(-
gar acertadas e que depen-
dam do Congresso Nacional , 
para restabelecer, em prazo 
bre1'e, a regularidade da-
quello serríço em todas as 
lm h as e ramaes da rcfarída 
estrada. 

Requeiro que se peça ao Em 9 de Agosto entra 
Governo, por intermedio em discussão ; encer-
do St·. Mtnistro da F a- rada .- l!:m 20 appro-
zonda, a seguinte infor- vado. Officio n. 111 de 
mação : 21 do mesmo mez. Rcs-

Está ainda om pleno vigor o pondido em 2 de Ou-
decreto n. 3. 920, de 3i do tttbl"O. 
Julho ele 1867, que manda 
observar o regulamanto 
para a navegação do rio 
Amazonas e seus ailluentes 
e do S. Francisco? 

Requeiro que por intermedio En1 11 de AGosto entra 
da Mesa se peça ao Poder em discussao; encer-
Executivo as segtlintes in- J'aqa.- Em 20 appt·o-
f'ormações: vado . Oficio n. 109 de 

ia. Si o Governo Federal 2i do mesmo mez. Res-
tem conhecimento do cpw pondido em 38 . 
se acha na administração 
do Estado de Alagôas o 
desembargador 'l' i berio Va-
l eria no da Rocha Lins, 
presidente do 'l'ribunal Su-
perior do Justiça, contra o 
que pt·escravem os arts. 45, 
68 e 135 ela ConS'tituiÇ'âo 
daquelle Estado; 

2a. Si o mesmo Governo teve 
conhecimento dos tofe-
gramma8 dirigidos pelo 
presiclente do Sanado c pelo 
da Camara dos Deputados 
es taduaes; quando a 17 de 
Julho findo assumiu e~te 
ultimo o governo do Es-
tado; 

3". No caso afTirmativo, 
q uaes as pro v ielencias to-
madas. 

OU8EI\VAÇÕE8 
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1894 13 de Agosto . Bevilacqua .... . . . .. : 

)) 1G de Agos to . !>.n tonio Olyntho . .. . 

)) 16 de Agosto . Ar Lh ur Rios . . ..... . 

)) 17 ' cle Agos to. Luiz DomingLtns .... 

)) 18 de ,\gost o . Jo11é Ca l'i os . ...... .. 
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A8 BUMPTO 

Em vista elos Lerm os cl a .sen -
tença elo Supremo T ribunal 
Mll itar , r eformando a de 
absolvição un ao ime do con-
se l ho ele g uet•t•a a que res-
po ndeu o cidadão cor onel 
honorar io Adria no Xavier 
ele Olh eir a P i me ntel , como 
se acha p ublicado no Dia, -
?'io O ffioia·~ ele 9 elo cor -
re n1 e, e. sendo eu um elos 
ofnciaes que ser vi r am sob 
as ot·clens daquell e el is ti ncto 
chefe, 1·equei l'O que a Ca-
l11U. t'a co nceda a necessari a 
l ico nça pa r n. se r su bmeL -
t.ido a Conselho ele Guen a . 

R equ P- iro que, pot· itlterme-
clio da Mesa da Cama ra 
closS•·s . Depu tados, se peça 
ao Ooverno jnfor mações 
sobre os mo l.ivos de ordem 
publica que clicta r am c 
av iso ele t4 do cor t·e nte. elo 
illi niste r io ela J ustiça e ·Ne-
gocias In ~e l'io r es , cle ~ e rm i
nanclo que o novo ecliH oio 
da !t;scolaclc Minas s2ja con-
stnli do na cidade de Bar -
bace na, em l ogar de Om·o 
Preto , 011Cie ella fo i f• tn -
clarla e ele onde tem ti do 
até hoj e a sua séde . 

Reque iro r1ue se paçam ao Mi-
niste r io da Fawntla as se-
g uin tes i nlonnações : 

1" , qual a a rrecaelaç;ioelo i m-
posto ele 2 io sobre o capi tal 
das lo Let·ias ex.tra hielas nes-
ta cap ita l d e 16 de Feve -
re iro a3 l de Ju lho co r t•e nte: 

2·•, qua l a a t• t•ecacl. tç.ão cl Ó 
sell oele lJilhet s ele loLel'i" 
no mesmo per iorlo ; 

3• , qnn l o capita l c n llmer o 
ele lJil h<tes dessas loter ias . 

ANDAM~N 'J'O 

E n'l 13 de Agos to ' 'e m á 
mesa qne o envi a a com-
m issão de co ns tit ui ção, 
leg islaçãoe jus t i.;a , que 
em 29 el a parecer sob 
n. 82 . 

E m 16 ele Agosto entra 
em d iscussão ; e nce r~ 
racla . E m 20 a ppro-
vado . OfL n. 1Uil de 
21 el o mesmo mez . Res-
pondido em 28 . 

E m 16 ele Agosto entra 
em discussão ; encer-
r acl a . g m 20 appro-
vn.do. QJI. n . 112 de 
2 l elo m es mo mez . 

Rec1nei r o '] Ue, por ;nte r me- Em 1.7 ele Agos to entr a 
Li i o ela Mesa ela Camara em d iscussão. Or am os 
elos Deputados , i n fut·me o Srs . Alei nclo e R ios . 
Pod~ r J!:xP-cut ivo, que el is- - E m 18 e ncer t·ada .-
posições de lei foram cum- J!: m 20 a ppt·ovaclo. OJI . 
pt•iclas pelas l oter ias el o n . 114 de 2i do mes mo 
Pará , San la Cathari na, mez . 
P a t•a.n {c e Rio Gra nde elo 
SLtl para f .tzer em suas ex-
tt·açõ2.S e vencia rl e bi lhe-
tes na Cap it ,1 F~dr ra l. 

Na fôrma elo a•·t. 38, capi-
t u lo 3°, do regi men to in -
terno ela Cam;.tt·a elos De-
pu tado~ . t•equ eiro qne seja 
nomeada. uma comm is::; ão 
ele ci nco m embros, para, 
no mais c u t'lO p razo pos -
sível, a pt'e'lenta r u m pt·o-
j ecLO ele lei q ue acabe 
intei,·amen. te com o jogo clt 
loter ias em tocl<1. a Un ião, 
indicando por isso o q ue 
pat'çcet• mais acer tado, no 
in t u i~o de gflr ant ir-se ás 
cas:ts de cari dade e mais 
in stituições as mes mas q uo-
tas bencHcia l'i as que até 
hoje recebe m dessa orige m. 

E 1n 18 de Agos to fica 
sobre a n1 e.~a. 

OB SERVAÇÕES 

V. 'e m onLr a parte des ta 
Sy nopse anda men to e 
observações ao pa re-

c cer n. 82 deste ann o. 

lI 
\ 

\ 

I\ 

' I 

\ 
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20 de Agos to. Cupertino Siqtteira .. 
) 

22 de Agos to . José Carlos ......... 
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ASS U.IJPTO ANDAME~TO 

Requeiro que, por intermedio E 1n 20 de Agosto fica 
da Mesa da Camara dos sobr.:l a mesa - l!:nt 21 
Deputados, se peça á con - entt·a em discussão . 
gregação da Escola de Ora o Sr. An ion i o 
Minas, seu pa1·ecer sobt•e Olyntho. - Em 22 ora 
os seguintes itens: o Sr . Lu ir. lJetzi .- Em 

1°, si é urgcnle a construcção 
ele um eel iftc io para aquella 
escol a; 

2o, si, eft'ectuad:J. a mudanç•• 
ela capiial elo Estado, deve 
ser t r a ns fet' ida a sé ele da 
me. ma escoln. e q u~ I o logar 
mais con ven iente . 

Requeiro que se p~çam ao 
governo, pot• i nte l'meel io do 
Mi nis terio cln. Fazenda, as 
segui ntes in formações : 

tn, relação nom inal elos func-
cionarios rublicos que teem 
sido apos"n iados depois da 
publicação do Decreto n. 
1!7, de NovP-mbro de i o92, 
especiílcando -se : 

a) o nome, o emprego do 
aposentado; 

b) o o t'denaclo que percebia e 
o que percebe depois de 
aposentado ; 

c) em que dala foi submet-
tido á inspecção ele saúde, 
e si foi julgado como in va-
lido no ser v iço da Nação ; 

za, em quanto tem montado 
an nua lme n te a folha de 
paga me nto dos pens ionis ta s 
do ~s l o.clo, nos exc t·cictos 
de 188() a 1804, especi-
ficando-se : 

a) os reformados do exercito 
c ela ::u-mad:l.; 

ú) os mag- istt•aclos; 

o) os professor es ; 

cl) os demais empregados pu-
bl icos, d iscrimi nados os 
mi nisterios . 

23 ora o Sr . Benedicto 
Vali aclares. Encet·t·a-
ela. - Em 27 appr o-
vado, OJL n. 123 de 
28 do mesmo mez . 

E m 22 de Agosto fica 
soln·e a meza .- Em 27 
en·tt·a em cl iscussii.o. 
Approvado. O fi'. n. 128 
dP. 28 do mesmo mez. 

24 de Agos to . Menezes Prado .. ... . l{equeiro que por intermedio 
da i\lesa, se peça ao gover no 
as seguintes informações : 

Em 24 de Agoslo en tra 
em discuRsão . Oram 
os Srs. l\lenezes Pradú 
e Gen1in ia no Brazil. 
Encerrada .. - Em 'Z7 
appr ovado . Olf. n . 124 
de 24 do mesmo mez . 

ta, que motivo de ordem pu-
hlica dete l'mina, t(ll'mi-

1 

nad:J. a el eição presidencial 
em Sergi pe, a con ti n nação 
em Itaba ia ninh a ele 60 p ra -

, ças da fo rça federal? 

J

J2", si foram presos e por que 
mo ti v o, os deputados es ta -
doaes Enthym io eJonathas. 
contra os quaes consta ba-

1 ver ordem ele prisão? 

OUSE!l.VAÇÕF.S 
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25 de Agosto. Tavares de Lyra ... Requeiro que por inlermed io 
da Mesa da Camara elos 
Deputados sejam pedidas 
ao governo as seguintes 
in formações: 

25 de Agosto. L a mouni e r 
fredo . 

1.•, s i já co meçara m os tl'a -
balhos do encanamen to de 
aguas para Macau, da con-
strucção elos ra maes tele-
graph icos ele i\Iacan e Arêa 
Branca o da montagem elos 
pharóes, para. os quaes foi 
o governo au torisado pelo 
orçam ento vigente, no Rio 
Gt•ande do Norte ; 

2a, no caso negativo, quaes as 
razões pelas quaes não fo-
ram elles iniciados . 

Godo- Requeiro que pelo i\Iinisterio 
da F azenda se me informe: 

·1 °, si o tempo do exerci cio 
que teve o Dr. Manoel 
Francisco Corrêa no logar 
do presidente do Tribunal 
de Contas lhe dava direi lo á 
a posen tador ia nesse logar, 
em conformidade elas leis; 

2°, s i ao entral' no exercício 
enecth·o daq uelle ca rgo , o 
Dt·. l\Ia noel Ft·ancisco Cor-
rêa renun ciou préviamente 
a. aposMta.doria de que já 
gosa,·a no tempo da mo-
narclüa, na f')ua lidade el e 
dit·cctor da dít·eclori a ele 
EstaLis Líca da ant iga secre-
taria do irnpet·io; 

3°, Ri não se tendo dado es>a 
renuncia, o Dr. Manoel 
Ft·a ncisco Conêa passou a 
perceber as vantagens de 
urna segunda aposentadoria 
accumulada á primeÍl'a; 

4°, s i não se tendo dado essa 
ultima hypolhese, a antiga 
aposm taeloria foi melho-
r ada sobre a base dos ven-
cimentos do ca t·go ele presi-
dente elo Tribunal de Con -
Las, e em q 11e lei o governo 
se l'undou para isso . 

ANDA)!ENTO 

E1n 25 de Agosto entt·a c 
em discussão . Encet·-
rada . - Em 27 appro-
vado . OJJ. n . 1.33 de 29 
do mesmo mez. Rcs -
ponrl ido em 3 de No-
vem.bro . O!f. n . 134 da 
mesma data. R espon-
clido em .22 de Setcm-
b,·o. 

Em 25 de Agosto eu tra 
em discussão. Encer-
rada. - Em 27 appro-
vado. OIT. n. i27de28 
do r:~esmo rn ez. 

» 27 ele Agos to . Gaspar Drummonc\ e Requeremos que se solicite Em 27 de Agosto appro-
outros . do P oder Executivo as se- vado . Off. n . 125 de 

guintes informações : 28 do me~mo mez , 
1•, quaes os deputados fe-

deraes que se acham presos 
como implicados no mo v i-
monto revol toso ele 6 ele Se-
tembro do anno pt·oximo 
findo; em que condições 
foram presos , si estão 
sendo processados, perante 
que jurisdicção e em quo 
es tado se acham os r espe-
ctivos processos; 

2", quaes os que se ach am 
do tidos por suspeita de · . 
r evoltosos e si a susp ila 
6 de ordem a au loriRar in· 
sLaura.ção de processo. 

OBSERTAÇÕilS 

\ 

\ 

\ 
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27 de Agosto . Enéas Mar tins ..... 
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Requeiro que os projectos ns. Em 27 de Agosto 
4<1, 186, 197, 246, 287 e 297 sobre a mesa. 
do anuo passado e o de n . 
27, ele 189<1, com a emenda 
a elle offerecida sejam re-
me tlidos a umn. commissiio 
especial de cinco mem bros 
qtto, eatudanclo o assumpto 
de todos elles- augmeuto 
de vencimeu tos a funccio-
na rios !"ederaes- aprese nte 
á Cam~ra parecer .sobre a 
convemencm ou lnconve-
niencia da medida em face 
do ot·çamento e sobre o 
modo mais equitativo de 
levai-a a efl"eito, sem pre-
terição de ftmccionario al-
g um. 

OllSERVAÇÕilS 

fica 

29 de Agosto. Frederico Borges .. . Reque it•o a nomeação de uma E•n 29 de Agos to 
cornmissiio de tres mem- provado. 

ap- Foi nomeada a seguinte 
commissão que r epre-
sen tou a Camara dos 
Deputados, na sessão 
commemorativa do In-
stituto dos Advogados: 
os Srs . Frederico Bor-
ges, Nilo Peçanha e 
França Carvalho,sen-
do, entretanto, em i 
de Setembro )lOmeado 
o Sr. Eduardo Ramos 
pa t·a substituir o Sr. 
Nilo Peçanha que por 
motivo de mol est i<t 
communica ausen tar-
se da capital. 

30 de Agosto. Olympio de Campos. 

bros para r epresenta r a 
Camara doa Deputados na 
sessão solemne commemo-
rativa do 51° anniversario 
da fundação do Instituto 
dos Advogados Bra:t:ileiros 
no dia 7 de Setembro pro-
ximo. 

Requeiro que sejam solicita- Em 30 de Agosto Hca 
das do governo as seguin- sobre a mesa.-Em 11 
tos informações : de Setembro entra em 

1", que providenc ias dou o di scussão. Approvado. 
governo para ob ~tar a que O!l'. n. 148 de :12 de 
a força federal, estaciona- Setembro. 
da em Sergipe, inte rviesse 
na eleição presidencia l da-
q nelle esta do , pt•oced i da 
no dia 30 de Julho Hndo, 
conforme lhe fora r ecla-
mado pelo respectivo pre-
sidente? 

2", por ordem de quem foram 
destacadas praças elo con-
tingente elo 26° batalhão, 
estacionado na cidade do 
P enedo , Estado elas Ala-
gôas, para os municípios 
de P acatuba e Villa Nova, 
do Estado de Sergipe, con-
serva ndo- se no dia 30 de 
Julho em Pacatuha e na 
Ilha dos Bois, secção elei-
toral do ultimo desses mu-
nicípios ? sa, quantos soldados do 33° 
batalhão foram feridos na 
cidade de Simão Dias , por 
occasião cb a llttdida elei-
~~ão presidencial, e s i fal-
lecou algum delles? Pela 
am rma ti va, sejam romet-
ticlas a estn. Camara cerli-
dõos do ob ito e do auto 
dos corpos de dolicto a qu e 
se devera ter pt·oced ido 1 

4&, que motivo de ordem pu-
blica determino ti a pre-
se nça de 30 praças do 33o 
bala lh ã.o na vílla de Ita-
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baian·lnh a, do d ia 22 el e 
J ulho a 13 el e Ag .. s to cor-
rente , sob o m an do elo a lfe- • res em comm issiio Hon orio 
ele ~J aga l hães Carn ei ro? 

5"', que moth·o de ordem pu-
blimt jus ti ft ca a prese nça 
na vill a ele ILaba, ianinha 
ele 50 praças el o 33° bata-
l hão sou o mando do r e-
ferido alteres Honorio, 
dando loga r a se r a düa 
villa abandonada pela 
ma ior ia ele se us h a bi-
I an tes 1 

6•, por que mo·tivo foi preso 
no d ia 22 de J nlh.o lindo, 
na c id:ule rle Ma r oim, por 
p raças do 38° bata I hão e 
conduzido ~o quar tel em 
Ar aca ju, onde fo i conser-
vado àté ao d ia 31 do me;-
mo mez. o cidadão elei tor 
Ma noel Lnci o Corrêa ? 

7t\ que pr ovidencias deu o 
' governo para punir os 
age ntes da for ça feder al 
qu e prenderam cidadãos 
ele itor es , confor me clenu n-
ciou o P t·esiclente elo Es-
t aclo? 

8• , que proviclencias deu o I 
gover no par a serem en tre-
gues ao gover no do Estado 
de Se t·g ipe 70 praças el o 

li 
raspect i vo corpo poli cial 
que desertar am e ver ifi ca-

' ram praça no 33o bata-
!hão, onrle se apresenta-
r a m uniformisadas e con-

1 ~. servam as gr a duações que 
\ t i nham n o seu corpo ? 

9>, si o governo en tende que 
a orde m ele p l'isão dada \ 

li pel <t força .federal co nt ra \ 
li 

os depu tados es ladoaes J o-

/J 

nath as Gonçal ves e Ett- \ tllymio E s teves, segundo 
lhe comm unicara o P r esi- \ 

den te do Es tado, a quem 

[ I 
aquell es deputados pedi -
r a m ga ra nt ias , é indici o ' 

[1 ele in tervenção ela mesma 

li força na proxim a reun ião 
ela assembléa Jegisla Liva 
de Se t·s-ipe, qnaes a.o pro-
v iclcncta.s t omadas pel o 
mesmo gove t'no pa l'a 1m- I 

ped ir a i mm inente in tel'-
venção da fo rça a r m:ula 

l i na s de! i be raçõ~s ela r efe -
ri cla assembléa? 

1894 31 de Agos Lo . José Cal'l os . . . . . . .. . Reque it·o que se peça a o g-o- E n 'l 3 l de Agosto en t t•a 
verno pot• i ntel'rn ecl io elo e m discussão . !<Jncer -

li Mini ster io da Jtts Liçn. e r ada .- l!;m 3 el e Se -
N e~ocios Inleriorês : t em bro a ppt'Gvado. OJI'. 

li '[ o, copia do i nqueri to e re- n . 146 de 5 de Se-
l atol'io fei los pela I "' dele- tembro. 
gac ia a ux il iar el a poli cia 
desta ca pi ta l , r el a ti vo ;is 

I! 
casas do .Jogo denominadas 
b , oh-mc~he1·s; 

2o, cópia elo r e:ator io el a com· 
m issão especia l que ex a-

' 
mi nou, po r or dem elo go-
ve1·nocl. a escripturação ela 

I 
Socie ade Anonyn1a Lote• 
t•lu. N~<eional. l i 
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31 de Agosto . Coelh o Cinl t•a ...... . 

• 

i de Setembro Ovicl io Abran tea . . .. 

3cleSetembr o L am:oun i er Goelo -
fredo. 

3 de Se tembro GaLriel Sn,lgado ... . 
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Requeiro que o Poder Exe - E rn 31 de Agos to fica 
cntivo informe, em vista Mbre a Mesa.- Em 1° 
do a rtigo elo regulamen to de Setem!Jro e1üra em 
dos Correios, quaes os mo- discussão. Encerrada . 
tivos de ordem publica que - Em 11 approvado. 
determinaram a demissão Off. n. 149 ele 12 elo 
elo contaclot· elos correios Setembro. 
ele Pernambuco Deodato 
Pinto elos Santos. 

Requeiro qne a Mesa , por E m 1° de Se tembro 
intermedio do St·. minis tro entra em discussão. 
elo lntet·ior , r ect uisite com Encerrada.- Em 12 :í. 
urgenc ü• elo Presidente de r equerime nto elo Sr. 
Goyaz, cópia por tele - Hermenegildo de l\1o -
gramm a , do ollicio dirig ido r aes aCamaraconsent~ 
ao P residen te claquelle Es- na retirada . 
taclo pelo bacharel Maurillo 
Aug ttsto Curado F leury, 
em fins de 189 1 ou pl'inci-
pios de 1892, r es ignando o 
cargo de j :liz mtlnicipa l , 
por não reconhecet· o a c tua! 
governo. 

Requeiro que por in termeclio 
do Ministerio da Viação e 
Inclustria se solicite as se-
guin tes i nformações: 

1n, quaes os factos que deter-
minaram a demissão , como 
inimigos da, Patl"icb, do 
cidadão Sebastião Maggi 
Solomon, t o official elo cor-
reio ele Mil1as Geraes e de 
mais q ualro funccionn,rios 
ela mesma reparti ção ; 

2a, para seme lhante procedi-
mento baseou- se o governo 
em documentos ·ott pt·ovas 
de qualquer especie : 

3n, no caso affi r mat i v o quaes 
esses docum entos e provas ; 

4a, em que lei baseott o go-
ver no o acto ele dem issão : 

5a, ctuaes as notas ex istentes 
na clirectoria elos cor reios 
eobre as habilita~ões e 
cumprimento de deveres 
em relaçiio a estes funccio-
nnrios. 

Requeiro qtte por interm eelio 
da Mesa se peçam ao go -
verno as segui ntes infor -
mações: 

{.a Qual o motiro de ordem 
publica que o obt·iga a 
manter em operações as 
força~ federaes inclusive 
guardas nac ion aes, pa-
triotas e acaden11cos no 
Districto Federal e no Es-
tado do Rio de Janeiro? 

2.a O tem po de sel'V iço das 
forças fecleraes, nes tes 
pontos, ele 13 de Março elo 
corrente anno, quando ler-
minou a r evolta da bahia 
do Rio ele Jane iro, até hoje, 
está. sendo cont[tdo dobra-
damente, oomo manclll. o 
citado decreto 1 

E m 3 ele Setembro entra 
em discussão . Ora o 
Sr . Coelh o Cintra. -
Em 4 oram os Srs. 
~néas Martins e Mar-
tins Jnnio r . - Em 5 
encerrada.- l!.:m 12 re-
jeitado . 

E n'l 3 de Setembro ftca 
so bre a Mesa. - Em 5 
entra em discussão. 
JTincert·ada. - Em 12 
approvado. Ofl'. n. 150 
de 12 elo mesmo mez . 

i 
I 

I 

OB3ERVAÇÕES 

I 

I 

I 
I 
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f 
Requeiro que se solicite do Em 5 de Setembro entra 

Poder Executivo a seguinte em discussão. Encer-
informaçiio: rada.-Em 121·ejeitado. 

Si apenr de terminado o 
estado de sitio, continua-se 
a exigi•· salvo·conduclo, li-
ccmça u visto policial para 
as ·ll3S-ons que fo t·om a 
hnrc u h ou v~ rom de nu-
s ntar-so desta np ital. 

OBSERVAÇÕES 

,. ti do' •l mht•o Ga~par Dt·ummontl. I equoi ro qu e se solicitem do E1n 6 de Setembl'o entra 
Poria r Executivo as se- em discussão . Encer-
gui u tos in formações: r ada.-Em i2 ,·ejcitaclc. 

r io . ..•. •. .•. . .. 

'[n, si jó. se acha provido ell'e-
ctivame ntc o cargo de 
procurador da H.epublica 
peranlo o Supremo 'l'l'ibu-
n~d Federal de Justiça; 

2~ , s i jí~ cl fe l' i u-se juramento 
uo ac tna l presidente da-
quelle tribunal; 

a•, qun.ntns vngas elo min is-
tros Pxi tem naquelle ki-
bunnl. 

R~queit• que a i\lesa, inter-
}Jret:uulo o enlimeuto da 
l'atlHir:l e confiando quo o 
P oder ExecutiYO d~\ União 
fará respoit.nr a ns titui-
~ão e a l~is . r espond:\ no 
d pa bo tel egrapilico de 
~er ip , que acaba de St'r 
lido que a Camara não póde 
re ou hecer outro governo 
sinti o l~galmente insti-
tuído. 

Em 12 de Selem bro 
entra em discussão . 
Ora o Sr. Bricio Filho. 
Encerrada.- Em 13 
approvado. 

3.5 :ar Dr- mmoud e R~quercmo quo a i\Iesa, in- Ean i 5 de etembl'o 
ou ierprelanclo os senlimeutos entra em discussão. 

da Cama.r a. e confiando Ora o r. Glicerio -
qt\e o Poder Exe utivo da Em i7 ora o r. Coelho 
Cni~'i fará re~peitar a Lisbôa. - Em i Ora o 
Constituição o as leis, tele- r. Lamouo ier Godo-
~raphe ao go"ernadores fredo. - Em 19 ora o 
do E tado~, com e:s:copção r. Zal)la . - Em20 ora 
apcna- dos do Pará i\linas o Sr . Çla1di no Loreto. 
Oorae,, hlatto Gros o e - Em 2.2 ora o Sr. Ge-

rgiJ)C que não l)()do re- min,iano Brazil.- Em 
conhecer outro; goYernoa 24 ora o r. Ribeiro 
'ioão O' legalmenhc cons- de .Urneid:t. - Em 25 
lituido . eocerr11da.- Em 2' 1·e· 

jâtadc . 

Em vista desta votação 
n. Mesa da Camru·a ele-
liberou respo nder, em 
13 de Selem bro no te-
legram ma que lhe fora 
dirigido de At'acajú, 
pelo D•·. Joiio Vieira, 
presidente da assem-
bléa estadoa l, nos se-
guintes termos: 

« Commuuico-vos que a 
Camara dos Deputados 
deliberou em sessão 
de hoje que res!Jon-
dessemos ao vosso des-
pacho telegraphico, 
datad de li do col'-
rente, não poder re-
conhecer em Sergipe 
outro governo si não o 
legalmente instituído. 
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19deSe tembro l'hom3z Cavalcante 
c outros. 
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ASS UMPTO 

Rec(neremos q ne& ja nomeadu 
11rna com missão de 7 mem-
bros para formular um 
proj ecto de lei, dassi li-
cando as r epar tiçõ s fe<le-
raes, em categ.;r ias rei :t -
·tivas ás impol'lancias das 
mesmas repart ições, o•·ga-
n izan do tahellas de venci-
mentos em que seja obser-
vada a igualdade de venci-
mentos nos cat·goq conge-
neres, harmoni1.anc.lo-se os 
interesses do Thesouro com 
o se rviço publico, A eq ta 
commisAão del'em s ~ r •·c-
metlidas t.odas as petições 
que forem dirigidas á Ca-
ma t•a neste sentido. 

ANDAI\LI!! NTO 

E tu 10 do Se lem bro fica 
s 'l bre a mesa. ~m 1. ele 
Outub•·o sem discussão, 
approvado . 

" 24 de Setembro José Mariano e Lou- Requeremos que nos seja Em 2! de Setembro vem 
renço de Sá . . . . . . . concedida uma hora de ur• [~ mesa e é conside-

gencia no primeiro c.li a de rado pr judicado por 
trabalho para tratarmos de não haver n umêro pam 
assum plo referente a nossa votação . 
prisão. 

" 25deSetembro Augusto Severo ..•.. Requeiro que por inlermedio Em 25 de Setembro eu-
da :Mesa se peçam do f!O- tra em didcussão. En-
verno cópias dos relatorJOs cerrada .- Em 2 ap-
apresentados ao Ministerio provado. OJficio n. 176 
da Fazenda, em fevereit·o de 29 do mesmo mez. 
de i890, pelo Dr. Francisco R espondido em t 2 de 
Augusto de Almeida, então De.zcmb?·o. 
lan çador da H.ecebedoria 
desta Capital, e em 1892 
pelo Dr. Democl'ito Caval-
cante, digno dirM tor do 

• · '!'besouro, sobre a 'l'hesou 
raria de Fazenda e Alfan-
dega do Rio Grande do 
Norte. 

OU JmVAÇÕ I~S 

L?oi nomeada a seguinte 
commi q~ iio : - Hrs . Mo-
raes 13 a <'l'o~ , 'l' humaz 
Cava k :.nLe, Co e lh o 
Cintt· . , Cnportino clu 
S i ~ueil·:., Ma noe l C:~c 
tano, Alvaro Ctii·•·:Jlho 
o Ago~ tinh o Vitl a l, 
fJL!e em 21 se J'C IIII il t 
e e lc;;eu pa ra s• u prc-
aidon te o Sr. JJr . Mo-
raes e B:. rros, o CJ na l 
f ·z a seíí tiDLJ dí~lrí
buição ae serviço• : 

Coelho Gint ra - Hapll'-
Liç<ie' d <'penà'ln~~ do 
Minis••• r io da Indu'!-
tr ia , Viação e (JI,rd 
Puhlica'l. 

Manoel Caotan9 - Ju? 
t iça e • • rgr&iDJ ln!e-
ri r, rca . 

Ago'ltinbo Yídal - a-
zP- nda . 

l'h••m: z C:n·aka ul,. -
Gncrra. 

Alvaro Ca rval ho - Re-
lações E x te riores . 

CuperLino de Siqueira 
- Marinha. 

A Commissão deli berou 
requisitar os r egula -
mentos e tabellas de 
vencimentos de todas 
as Repartições e Com-
missões Especiaes su-
Jeitas ao seu es tudo, 
o que ao fez dirigindo-
se a cada l'rlinisterio, 
respecti vameo te, em 
data de 5 , os segui n tes 
officios sob ns. i06, 
197, i98, i 99, 200 e 
201, sendo que, o offi-
cio n. 198, foi respon-
dido em 6; o offic:io 
n. 20 l em 10, o oJficio 
n . i 97 em 13 e o offi-
cio n. 196 em i7 do 
mesmo mez . 



ANNO DA 'I' .\ Al''J'OI-\ 

1 94 25de otembro B vilncqua .. .... .. .. 

" 27de etemb t•o Jose Cal'los .... . . .. . 

" 29 de ~etambro Galdino Loreto . .. .• 

" 5 de Outubro Lin e ía concellos . 

- 10 ~ -

A 'S Ul\ll'TO ANDAMI~NTO OU~BRVAÇÕ I·:S 

Reqnoiro qne Reja reconsLi- E an 25 de elembro fica. Foi nomeMla a seguinte 
tnitl <~ a Cornmissiio l!:sp•- sobre a mesa .- Em 1 commissiio: Srs. Mil-
cial nomeada a 2 o 20 de ele Otttnbt·o. \ppro- ton, Almeida Nogueirn, 
Agosto de 1802 1 a r é~ se ntelo. Fonoir a Pires , Josê 
oxam in :H o God igo p ,,na l Bevilacqtta , Paula O ui-
ela Republi a o t• ever o Co- nuwães .Fnrquim\ Vet• .. 
d ii-(O P .•nnl da armada c neck , Cado Jorge, 
p1·ojct•tos elos coli!JOS p o·a o 'l'il eotonio de Ma-
c.t-.,.·oito, rvinclo de base galhtt·•s e Cinciuato 
pnra a ultima parto o jli"O- Braga . 
. i-'ot" d~ Codi,qo de Jl'stiç<~ 
Milita•·, tqll'osen tado J1l'Io 
citladii Dt·. arlos Angusto 
d al'l·alho, l'omo relator 
ela commis~iio nomeada pelo 
MinislN·io da Gucrt·n em 
U de Janeiro de 1890. 

A nova c"mmissiio tlever.i 
apreson t ~ r seu parecer so-
bre est pt·ojecto uo começo 
rb proxima scs~ão legisla-
Lil·a de 189:) , fi o não fizer 
ante~ . 

Requeiro que se peç:~. ao 
governo, por in~crmedio do 
hlinisteri da Marinha. 
cópia da acta da sessiio do 
Conselho Naval, em que 
•onjlmclame nle com di -
versos almi t·antes , e por 
ordem do uunistro da ma-
rinha deu ultimam<Jnte 
pat•ecet• sobre a reorgnni-
zação do material deguena 
da esquadra nacion:il. 

Requeiro que por in lermedio 
d:J. !esa da Camt~ra dos 
D~putados se peca a se-
guintes informações: 

i". ao Poder Executivo F•'· 
dera! si na constrncção da 
l~sh·a•la dt' Feno Norte de 
Al::~gôas, o g verno federal 
tem pro~edido de ae orclo 
com os podere compcten L~s 
dos Estados de l'emam-
buco e Alagôas : 

2·1• :11)3 governo dos E tad0s 
de Pet·nt~mh 1co e Alagô3s. 
si a refet·ida estrada ~ con-
sulta o interesses r~ci
procos elos dons Estados. 

Requeiro que se pec" ao Poder 
Rxccuth·o as seguintes in-
formaçõe : 

i', quanto arrecadou o T he-
som·o Fe~eral dos impostos 
de industrias e profis ões e 
transmissão de pt·opriedade 
no Districto Federal ate 30 
de etembro do corrent.c 
anuo ? 

.2·•, quanto calcula o The-
souro l<'ederal que at·rcca-
dará no anuo corrente do 
impo to de penna d'agna 
no Districto Federal I 

33 , qual a importancia cal-
culada da cobrança da 
divida acliva, ligada a 
esses impostos no proximo 
exercício I 

Ean 27 de Setembro 
entrn em d iscussão . 
Encerrada.- Em ~~ 

approvado . Officio n. 177 
de 29

1 
dn mesmo mez . · 

Elll 29 de etembro cu· 
tra eru discussão. Orn 
o r . Coelho Lisboa. 
Encerrada.- Em i5 
approvado . Officio n, 
22ú de 16 do mesmo 
mez . 

E lll 5 de Outubro entra 
em j}iscussão; encer-
rada. - Em i5 appro-
vado . OIT. n . 220 de 16 
do mesmo mcz . 

I\ 
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ASSUl4PTO 

-!", quanto foi pago dos ser-
viços em parte municipaes 
e em pat·te federaes, que 
estão sob a elirocção do 
Governo da União, até 30 
de Setembro elo corrente 
anno ~ 

· 5o., porque razão não paa:ou 
o Governo F ederal ao ~:to
vemo do Distri.cio Federa l 
a divida qtwcontt·ahiu ti 
União p los acioR do 7 e 27 
de Ma.io ele 1892 1 

ANDAMENTO 

13 de Outubro Moreira da Silva ... Requeiro quo a Camara dos E m 13 do Outubro fica 
sobre a mesa . - Em 15 
entra em discussão . 
Oram os St·s. Aclolpbo 
Gordo e Laurn Müller; 
encerracla.-Em12 re-
j eitado. 

' I 
l7 de Outubro' Torquato Moreira ... 

23 de Ou~ubrd Glicerio . , • . . • .•. . . , 

r Deputados, J?Or iotermedio 
do Poder Executivo, peça 
informações ao Governo do 
Estado de S. Paulo, sobre as 
medidas admiuisLr :l.Livaa, 
policiacs e judicial'ias, em-
pregadas para repressão do 
aLlentados contra a li her-
dade de imprensa. 

RCC[ Itei ro a nomeaçiio pol31 E•n 17 de Outubro olll t•a 
Mes;t des ta Camara elo uma em discussii.o; enccr-
comq,issão de nove mem- l'Ucla .- Bm 22 appro-
bros, que, revendo a lei vado . 
eleitoral de 26 de Janeiro 
de 1892, indique as alte-
rações quo julgar necessa-
rias ;\, Yerdade eleitoml, 
q nau to ao processo da 
eleição. 

Rertneirc. ~ne a Iensagem do E1n 23 de Outubro en tt•a 
Poder Bxecutivo na parte em discussiio; onccr-
relaLi va a augrnento de ven- ruela.- Em 2-l appt·o-
cimentos para o exercito vaclo, remetteodo-ze no 
e marinha seja onviacla á mesmo dia á com-
commissão ele m a rinha e missão desigr1ada. 
g uena para emiltit· pa-
recer. 

25 de OttLttbro Vaz de Mello .•. •. .• Requeit•o cpe se peoa ao Go-
verno, por intermed io do 
Minis~er io da lndusLri a e 
Viação a seguinte infor-
mação: 

E 1n 25 ele Oulubro entra 
em disCitssão ; encet·-
rarla .- Em 26 appro-
vn.do. Ofl'. n. 2!37 de27 
do mesmo me?:. • 

' 

! 
: 
I 

i 

I 

26 de Outubro Junqueira Ayre~ • . .. 

Qual a causa que tem dctm·-
minado ou influído para 
que se matenha suspenso, 
quasi que inintet'l'umpida-
men to o trafego da estritda 
de ferro Centra l para a 
expedição de mercadorias 
e gencros de primeira n -
ces~idade des iinado3 a di-
vet·sos pontos do gsiado de 
Minas Geraes e com esp -
cialidacle a zon:t. sP.rv rda 
pe lo ramal de Porto ovo 
do Cunha. 

P..eq•teiro duas horas de ur-
gen ia na seasão de ama-
nhii para tratar de factos 
graves que e3tão occort·endo 
no Rio Gt·ande do orte. 

E1n 28 de Outubro p l)-

'ad 

ODSilllVAÇÕES 

Foi nomearia o. seguin\o 
com missão: 

Srs. Francisco O lícerio, 
Augusto ele Freitas, 
L•liz Dotai, Tot·qua\o 
Moreit·a, i'lliguel P er-
nambuco, Milton, Al-
her\o 'fon·es, Oscar 
Oodoy o Cincinato 
Braga. 

26 de jOutttbro Arthur Rios .. .. .... Requeiro urgcncia p r meia E1n 26 à e Ou ubro:tppro-
hora para tratar de as- 'ado. 
sump~o que se refere :1 
auLonom ia do g~tario da 
Bahia. 

f 
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26 do Outubro. í'::1.ma .••.. ., .•.• . .. • 

27 de Outubro. Lcovigildo 
ras. 

li'i lguei-
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ASS0Nl'1'0 

Re~ue iro a continuaçiio da 
cltscus ão da urgencia con-
cedi lt\ ao Sr . Artbut· Rios 
por mais meia hora . 

ANDAMBN'l'O 

E ll'l 26 do OuLtt bt·o, ap-
provaclo. Oram os St· ~· 
Zama e Josó Ca rlos. 

Requeiro que a Camara me En'l 27 ele 
conceda u rg ncia no. pri- provndo. 
meirn sessão, por uma hora. 
oara explicações sob re o 

Outubro ap-

disc ur~o elo honrado depu-
tado o r. Arthur R ios r e-
ln l, h•t\lllon l ~ a negocias do 
Estado cln Bahia . 

» 31 de Outubro. Glicel'io . .••••.. . . . . Proponh o que n. l\Iesa sejr• ~n'l 31 de Outubro en tt·a 
au tol'i sada, de accordo com em discussão ; encerm-
a 2• parte do art. 55 do re- da. - b:rn 5 approvado . 
gime nLo, á convocar ses-
sões nocturnas quando jul-
gat• conveni ente . 

, 13 do l OT ... . í':atua ....... . ...... . Requei ro quo se peçam ao Em i3 de Novembro 
&'overno as seguintes in- entra em discussão: 

" LG de Nov .... " 

lormações : encerrada.-Em i6 ap: 
i.• l1;m que data sa fez a provado. OJiicio n. 26•1 

nomeação de inspector ge- de 17 do mesmo mez ao 
r a l dos tenenos diaman- minis terio da Fazenda. 
tinos no Estado da Bahia: 11esp~ndido em i i de 

2 ."- Si é pot· ordem do de~emb1 o. Officio n . 265 
governo Federal que o ge- da mesma data ao mi-
ne t·a l com mandante do 3° nisterio da Guerra. 
districto militar tem desta-
cado praças de linha para 
o interior do Es\ado. 

Requeiro que por intermedio Em 16 de Novembro 
do ministro da Viação e enlr;\ em discussão : 
Obras Publicas se peçam ao encerrada . - Em 17 ap-
governo as seguin tes in for - prov:j.do. Officio n . 271 
mações : de 10 do mesmo mcz. 

Em que datas foram de- Respondido em 2 i. 
mitLidos dos logares de 
twa tican tes dos correios da 
Bahia os cidad ãos At·thnr 
Antunes Bastos, Porfii·io 
Antonio Machado Junio r e 
Samuel do H.ego Cavalcanti 
Silva; 

i o govern o teve denun-
cia c provas de faltas com-
mettidns por esses empre-
gados . 

» 16 de Nov .... Milton ... ........... Requeit·o a nomenção c!e uma E1n i6 de Novembro, 
commissãomixLa,composla entt·a em discussão. 
de seis membros, t t·es da Oran) os Srs. Trindade 
Camara elos Deputados e e .Milton; cnct' l'l'l\!la.-
t.res elo Senado, nlim de i J~m 17 á peclido do au-

" 

cmittit· pat·eccr sobre o pr o- tor e conced ida a r et i-
jcc to n. 153, deste anno. racla do requerimento. 

1\) de ov •.. . Gemi ui ano Brazil, .. Requeiro a nomeaçiio de uma Ena 19 entra em discus-
commis. ão mixta para dar s5:o--Em 2L á requeri · 
parecer sobre o pt·ojecto por mento do autot· é reti-
mim e outt·o apresen tado rado, 
em relação á urgente ne-
cessidade de resolver-se a 
anomalia exis tente no go-
verno do l~staclo de Sergipe, 
onde d nas assem bléas le-
gislativas e dous presiden-
les investiram-se nas fun-
cçõcs t·cspectivas ao mesmo 
tempo. 

O IJSER V AÇÕ I~ S 

\ 

I\ 
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2L de Nov .... ll:milio Blum ....... 

• 

23 de Nov .... Alcindo Guanabar a . 

24 de No v .... Lu ir. Doming ues .... 

24 de Nov . . .. Ovidio Abra ntes .... 

26 de Nov . . .. Medeiros e Albuquer-
que. 

4 de Dez . . . . . Arth ur Torres . ....• 
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ASSUMP'I'O AN DA MilN'I'O 

Recpte iro que se nomeie uma 
commissiio de cinco mem-
bros pa ra formul ar as ba-
ses, sob as quaes o governo 
fique autorisad o a r eorga -
nizar o ensino das escolas 
militares e Rnperior de 
g uet•ra da R epu ulica . 

En'l 22 da 
a ppro vado • 

Novem bro 

Requeiro que a Mesa d a Ca- Em 23 de Novembro en-
mara solicite do Pod r tt·a em discussão. Ot·a m 
Execu t ivo por intermedic o~ Srs. Eduardo R a· 
do Ministerio da Fazenda mos, Oliceri o .e Moraes 
as segu intes inform ações : Ba noo.- Em 2G lÍ. r o-

tn, si .é exacto que por a cto qnerimen to do autor é 
admmis Lra ti v o foi s nspensa re tirado. 
a execn ã o da le i do i1 de 
nove mbro de 1892, r ela tiva 
á ca i.Jo tagem nac iona l r 
promulgada pa ra r egula-
menta r o pa rag t·a pho unico 
do art. 13 ela Conslituicão ; 

2•, no caso affirm a tivo, em 
que se fundon o Poder Exe-
cutivo pa t·a fazel-o , 

Requ eiro ctne se peça ao go- En'l 24 ele Novembro 
veruo copia de t odas a s e ntra em cli scu~ s~o.-
informaçõespresta das pelas E m 26 appL'ova do. Off. 
divel'sas repa rtições sobre n. 292 de )27 el o mesmo 
a~ concessões de es tra das mez. 
ele ferro cl eclat·adas cadu-
cas, á datar de 6 de Se -
tembro de 1803 . 

O»Silll. VAÇÕE~ 

l~m 23 for a m nomeados 
pa r a a t•efe l'ida com-
mi~são os S t·s . Em í lio 
Bhun , Gabrie l Slll-
gad o, A lmeida No -
g Lte ira , Amer ico de 
1\Ia t tos e Paula Oui-
nl aritcs . 

Requeiro ctue seja ouvida a Em 24 de Novemb1·o en- (Ve ja em ou~ro Jogar 
commissão de constitui çã o, tra em discussão. Oram des ta Sy nopse, a nd a -
legislação e j ust iça s i é os Srs . Medeiros e Al- men to e observações 
permittido ao Poder Legis· uLLquerque, Pres idente ao par ecer n. 128 deste 
]a tivo r enova r o projec to de e Gliceri o . En cerra da . anno.) 
fixa ção ele forças , n a mesma -Em 26 approva do, 
sessão em crue se veri!iq ne ;ando re metti do o re-
um veto do chefe ela nação que t·ime nto á meneio-
com cujas r azões o Con~ n ada commissão que em 
gresso se mos tre de ac- 27 dá pa recer. 
cardo . 

Requer emos que a Camar a 
nomeie uma commissão de 
cinco membros que, dura o t e 
as fél'ia s p a rlamentar es, 
ela bore um projecto de r e· 
forma d o m ontepio obriga-
torio dos f'tlll cc ion a rios pu· 
blicos . 

Requeiro que se peçam ao 
governo, por interm ed io elo 
Mini stet•io d a Viação, as 
seguin tes informações : 

La, p or que motivo ou r azão 
ele orde m de in ter esse gera l 
o govel'llo não effectuou 
a inda o r esgate das es tm -
das de ferro 1ng lezas Recife 
ao S . Fra ncisco e Bahia ao 
S . Fra nc isco, na f6rma dos 
r espec tivos decretos d e cou. 
cessões e co ut t·aclos , da ndo 
a ss im execução ás le is 
ns . 3230 de 20 de Se tembro 
ele 1884, 3397 de 24 ele No-
vembro de 1888 e 141 A ele 
30 dQ Sel@rnbro dQ 1893; 

En• 26 de Novembt·o e n-
tra em discussão . ·B~ u
cerracla . 

Pende de votação. 

Em 4 d e Dezembro en-
tt·a em discu~siio. E n-
cerrada. -Bm 5 a ppt·o-
vado . Off. n. 3!3 de G 
do m esm o mez . 



ANNO DATA AUTOR 

1894 6 ele Dez .. ... Monteiro de Barros .. 

G de Dez . .. .. E rico Coelho .... , •. • 
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ASSUi\!PTO 

2", si no prolongamento da 
estrada de ferro Bahia ao 
S . Francisco ha um trecho 
completamente preparado 
e tralegado pelos emprei-
teiros das obras, e por que 
razão não se trata de sua 
inauguração e t rafego por 
conta do governo da União. 

A-NDAMENTO 

Requeiro que por intermed io Ern 6 de Dezembro eu-
do l\linisterio da V iação se tra em discussão. Eu-
peça ao governo a seguinte cerrada.- Em 7 appro-
informação : vado. OJT. n . 357 ele 10 

Que providencias tem tomado do mesmo mez. 
o gove1·no no sentido de 
obt·igar a· Compa nhia Es-
tt·ada de Ferro Lcopoldina 
que tem trafego mu tuo com 
a Centr a l, a melhora r as 
condições de seu ·trafego , 
que se faz com a maio r ir-
r egularidade e causando 
grandes prejuizo3 á lavoura 
e ao commercio, além de 
por em r isco e sérios pe-
rigos a vida dos passageiros 
que t t·ansitam pela sua li-
nha pelo máo estado desta . 

Requeiro que se peçam ao Ern 6 de Dezembro eu-
governo expl icações sobre tra em discussão . Ora 
o decre to de 30 de Novem- o Sr . R ivadavia Cor-
bro ão corrente anno, o rêa. ]~ncerrada .- Em 
qual suspendeu os effeitos 7 reje itado . 
dos decretos de 28 de Feve-
reiro e 5 de Março de 1894, 
salvo no Estado do Rio ' 
Grande do Sul. A Camara \ 
carece ser informada si com 
o decreto de 30 de Novem-
bro o governo abriu mar-
gem apenas para indultar 
as praças do exerci to que 
nesta capital e ou'tros pon-
tos da R~pulllica incorre-
ram no cr ime de deserção, 
com excessão das praças do 
exercito em operações no 
R io Grande do Sul, ou si 
teve outros intuitos. 

ODiERVAÇÕES 
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INDICA~ÕES APPROVADAS E ADIADAS 





ANNO 

1894 

)) 

IN-DICAÇÕES 

AUTOR 

18 de Maio .. .. Glicerio .... .. ... .. . 

i9 Maio . .• .. • Anisio de \breu . . •• 

(Approvadas e adiadas) 

ASSU~IPTO 

A Camara dos Deputados 
cong1·atul a-se com a Nação 
pela victoria dlt r.ausa le-
gal con tr a a r ebeldia cri-
minooa de uma Jl:ll" te da 
força armada, sublevada 
pelos intuitos ambiciosos 
de um contra-a lmirante da 
Republica, e posta ernfim 
ao serviço dos interesses 
clynast icos e restauradores 
den tt·o e fóra do paiz. 

Reconhece, possuída ele gr ata 
satisfação, a firmeza e co-
l'ag~'n cj vicas, o ~\.lnor e 
devotamento ás instituiçõe~ 
de que deram admiraveis 
prova s o Chefe da Nação, 
as forças milita res , fi eis e 
leaes á Constituição, a 
guarda oacion a l , a t eme-
raria mocidade das escol:\<1. 
os batalhões patrioticos e 
de policia, e os governos e 
povos do Districto Federal 
e dos Estados que aggr·e-
didos pel as violencias da 
l'evolta ou ameaçados por 
ella em seus direi tos con-
quistados ou em sua paz 
interna. oppuzeram-lhe 
vi v a e heroica resistencia 
ou declaração formal de 
appoio decidido aos pode-
r es con• tituiclos. 

A' memol'ia gloriosadasvicti-
mas do deve r e do patl'io-
t ismo rende a Camara, 
como uma homemtgem da 
patria, o culto reverente 
ela admiracão e do reco-
nhecimen to : 

A Camara dos Dcptllados r e-
cebeu a Mensagem do Poder 
Executivo dando conta do 
r ompimento das t•elações 
diplomaticas do nosso com 
o governo portuguez e ap-
plaude, em toda a sua ple-
nitude , a att idude ene•·-
g ica e digna que aquelle 
sot tbe manlet· em tão me-
li ndrosas circumstanc.ias. 
ze lando com a ma ior p t·u-
denciaos creditas e a dig ni-
dade da Republ ica. , 

A:'ID.BII!:C'ITO 

l.<::m :1 8 de Maio entra 
em di s0u~siio . Ot·am os 
Srs . Zama , Nilo Pep-
nha, Coelho Lisboa C[lle 
requ er o e ncerr amento 
e Bricio Filho. Appro-
vado o requerimento 
do Sr . Lisboa; encer-
rada . Approvada. 

Em 1\J de i\Iaio entra 
em discussiio.Oram os 
Srs. Martins Junior, 
Bricio Filho e Nilo Pe-
çanha que apresenta a 
seg-uinte emenda, que 
se discute conJunta -
mente: «A Camara dos 
Depatados, tendo ap-
provado a moção de 
appl auso ao acLo do 
Poder Execut ivo no 
conllicto portuguez, U.e-
clara, entretanto, que 
aq•1e lle acto é de plen a 

soberania do Poder Ex-
ecutivo, e que indé-
pende ele approvação do 
Congresso.» Encerra-
ela .- Em 2:1 o Sr. Nilo 
Peçanha pede prefe-
rencia para votação da 
sua emenda, o que lhe 
é concedida. Appt·ova-
da a emenda. Prejudi-
cada a indicação elo 
Sr. Antliio. 

OBSERVAÇÔl:S 
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189-l 21 de Maio ..• Medeiros e Albu- Indicamos, nos termos do Em 21 de Maio é envi-
querquc e outros. art. 147 do regimento, que a da a commissão de 

nelle s~jam feitas as seguin- policia para interpô r ( 

tes modificações, ai terando parec r . 
e 'substi tuindo, pela fórma Pende de p arecerj 
indicada, os seguintes ar-
ii~os : 

AL'l. 24. A lllesa da Camar a I 

I I c0nstitue a commissão de 
policia ; os seus membt·os I 

I são i ncompativeis par a I 
qualquer outra. I 

I Art. 3ô. As comm issões p2r-
manentes são as seguintes: 

i 
i • -:-Justiça e Negocias Inte-

r!Ores . 
23 - F&zenda . 
3•-lndustria, Viação e OLras 

I 
Publicas. ' 4•- ;'ii'egocios do Extr~rior. 

5"'-G uet·ra. 
6'- Marinha. 
7•- Poderes c p2tições . 
8"- Reclacção das leis . 

f ' 

I 
Ar~. 40. As comm issões-per-

manentes compor-se-hão de 
1ii mem broa cada uma, 
excepção feita das de po- I 

' i 
dere> e redacção, ·cpte terão I 
apenas cinco. As commis-. l 

I St'.12S especi'aes internas ou I 

I 
externas terão o 'llumero de 
membros crue a Cam!llra 
designar. I 

Ar~. ~- A.s comm issõês per-. 
manentes deverão ser e~ei- I 

! 
tas ·logo no pt•incipio de: I ~ cada legislatura, fltnccio-
nando durante toda ellá., .l 

I qner nas sessões ordinarias, I quer nas extraord inarias e. 
I ' 

prorogações . 

l Art. 53. Cada com missão per-
I rdanento, excopção lei to. das \ I de redacção e poderes, r e -

I unir-se-ha ao menos uma• ' vez por semana no d ia para \ ,' 
isso marcado no art. 86, < ' 

I podendo fazel-o extraordi-

' l nat·iamenLe, sempre que. 
julgar preciso. 

I § i,o A ordem do dia das. 
i I commissões, marcada pelos 

i, 
respeet ivos presidentes, de 

~ accordo corn os demais 
membros, Eerií. publicada : 

I com an tecedencia no Diw·io I do Congresso . , 
I § 2. o Os pap3is subrnettidos I ' ao estudo de cada com -

1 missão serão pela Mesa da-

! : Garoara remetlidos ao r es -
sectivo pres idente, que os· 

isLribuit·á pelos r espeJ. 
ctivos membros. , 

§ 3.o O membro da com- l 
missão a quem for d istri-
buido o estudo de rtua lquer I mataria fará sobre a mesma 
o Re11 t•elatorio oral ou es-

! 
cciplo e formulará as con- ; clusões a que houver che- I g 1 do . Aq uelle e estas serão . . : presentes ií. primeira sessão • 
due se effectuar logo depois 

aquella em que fot·em en -
tregues os r,apeis. Na au-
sencia, p:>r m, desse estudo 
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ASSUMPTO 

prévio, poclet·ú o debate 
abrir-ao sobL· a proposta 
p1·imitiva, sa lvo si for dado 
novo pt·azo ao relator. 

§ 4 . 0 Vencida por passagem 
a votos, qual a opiriião da 
maioria da commissão, o 
presidente designadt de 
novo o mesmo ou oatL'O re-
lator da parcia lidade ven-
cedora, a<l qual incumbe 
fazer den tt·o de 48 horas o 
parecer defin itivo, gue eleve 
se L' presente á Camara . 
Desto pat·ece L' a r edacção 
poderá set• appro1•ada em 
qualq u~r momento f6r·a d~ts 
sessões ortlinarias . 

§ 5.o Para o exame e dis-
cussão dos asSILmptos sub-
met ti dos ao seLL estudo, as 
commissões podem reunir-
~e de~cle que um terço esteja 
presente. E' porém, neces-
saria a mai o\·ia para as vo-
tações. 

§ 6. 0 O nome dos membros 
de cada commis~ão presen-
tes ás respectivas sessõe> e 
n:ais o de todos os clep:.~
taclos que a ell as assistirem 
constará elo Dia,•io elo Con-
gresso . 

Al't . 53 . .. 
§ 3,• O interessAdo direclo 

nas questões que se deba-
terem perante as commis-
sões poderá assisti r aos tra-
balhos, sendo aclm i ttido a 
defender os seus direitos, 
no caso e pelo tempo que 
lhe for conce lido . Nenhuma 
pessoa estranha á Camara 
poderá, pm·ém, em circum-
stancia alguma, estar pre-
se nte ás votações elos para-
ceres, seja qual for o seu 
assumpto. 

Art. 86. Um dia na semana, 
a qninta-feira, será. reser-
vado para trabalhos de 
commissõss . 

Art. i1.7. Nenhum projecto 
ele lei ou resolução será 
approvaclo sem ler s ido clis-
cutido duas vezes, sa l v o os 
que versarem soh t·e pen-
sões, aposentadorias, refor-
mas, jubilacões, licenças a 
fun.:cionarios publicos e 
todos os que disset·em res-
pei to a interessei inclivi-
cluaes. Terão lambem 1L1r-a 
só <liscussão os projectos 
aos quaes hou ver negado 
sancção o Presidente ela 
Republica . 

Art. 11 8. Supprima-se . 
Art. 119 _ Suppl'ima-se. 
Art . i22. Na 1•, como na 2" 

discussão, 6 sempre I i cito 
clehat~r , OU O CODJUncto do 
pL·ojeclo, ou os seus deta-
lhes : artigos e emendas. 

Art. 123 . Na 1.• discussão ele 
qualquer projecto nenhuma 
emenda será debatida ou 
vo~adn, que nfi.o IEJ1ba alclo 

ANO .\MENTO ODSERVAÇÕ!!S 
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presente á comm1ssão 1·es -
pectiva , na sessão por ella 
marcada para o seu estudo, 
quer haja quer não haja 
s ido adoptadae nes te ulti mo 
caso venh a appensa ao pa -
recer , segundo preceilúa o 
§ 2o do a r t. 5-L 

Ar t. 125 e 126 . Onde está -
2a - diga-se : i a ; onde_esta 
- 3a .~ di g-a-se : 2a. 

Ar t . 127 . Pa r a que se admiL-
tam emendas no correr da 
2> discussão é necessa rio 
que veuba m subscritas por 
25 depu lados, que a s appro· 
vem . Neste caso , urna vez 
adoptadas pela Camar a i rão 
á comm issão , que no prazo 
maximo de 48 horas de verá 
interpor pa r ecer, o qua l, 
sem debate, será votado . 

Ar t . 128 e 129. Suppri-
mam-se. 

Art . 133. Suppr imam-se a s 
palavras : que correspon-
derá á segunda de q ualquer 
projeclo ·" 

Art. 137 . Accressente-se no 
fim: 

Exceptuarn- Ee de todas estas 
restricções os r elatores de 
cada commissão que, na 
defesa dos respocti vos pa-
receres, não teem deter mi-
nação alg-uma do numer o 
de vezes que podem usar 
da palavra. 

Art . 151. Supprima-se o final 
a parti r de : As i " e 3• 
discGssões . . . 

Art. i52. Supprima-se - 2" . 
upprima-se todo o ultimo 

per iodo . Accresceu te-se no 
fim: 

Sempre que a Camara votar 
o encerramento de qualquer 
discussão, si o reJa to r da 
comm issão estiver ins-
cripto, caber-lbe-ha ainda 
a palavra, pelo maximo, 
porém, de 1/4 de hora. 

Art . 153. Supprimam-se os 
dous primeiros períodos . 

Art. 1G3. Substitua-se 2" por 
i '' e 3a por 2·• . 

A1·t. 168. Accressente- se no 
fim: 

Os pareceres devem s"mpre 
conter a exposição ela ra do 
assnmpto, as ra1.ões a favor 
e eontr a , e terminar por 
solucções nHidas , appro-
vando, rejci tando ou subs-
tituindo os termos da pro-
posta . 

Não se considera par ecer 
aquell e que se li milar á 
af!lrmação do que a com -
missão acha que deve 
approvar ou reprovar a 
materia . sem moti va r a 
&ua opinião. Si algum 
appareccr em t:~es termos, a 
Mesa da Camara o devol-
ver:>. para ser rr:for mado . 

ArLs. 1ü(J 170 c 17i. Suppri-
mam-i!e. 

\ 
\ 
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Art. 172. Os requerimentos · 
feitos pelas commissões se-
guem os mesmos tramites 
dos demais requerimentos. 

Disposiç[o transitaria- O 
presidente da Ca.mara dis-
tri uuirá os membros das 
com missões actualmen te 
aleitao pelas ele que ·trata a 
presente indicação, nome-
ando os que faltarem. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

189-! 25 de Junho . . Nilo Peçanha .• . ... A Camara dos Deputados, Em 25 de Junho entra 
interprete fiel dos senti- em discussão . Ora o 

» 19 de Julho ... Erico Coelho ... .... 

mantos do povo hr az ileiro, Sr. José Carlos que 
lamenta o tristíssimo sue- apresenta um requeri-
ces~o occorrido com o as- menta . Oram os Srs . 
sassinato do Sr . Sa.di- Nilo Peçanha, Auguslo 
Carnal, pres idente daRe- l\lontenegt·o e José Car-
publica de França, e en- l os que pede a retirada 
"iando condolencias ao elo seu requerimento no 
governo daquelle paiz - 'lue é satis!Elito; encer-
suspende os seus trabalhos rada. Approvada. 
em signal de solidariedade. 

Indico que a Camara cons- Em i9 de Julho fica 
titua-se em com missão sobre a meza.- Em 20 
gemi , sem prejuiso da ia entra em discussão . 
discussão do projecto de Ora o Sr. Bevilacqua; 
adiamento da sessão legis- encerrada . Regeitacla. 
lativa, aftm de ouvir o 
secretario de Estado dos 
negocias do exterior sobre 
a seguinte questão: 

Si é imminen te o rompi-
mento com hostilidades 
com o estrangeiro. 

Assim como, que se ja ir.tter-
pellado o secret:i rio dos 
n egocias da gtter t•a. sobre 
a necessidade de mob ilisar 
a guat·da nacional de toda 
a parte, na intenção de 
pacificar-se inteiramente o 
paiz, ou preparai-o pa1·a 
t•epellir de momento aggTes-
sões estrangeiras. 

Por fim o BeCl'eLat·io dos ne-
gocias ela fazenda ser{, 
1 nqnerido a respeito dos 
cr~clitos necessarios para 
fazer-se a paz no interior 
ou a gtterra estrangeira. 

» 30 de Ju lho .. . Thomaz Del fino . . .. Indico que a Com missão de Em 3() Cle Julho C en-
Orçamento reveja a tabella viada á r eferida com-

» 22 de Agostu . Glicerio ......... ... . 

, t do Set ... . . )) 

dos vencimentos dos em - missão' para interpôr 
pregados da Estt·ada de parecer -
Ferro Cen tt·al do Bt·azil. 

Indico que ao paragrapho 
unico do art . 131 do r egi -
mento interuo-accrescen-
te-se - in fin e : excepto 
quando propos tas pela 
maioria ela Commissiio de 
Orçamento c relativas aos 
respect ivos orçamentos. 

lnel ico que ns commissões 
abnixo mencionadas emit-
tam pnrec!lr ou np t·esen tem 
projoctos sohro os seg uintes 
assumptos : 

Em 22 deo- Agosto é en- (Veja em outro lagar 
vi rrda {1 c;ommissão de desta synopso anc!_a-
policia 1 1ara interpôt· menta c ohse~vaçoes 
parecer . ao parecer n. 18 deste 

anuo). 

Ean :1. ele ;Setembro é 
e n virtda íí'1s referidas. 
cornmissõe s para in-: 
terpo1·em respectiva-· 
men.t e o st lU parecer. 
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a) A de Constil:Jição, Legis-
lação e Justiça rerormando 
a lei de organisação da 
g tarda nacional ; regu-
Jandn o estado de sitio; uni-
ficando a J~ i s l ação sobt·e 
nacionalisaçào de es<ran-
geirus, e revendo a lei 
11. 85. de 2t ele se tembro 
de i892 que e~hbe lece.t a 
ot·gani ação do Districto 
Federal, na par lo em q ue 
h ou v e excesso do mesmo 
distl'lcto. 

b) A de Obt·as Publicas e 
Col onisação revendo todos 
os serviços ele e~tra clas de 
rerr.1, na vegaçào fluvial e 
marítima, introclucçãoe Jo-
calisação de immigrantes. 
r egulando-os de um modo 
gera l. ou extinguindo em 
relação a ell es, a proprie-
U.a cle ou a administração 
e a interven ão ela União . 

c) A de Fnzenda e ln clustria 
reg ul ando a compelenc ia 
da União e elos Estarlos em 
relação à materia de taxas. 
sellos e arrecadação de 
r!lndas; ragulanuo defini-
ltvamente os casos em que 
a Cons~ituição no art. 73 
véda as accumulações re-
muneradas ; determinando 
qua~s sejam os proprios 
nacionaes que aclu a lm ente 
não são necessarios aos 
serviços da União, e que 
poderão passar ao dom inio 
dos Estados, a r• 64 para-
grapho uoico da Consti-
tuição . 

d) A de Con La; r~gulando a 
materia da tomada de 
contas da receita e despeza 
de cada exet·cicio finan-
ceiro - art. 3!. § 1° da 
Const ituição. · 

e) A de i\larinha e Guerra 
regulando o regim~ n mais 
conveniente à segarança 
das fron t ~ iras- at·t. 3! 
n. -16 da Cousti Lu ição ; re-
gulando o alis ta meu to para 
o serviço militat· pelo YO-
lunt·n·iado ou pelo sorteio-
a r t. 87, § 4" da ConsLi-
tuição. 

() A de Inslrucção e Saude 
Publica r egulando o ensino 
sup~ ri or e sec t ndario e o 
se r viço de hygiene e sande 
pub . ica á cargo da União, 
ou ex li guindo a in te rven-
ção federal ne ses serviços. 

g) A de Petição e Poderes 
1·evendo a lei de 26 de ja-
neüo de 1892, no interesse 
da auLhenticidade das elei-
ções e das apurações fede-
raes, precedt• oJo pa•·a ser 
interpretativo da legi,Jação 
vige 11 te em relação á ma-
tar ia de incompatibili-
dades. 

ANDAl\lE~TO OUSERVA ÇÕBS 

(Vid. em outra parle 
desta syoopse anda-
mento e observações 
ao projecto n . 167 
deste anno). 
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h) A de Diplomacia e 'l'ra-
tados revendo as leis e re-
gulamentos relativos ás 
legações brazileit·as, no 
sentido de tornar depen-
dentes ela confiança do 
Poder Executivo os agentes 
diplomaticos. 

Enéas Ma rtins e ou- Indicamos que a Commissão 
tros . de Constituição, Legislação 

e Justtça, emitta pal'ece t· 
sobre a re pl'es~mtação do 
governo do Para contra as 
exigencia' do regulamento 
de 1i de F e ver e ir o de 1893, 
afim de ser quan to antes 
subrnettido á deliberação 
do Congresso o ass•1mpto 
que ella envolve e implica 
com o ar L. 9° § 1° n. 1 da 
Constituição da Republica. 

EJU 6 de Setembro é 
enviada á comrnüeão 
mencion ada para in -
terpôr parecer. 

» 13 de Set .. . . . Herculano de Ft·eitaa Indicamos que a Commi•são Etn 6 de Setembro é 
e outros. de Constituição, Legislação en viada 8. mesm a com· 

e Justiça, com urgencia, dê missão para interpôr 
parecer precisando o ai- pal'ecer. 
cance do § 10 do at·t. 72 
da Constituição, sobre en-
trada ou sabida de cida-
dãos doterritorio nacion a l. 

A necessidade de um pro.Jecto 
regulando a entrada de 
chins bem como o projecto 
agora em discussão sobre a 
entrada de liberianos, torna 
necessa ria a diünição elo 
alcance do artigo cons ti tu-
cional. 

ODSERVAÇÕ!l~ 
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Pareceres approvaàos e adiados, apresentados na 1" sessão da 2a le[islatura 

ANNO D.\1'A 

'1 8\H !8 de 1\.bl'il 

)), 

AUTOR 

1 Comm issão nom eada 
de accordo com o 
at·t. 5° do regi-
mento. 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Considera l iquülos os diplo- En1 18 de Abril en tra Para essa commissão. 
mas dos deputados con- em discussão. Ora o fo;am nomeados os 
staqles da _lista !:lu~ apr~- Sr. Glicerio que olfe- seguintes S~rs . : Gli-
sen ta e CUJa elelÇao nao rece emenda. Encer- ceno, prestdente; -
sofl'reu contestação . rad~ . Approvado, salva Nilo Peçanha, 1'orres 

a emen da que em se· Portugal, Ponce . de 
S'!\da o é igua lmente . Leon, AthaydeJumor. 

2 lcjem ... ..• . .•. .. ..• Suhm~l te ti approvação da Em ~9 de Abril. 1\ppro- Lista dos deputados, 
Camara a lista <los depu- vaclo. cujos diplomas sof-
tados eujos diplomas fo ram freram contest ação 
contestados . 

• 

ESPIR IT O SANTO 

Or. Oaldino Tezeit·a 
Lins de Barros Loreto 
(protesto na junta). 

Dr. Clcto Nunes Pereira 
( protesto na com-
missão). 

PERNAMBUCO 

1. 0 dist,·icto 

Dr. José Izicloro Martins 
Junior (protesto na 
commissão) . 

D!STRICTO FEDERAL 

i o districto 

José Carlos ele Carvalho 
(protesto na junta), 

3o clistrioto 

Dr. Thomaz Del phino 
dos Santos (protesto 
na junta) . 

Dr . Candiclo de Oliveira 
Lins e Vasconcellos 
(protesto na junta). 

» 20 de Abril 3 PPimeira commissão Elntende quo 11 organ isp.ção Em 23 de Abril entra São sorteados para a 
ele inquerito. das tistas a que se r efere em discussão. Oram os pr imeirll. commissão 

o art. S0 do Regimentfl rs . Alberto Torres e ele itHJ.u~ri to (exame 
Inte11no não cxclqe o exame Mot•eira da Silva. TIJn- pas eletçoes dos Esta-
elas ele içõ s dos cleputJldos, éerra rla . O S t·. Moreira çlos elo Amazo nas, 
cujos diplomas hajam sido ela $ ilva requér prefe- P a rá, Maran hão, Pt -

" 23 do 1\IJt•i I 

consideraclos liquidas, com reneia na votação para aul1y, Ceará c Rto 
voto em sep:trado elo Sr. o voto em separado. Grande do N~rte) _os 
Moreir-a da Silva . Approvaelo o -l'equori• rs. Lo~es rrovao, 

men ~o e reJeitado o Coelho Cintra, Fran-
voto em separado. cisco Santiago, Al-
Approyado o parecer . perto. 'l'orres e l\loretra 

ela Stl v a. 

4 !dom .. . . . .. .. .. .• ·. Eleição rlo Ppni.. - Reco- E~n 23 de Abril, Appro -
nlteca depqtados pelo 1° vado. 
districLo ell.l Parâ os Dt·s. 
José 'llexeira d1~ Matt!l Ba-
c 111\l·, TIJnéas l\Ial'tins, Jttsto 
LeHe Cbermon~ e Augusto 
l'rlontenegro, 
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ASSU:tlP'l'O 

Eleição ele JIJiuas Ge,·aes. -
Reconbece dep •ttados pelo 
7o d istricto de .Minas Gc-
raes os Drs. J osé Carlos 
Ferreira Pires, Antonio 
Augusto Ribeiro de Al-
meida e Antonio Affonso 
Laroounier Godofredo. 

ANDAMENTO 

Ern 25 de Abril, appro-
vado. 

6 Tercoira oomn11ssão 
d inquel'ilo. 

Eleição do Dilt.-ioto Fcdc,·al. Em 25 de Abri l, nppl'O-
- Reconhece deputado pelo vado. 
1° distric to Fedoral os Drs. 
Antonio Jo~é de Siqueira 
e Ft·anc isco Furqtlim \\Ter-
neck uc Almeida ; pelo 2o 
dist•·icto os Drs. Carlos 
Antonio de França Cat·-
valho e José Lopes da 
Silva Trovão ; e pelo 3D 
disrricto o Dr . 'l'homaz 
Del fi no dos Santos e o 
capitão José Americo de 
Mattos. 

7 Primeil·a commissão Eleição elo Cca,,·á. - Reco-
nhece deputado pelo 1o dis-
lrict<> do Estado elo Cearí. 
os Drs. Ft·ederico Augusto 
Borges, Gonçalo de Lagos 
Fernandes Bastos, Manoel 
Amb1•osio ela Silveira Tor-
res Portugal e capitão 
T homaz Cavalcante de Al-
buquerque ; pelo 2• dis-
tricto os Drs, João Lopes 
F rt•eira Filho, Pedro Au-
gus to Borges e Ildefonso 
Corrêa Lima ; pelo 3D eli~ 
tricto o Dr. Helvecio da 
Silva Monte e os capi lães 
José Bev ilaqua e Francisco 
Benevolo. 

Em 2G ele Abril, appro-
vado . 

8 Terceira com missão Eleição do Distrioto Fede1·al . Em 26 de Abril, appro-
- R econhece deputndl!IS vaelo . 
pelo 2o districto do Dis-
tricto Feelet·al o Dr . Oscar 
Godoy e pelo ;;o distri cto o 
Dt·. Candido ele Olh·eira 
Lins de Vasconcellos . 

9 Primeira comtmssão Eleição elo Rio G•·ande do 
No1·tc.- Reconhece depu-
tados pelo Estado do Rio 
Grande do Norte os Drs . 
Augusto Severo de Al bu-
querque Maranhão, Augusto 
'l'avares de Lyra, coronel 
Franciscu Gurgel de Oli-
veira e Dr. Luiz Francisco 
Junqu eira Ayres ele Al-
m~ida. 

Em 26 !le Abt•il , appro-
vado . 

,. 24 de.-\.bril tO Tereeira com missão Eleição do Rio de Janei1·o. - El'l'l 26 de Abril, appro-
Reconbece deputados pe 'o vado. 
2o districto elo l!!staclo do 
Rio de Janeiro os Drs . 
NiloPeçanua,José Baptista 
da Costa Azevedo Euzebio 
de Queii'•1Z Carneiro !llat-
toso e Luiz da ilva 
Castro, 

OBSlll1. Y AÇÕES 

Para a . 5• commtssão 
de inquerito (exame 

' das eleições dod Es-
tados do Rio Gt·anda 
do Sul e Minas Geraes), 
são sortAados os Srs : 
Oscar de Godoy, Fur-
qui m " ' erneck. Ilde-
fonso Lima, Belisario 
Augusto e Coelho 
L isuõa. 

Para a 3• comm1ssão 
de inqnel'ito (exame 
das eleições dos Es-
tados ela Bahia, Es-
pi ri to San lo, ltio ele 
Janeiro e do Districlo 
Federal : são sor-
teados os Srs: Fi le to 
Pi •·es, Mede iros e Al· 
buquerque. Augusto 
Severo, Julio de Mes-
quita e l\Ialta Ba-
cella r. 
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ASSUMPTO ANDAMR~TO 

Eleição do Rio de Janeiro . - Em 26 de Abdl, appro-
Reconhece deputados pelo 1° vado . 
districto do Estado do Rio 
de Janei ro os Drs . Alberto 
de Seixas Mart ins 'l'orres, 
Bel isa rio ,\.ugusto Soares 
doSo •za, i\Ian ·el tle ·• r ique 
da l:<'onseca Portella e El'ico 
Marinho' da Gama Coe-
lho. 

0USllRVAÇÔE5 

» 21 de AbL"il 12 Quin t.l commissão . . Eleição de Ali'JUJ,S Ge,·aes. - Em 26 de Ahril, appro-
Reconhece deputados pelo vado. 
2• distric•o do Estado de 
l\Iinas Geraes o coronel 
João Luiz de Campos, e 
Drs. Feliciano de Lima 
Duarte e José Martins d ~ 
Carvalho Mourão. 

~ ?~l de Abril 13 Idé1n . . .•. . . ...... .. Eleição de ;1{inas (}eraes .- Em 26 de Abril entra Em 1.5 de N'o'\·emb1•o 

)) 25 de Abril 14 Primeira com missão. 

Reco nhece deputados pelo em discu ssão. Oeam os o Sr. deputado Antonio 
1• districto do Estado de Srs. Thomaz D !fino, Olyntho perdeu o man-
i\I i ntts Geraes os Dt·s . An - · Erico Coelh'>, Presi- dato por ter sido no-
1onio Olyn tho dos Santns dente e Medeiros e Al· meado i\linistt"o da 
Pires, José Caetano de AI- buquet·que que rec1uer Industl"ia , Viação e 
meida Gomes, Landulpbo seja feita a votação por Obt•as Publicas. 
Machado de i\lagalhães e partes . A camara re-
l:<' rancisco de Paula May- solve favoravelmente. 
rink. Sãn approvadas as con-

EZleiçéw elo Piauhy. - Reco-
nhece deputados pelo J•is· 
tado de Piauhy os Drs . 
Gabriel Luiz FHreira, Al· 
varo Teixeira de Sou1.a 
Mendes, Anisio Auto de 
Abreu e Joaqtlim Nogueira 
Pat·anaguâ. 

clusões do parecer me-
nos a que se r e lere ao 
candidato i\Iayrink. O 
Sl'. Thomaz Delfino 
requer e a Camara de-
cide que esta u ltima 
votação seja nominal . 
Respoudet·am- sim -
appi·ovando a conclu -
são em debate, 36 Srs. 
deputados, e - não -
50 . 

En1 27 de 
vo.clo. 

Abril, appro- O Sr. deputado Gabriel 
Luiz Ferreira perdeu o 
mandato por ter sido 
nomeado sub-pt·octtra-
dot· do 'l'ribunal Civil 
e Criminal. 

» 25 de Abr il 15 Terceü·a commissão. Eleição do Rio ele Janeiro. - Em 27 de Abril, appro-
Reconhece deputados pelo vado. 
5° distl'icto elo Estado elo 
R io de Janeiro os Dt·s . 
Adolpbo Pet·eira Burgos 
Ponce de Leon . Urbano 
Marconcle e Pauli no José 
Soares de Souza Juuio r . 

" 25 de Abril 16 Idem., . . .. . ..... . . •. Eleição do Rio de Janeiro. - Em 27 de Abril, appro· 
Recon hecc depu ta dos pelu vado . 
i• districto do Estado do 
Rio de Janeit·o os Dt·s. Se-
bastião Erico Gonçalves de 
L ·1 cerda, José de Barros • 
Franco Junior e Francisco 
Santiago Golçalves da 
Silva . 

• 
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1891 25 de Abril 17 Q1tarta comm ia s-ão . . Eleiçiío de Goya:::.- H.eco- Em 27 ele Abri l, ~ ppro- Pal'a a quarLa com -
c nus âo de inqnerito 

(exa me das el'e ições 
do~ !!: s Lados ele São 
Paulo, Pat·aná, 'anta 
CaLharina, Go~az e 
illatlo Gt·osso) selos r-
teados os Srs : l3ene-
d it:to Valladares, J •t o-
queira Ayres, i lo 
Peçanha, A Lh<ty'de J n-
n ior e Erico Coélho. 

, 25 ele Abl'il 18 Quinta commissão . . 

25 ele Abril 10 Idem .............. . 

n hrce depu Lados pelo J!:s- v a do. 
t:..do de Goyaz os rs . João 
Alv~s Li'C CasLro. Ul'lmno 
Coelho cl Gonv~a, OviJio 
Abrantes e llet·mcnegildo 
Lopes cie Moraes. 

Eleição de llfiuas Ge•·aes .-
H.cconhece deputados pelo 
8• dislricto do Estado ele 
i\Enas Geraes os Srs . H.o-
elolj)ho l!:rnesto ele Abrm, 
t)rS . Benedicto Cord~ieo 
ele Campos Vallare e Jos.:\ 
Cupertino de Siqueira. 

Elciç-io rlc M inas Gcni-cs.-
H.econhece deputados pelo 
4• districto elo l~stado ele 
1\:Jinas Geracs os Drs. Luiz 
ArLhut· Detsi, J0ão No -
ge ira Pcnido e Joaquim 
Gonçalves Ramos. 

Em. 27 d>3 Abril , appt·o-
vado . 

I 
E m. 27 ele Abril, appro-

vado . 

» :!G de Abril 20 Terceira commissão Elcir;ão ela Bahia.- Reco- Em 3Q de Abril, appro-
nh ce deputados pelo 4• Yado . 
clistriclo do Est ado da 
Bahia os Drs. Francisco de 
Panla Oliveira Guimarãe , 
Pedro Vergue de Abreu e 
General Dionysio Evnnge -
Jis ta de Cas·tro Cerqueira , 

Eleirão da Bahia .- Reco- E m 30 de Abri l, appro-
n hece depu Lados pelo 2° vado . 
di tri cto do gsLado da 

2G do Abril 21 Idem ..... . ..... , .• . , 
llalt in os Dt·s . Francisco 
i\larla Sodré Pereira, Joa-
quim I"nacio Tosta e Ads-
tides Aur usto Milton . 

» :?6 de Abril 22 IQuinla commissfio_. Eleição de 111inas Gcraes- Eru 30 le Abr il , appro-
Recon het:o deputado pelo v a elo . 
Qo d is Lt'icto do Estado de 
1\tinns Geracs os, t's. Drs . 
• Joaqnim T.oo nol de Re-
zend e l<'illto, Oclnv iano 
Ferreira do Brito o Alvaro 
Au gusLo de Andrade llo-
Lelho. 

" 2G de Abt·il 23 Tet·c~it•a -commissão Eleição ela Bahia.- Roca- Ean 30 do Abril, appro-
nhuce deputados peto7• dis- vado . 
tricto da Bahia os Drs. Ar-
Lhm· C znt• Rios, l'\Jar ol ino 
lllonra Al1Jnq1torque e des-

m bar,.ador 'l'llomnz Para-
nhos arcoz 111on~c n egro. 

Em 5 ele Junho f\1\ sub-
SI i tu ida pela seguinte: 

Torq nato Moreir '. ~re
sidente, A rthm: 'I or-
res, Lu iz ele Andrade , 
Sebastião Landulpho 
e José Oevilaq ua. 
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ASSUMI?TO 

Eleição de Perna,mbuco .-
l teconllece deputacloR pe lo 
·1° d islr ic t•J do Bstado 
elo Pernambuco os Drs . 
José i\IarianiJ Carnei ro da 
Cunha, ArLhur Orl ando da 
S il v<1. e José N icolâo 'l'o-
leniino de C.t rv a lho; pelo 
3° dois tr icio, os Dt·s. Fmn-
cisco de Assis Rosa e Si lva 
e Mat·cionilo ela Silvei ra 
Lills, o 4_o distr icto , os 
Drs. ;'\, nton io Gon ç.alves 
F errei r a Francisco Cor-
nol io ela' Fonseca Lima e 
Lourenço Aug, sto de Sá e 
Albuquerque. 

ANDA ~~ E~TO 

Em 30 de A bril nppro-
vado. 

» 27 ele Abril 25 Primeira commissiio Elciçã~ elo Amazo1ws .- Re- E 1n 30 el e Abt·il appro-
con hece depu ta elos pelo l~s· vaclo. 

)) 27 de Abri l 26 Quint~. commissão .. 

tado do Am awnas os :S rs . 
Francisco F errei r a de Lima 
Ba·cu ry, File to Pires Fet·-
rci ra , Gabri el Salgado dos 
S<\ ntos e Antonio Gonçalves 
Pereira ele Sá Peixoto . 

Eleição ele 1\finas Ge?·aes .-
Re·conbece deputados pelo 
10° clisti'icto do Estado de 
Minas Geraes os Srs . Ar-
thur Forreit·a Torres, i\Ia-
noeí Ful gencio A lves Pe-
r eira e Simão da Cunha 
Pereira. 

Em 30 de Abr il appro-
vado . 

>> 27 de Abril 2/ Terce ira commissão. Eleição da Bahia.. - Reco- Ent 30 ele Abril appro-
nhece depuLaclos pelo 3° vado . 
clistricto do Estado da Ba-
hi a. os Drs . Manoel Cae -
t ano de O li vei r a Passos, 
Ar istides Galvão ele Quei-
r oz e Eduardo Pires Ra-
mos . 

>> 27 ele Abril 28 Idem .... ... ........ Eleição do R io de Janeiro. - Em O de Abril appro-
Reconhece deputados pel o vaclo. 

" 28 de Abril 29 Segunda commissão. 

)) 28 de Abril 30 Terceir a commissão. 

3o clistricto do Estado do 
Rio ele J a neiro os Dt•s. E r-
nesto Brazi lio ele Araujo, 
Agostinho Viclal Leite ele 
Castro e Francisco Antu-
nes FerreiL'a ela Luz. 

Eleição da. Par·cbhyba..- Re- Em 30 
con hece depttt'tdos pelo Es- v a do. 

de Abril app ro-

tado d a Parahy ba os D1·s . 
Antonio Ma rques da Si! v a 
Mariz, J oão Coelho Gon-
çal ves Lisboa, Antonio da 
Tl'iucl:J.de Antunes Meira 
Ile11L'iques, Ch ateaubriancl 
l3<t'ncle Jra ele 1\Iello e Anto-
nio Josó Maria da Cunha 
Lima . 

Eleição elo Distdcto Fcde1·al. 
-Reconhece deputado pelo 
2° distl'icto eleito r al do 
Districto F eder al o Sr. Al-
ciudo Guanabant. 

Em 30 de Abl'i l entra 
em discussão. O Sr. 
Glicerio l'equer o ad ia-
mento da discussão. 
Ora o Sr. Medeiros e 
Al buquerque . Appro-
vaclo o r equerimento 
do Sr. Glicerio .- Em 
9 de Ma io encel'l'ada. 
Em 17 appr ovado . 

ODS~RV AÇÕ~S 

Pat·a a. se~ untla com-
missão de inquerito 
(exame elas e leições 
elos l~stados ela Para-
ll yba. Pernambuco, 
Alagôa s e Sergipe) são 
sor·Lcaclos os St·s: Agos-
tinho Vida! , Tavares 
ele Ly ra , Ponce de 
Leon , Ur bano Gouvila 
e Frederico Borges . 

Em 15 de Novemu l'O o 
Sr. dep tt taclo Gonç~l
ves l<'el'l'ei r a per deu o 
mandato por ter sido 
nomeado Ministro da 
Justiça e Negocias do 
In te ri or. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

Eleição do Pa•·á. - Reco- E n1. 2 de 
· nhece deputa dos pelo 20 vado . 

districto do Es tado do Pará 
os Drs. Diogo Hollanda de 
Lima, Jayme Pombo Bricio 
Filho e Carlos Augusto 
Valente Je Novaes . 

Eleição ele P ernambuco. - E m 2 de 
Reconhece rleputados pelo vado . 
2o districto do Estado de 
P e r·nam buc os Drs. J C' sé 
Cnp ertino Coelbo Cintra, 
Antonio AIYes Pereira de 
Lyt·a, G.tspar de Drum -
moud e Luiz de Andrade . 

Maio appro-

Ma io appro-

, 30 de Abr il 33 Quarta commissão .• Eleição de S. Pa•tl?.- Ro- E n1. 2 de Maio appro -
conhece deputados pelo ·to vado. 
districw do Es tado de São 
Paulo os Dr·s. Alfredo El-
lis , Ail•a r·o Augusto da 
Costa Carvalho, Carlos Au-
g-usto Garcia Ferrei ra e 
Domingos Corrêa de Mo-
raes; pelo 2o districto, os 
Drs. José Luiz de Almeida 
Nogueira e Alfredo Case-
m iro da Rocha e o coronel 
Manoel Jacintho Domin-
gues de Castro ; pelo 3° 1 di stricto, os Drs . Anton io 1 
Dino da Costa Bueno, An-
tonio José da Costa Junior 
e Gustavo de Oliveit·a Go-
doy; pelo 5o districto, os 
Drs . Uladislao Herculano 
de Freitas, Antonio de P a-
dtta Salles e 1\Ianoel J acin-
tho Viei ra de Moraes; pelo 
6o districto, o coronel Pau-
lino Carlos de Arruda Bo-
telho, Drs. Manoel de Mo-
raes Ba1·ros e João Alberto 
Salles, e pelo 7° distl'icto, 
o general Francisco Glice-
rio, Drs. Cincin ato 'esar da 
Silva Braga e João de Fari a. 

" 1 de Maio. 3..1 Idem ..... . . .. . . . . . • E leição ele S. Paulo .-Reco- Em 2 d~ Ma io entra em 
nbeca dep·rtado pelo 4° rlis- d iscussão . Or·a o Sr . 
tricto do Estado ele S. Paulo Athayde Juni'lr que 
os Drs. Julio Cesar F errei- req tler seja adiado o 
ra de Me.squita, A.do lph o recon hec imento do Sr . 
Affonso da :Si lva Gordo e Mor!)Íl' a da Si lva; oram 
Antonio fo reira da Silva ; os Sr·s. At·thur Rios, 
com voto em separado . Glicerio, Gordo, O !ice-

rio e Artbm· Rios que 
requer o adiame nto da 
diSCjlSSão na parte re-
l a ti va áquelle candi-
dato . São app r·ovados 
os dpus requerimentos 
e as conclusões refe-
r en tes aos dous pl"imei-
r·os candidatos .-Em 9 
de 1\faio contin úa a dis-
cuss~o. Ora o Sr . Gordo 
que offerece emen -
das. Estabelece-se u ma 
rtues Lão de ordem em 
que ~ornam pat·te os 

t'S J 1rli o de Mesquita 
o Presidente. Oram os 

rs. Moreira da Silva e 
Junqueira Ayres . En-
c rr· àda . ·-l~m 17 é np-
provp.da a ultima con-
clua~o. 

ODSERVAÇÕES 

\. 
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1894 1 ele Maio. 35 Quinta commissão .. Eleição de Minas Ge,·aes. - Em 3 ele Maio, appro-
Reconbece elepulaelos pelo vado . 

)) 1 de Ma io. 36 

~ 5o distric to do Estado do 
Mi nas Geraes os Drs . Fran-
cisco Luiz da Veiga, An-
tonio Dias F E.' l"r a7. Jtwior e 
Antonio T orquato Fo•· tes 
Ju11queira . 

Segunda commissão. Eleição de Pe1·nwnbuco.- Em 3 de Maio, appr o-
R eco nhece deputado pelo vado. 
3o dislri cto elo E stado de 
Perna mbuco o Dr. Arminio 
Coriolano T ava res elos 
Santos. 

» 2 de Maio. 37 Quinta commissão •. Eleição de Mina,s Geraes.- Em 4 de Maio, appro-
R econhe deputados pelo 3o vado. 

)) 4 de Maio. 38 Te rce i1·a commis sii.o 

)) 4 de Maio. 39 Idem ••. , .. .. . . •.... 

)) 5 de Maio. 40 Segunda commissão . 

5 de Maio. 41 Idem . ..•...... •• • •. 

distl'icto do Estado de Mi-
nas Geraes o coronel Luiz 
Eugenio Monteiro de Bar-
r os, D1·s. Carlos Vaz de 
Mello e Octavi'o Es1eves 
Ot toni. 

Eleição do Espi>·ito San_w. - Em 4 de Maio ent ra em 
Heconhece deputados pelo discussão. Ora o Sr. 
Estado do l~s pil'ito San tu Aclolpho Gordo que re -
os S 1·s . Dr. T orquato Rosa quer sej a approvado o 
Morei1·a, Cle to Nun es P e- parecer na parte rela-
reira, Dr. Ga lclino 'l' ei xe ira ti va aos trescanelicl a tos 
Lins de Barros Loreto e não contestados . Ap-
capi tão Antonio Bor ges de provado o reque rimen to 
Atl1aycle Juni or, com voto e o parecer na parte 
em separado. cima r eferida. Appro-

vado o voto em separa-
do. - Em 9 continúa a 
discussão rela t iva a 
eleição elo Sr . Gald ino 
Lo reto. Ot·am os Srs . 
'l'orquato Moreira que 
offe rece uma emenda , 
Galclino e Gordo. En-
cerrada .-Em 17, ap-
vaclo . 

Eleição dtb Bahia.- Reco- Em 4] de Maio appro-
nhece deputados pelo 1o vaclo . 
distl'icto elo Estado ela 
Ba hi a o9 Drs. José Aug usto 
ele F1·eitas, Fl'ancisco dos 
Santos P ereira e Aristides 
Cesar Spinola Z:tma. 

Eleição ele Pe1·nambuoo. - EIIl 6 ele Maio appro-
Recon hece deputad os pelo v a do. 
5o clist•·i c~o elo Estado de 
Pe ••nambuco o Dt·. Mig uel 
J oaquim d'Almeicla Pet·-
nambuco, J osé ele Mede iros 
e Albnq ue rq uc e Dr. J osé 
Gonçalves Maia . 

Eleição de Pe, .. namlmco.- Em 17 ele Maio, ap-
Reconbece deputado pelo provado . Prejudicada 
1o dist•·icto elo l~stado de a emenda. 
Pernambuco o Dr. José 
Izidor CJ Ma••tins Junior·, 
com emenda r econhece ndo 
o D1·. Eduardo de Oli-
veirA, 
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ASSUM!'TO ANDAMENTO 

JVleiç{ío ele Ala,rp5as .- Re- Elm. 6 ele 
conhece deputados pelo 1o vado . 
d is tric to do Es tado ele Ala-
g6as as Drs. J osé F er- -
na ndes çle Barr os Lima, 
José de Barros ele Alhu-
querl}lle Lins e capilão 
Ca l'los J orge Calhe it·os de 
L ima, e peb 2° di s'tt'icto os 
Drs . i\lanoel Clementi no 
do l\Iantu, José ela Rocha 
Cava lcan te o Sih es Lt·e Oc-
tav iapo L oureino . 

Maio, appl'D-

, 6 de Maio. 43 'r e rCé ira com missão. Eleição ela Bahia .- Reco- Etn 6 de Maio, appro-
nhece d ep:1laclos pelo 60 dis- vado. 

)) 9 de Maio. 44 8egttnd l commis~ão . 

)) lO de MaiJ. 

)) 12 de Maio. 46 Qtüqta commis~ão .. 

Ll'i c lo do Estado da Bahia 
os Drs Anton io Rodrigues 
Lim <t e Nicaláo 'l'olenLino 
dos' Santos. 

Eleição ele Sergipe .- Reca- Em 17 de Maio, appro-
nheoe deputadas pelo ffis- Yado . 
taclo de Sergipe o padre 
Oly mpio de S~uza Campos, 
Drs . Manoel J osé elo Me-
nezes Prado , Gerni:li a no 
Brazil de Ol iveira Góes e 
cP. rone l Anto nio Alves de 
Gotnêa Lima. 

I 
Eleição elo Dist•·icto li'e- Em +2 ele Maio entra 

deral. - H.econ hece depu- e m d iscussão. Ora o 
lado pelo to clistr icto alei - Sr. Medeiros e A l bu -
toral do Distt·icto Federal que11que. Encer racla .-
o Sr . José Carlos de Car- EmFapprovado,sendo 
valho, com voto em sepa- prejudicado o voto em 
r a do. separ ado . 

Eleição de Minas Gc?·aes. - Em 15 de Maio entra 
Reconhece deputados pelo em 4iscussão . Or am os 
12o distr icto do E stado de Srs. Rodolpho da Pai-
Minas Geraes o St·. Ca rlos xão, La ma rline, Coe-
Ju stini ano das Chagas e o lho Lisbôa, Valladar es 
Dr. Lamar tine H.ibeiro que ofl'erece emenda e 
Guimarães, com voto em nov ll,mente Coelho Lis-
separaclo . bôa , Encer rada. Em 

17 J1pprovado. Preju-
dicado o vo·to em sepa-
r a do. 

>> 18 de Maio. 47 l c\em , .. · . .. · . . , . • . , Eleição de Minas Ge,·aes .- JjJtn 21. de Maio, appl•O-
Reconhece deputado pelo yado. 
9o districto do Estado de 
Minas Geraes o coronel 
T heoton io de Magalhães e 
Castt•o e ad ia o pat•ocet• em 
r elação aos demv is cancli-
da tos. 

, 19 de Maio . '18 Primeira oon]plissão R/ciçiío <lo Mcwanhão .- Re- Em 2 1 de Ma io, appt•o~ 
conhece deputados pdo 1.o v a dó. 

)) 19de Ma io. 49 jlderp ............. .. 

di s~ri cto do 11stado do Ma - · 
ranhão os D1·s. Beneclicto 
P ereira Lo i te, José Ft•an-
cisco de Vi veit•os, Lu iz An-
tonio Domingues ela S il va 
e Manoel Bernardino clu 
Co.! ti\ Rod ri gues. 

Eleição do 1\l a?>anhão.- Re- Em ~~ 
conhece deputados pelo 2" y;1dq , 
dis trict~ do ffis tado do M lt-
ranhão Gus tavo Colaço 
F erna ndes Vet•as, Drs. An-
tonio mduardo de Berredo 

Clll'i tino Crl.\7., 

de Maio, appro-

OUSER V AÇJ ES 

\ 
\ \ 

\ 
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189-! '19 ele i\laio. 50 Prim~ira commissão Eleição ela B ahia.- R eco-
co nhece d eput :. clos pelo 5° 
districto do ills lado d a Ba -

Em 21 el e Maio é a ppro· 
vaclo. 

}) 

)) 

)) 

) hi11. os Dt·s. Leo veg ildo 
F ilguei r as , José l&:n a cio d a 
Silva e Flavio üuedes de 
Arauj o . 

29 de Maio. 51 '!'ercair;t. commissão. 

20 de Maio. 52 Qttinta com missão . . 

29 ele Maio. 53 Qtta r la commi Bsão .. 

5 de Junho. 54 Quinta commissão .. 

17 

Eleição ela Bahic~.- H.eco- En• 4 de Junho, é apprc• 
nhece deputado pelo 50 va do. 
di s tl'ic to do Esta do da 
Bahi a o Dr. Se ba~ t i>io 
L a ndulvho da R ocha Me-
drado . 

Eleição ele lii inas Geraas.- Eni 4 de Junho, é appro- O S t·. deputado Gon-
.Reconbece deput.a dos velo vado. çalvos Chaves pe rdeu 
11° distl'icto do Estado de o mn.uda to por te r op-
~linas Ge raes oa Dt·s . An- ta do pela cadeira de 
tonio !) onça! vos Cha ves, Senador para que foi 
Oleg<tri o D ias Mac iel e ele ito n a mesma época 
Fra ncisco Maciel P a t•aizo 
Cavalca nte. 

Eleição de Jl{cHt o G1·osso.- Em 4 de Junh o ent1·a (V . an da mento e obser-
A pprova as ele ições pro- em cl iscnasào . Oram os v ações ao p!uece t· n. 55 
cesqadas n o ill sta do de St·s. Gl icerio e E rico des te anno). 
Ma tto Gr osso a ~O de Ou- Coelh o que suqc itit um a 
tu iJr o de 1893, e r econhece ques ~ão de ordem em 
dep u tados pelo mes mo E s- q ue tomam pa rte os 
tado An tonio l<'ra nciacn de S t·s . Presidente , Me-
Azered o. Ma riano R a mos. deiros e Al buqnerque. 
Luiz Adolpho Corre ia da z~ m a , N il o P eça nh a 
Costa e Joaq1tim A ntonio e Fileto Pi res . En-
Xa vier do Valle, com voto cerrada .- I!;m 5 o Sr. 
em sepat·ado ela maioria Glicério requer e obtem 
da commi ssã o e emenda elo prefer en cia na votação 
Sr. Glicerio . para a emenda que 

apresentou n a commiq-
são . O Sr. Erico Co-
elho pede votaçã o no-
minal, pelo que se ve-
rifica vo1arem a fa vor 
da emendn. 77 contra 
42, P rejudicada a vo-
tação do parecer . 

E leição de ll•hnas Gcraes .- En• 8 de Junho e nt t·a 
Reconhece dep utados pelo em discussã o. Ot·a o 
9° di s tricto do Es tado de Sr. Th eo tonio ele i\Ia-
Min a s Gera es os Dt·s . An- g~ lh iies que r equer 
tonio P into da Fonseca e volte á commi8siio o 
João ela MaUa Mach a do . pa recer afim de Oj JÍ -

nc~ ,. sob1·e c~ incom-
pa tibilidade do segundo 
oa,nclicl c~to , sem lll"e-
JILÜ~ do ?"econheoi-
mento do p?"imci?·o . 
Ot·a m os St·s . Coelho 
Lisbôa, i\lanoel Ful-
ge nci o, Ildefonso Li-
ma, Antonio Olyotho. 
Cupertino de Siqueira 
crue termina com r e-
querimento e Manoel 
Fnlgencio com emen-
das ao r equerime n·to. 
Encerrada. - !!:m 16 o 
Sr. 'l.'h eotonio de Ma-
galhães requer e é 
concecl icln. a pre fer en -
cia na votação pa t·a o 
s ~u requerimento, que 
é approvad o bem como 
a emenda do Sr. !\Ia-
n oe l F ul gencio . Pre-
j ud icaclo o r eq •ter i-
man to do Sr. Cup~r
tino Siquei ra. Appro-
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AN.'/0 AUTOR ASSUMPTO ANDAMEN1'0 

n.do o pa recet• na parte 
r er,• re ntc ao candidato 
Pi n lo da Fonseca . , 
V ol ta a commissão 
par a da r parece L' sobre 
a incompatibilidade 
arguida ao Dr. Mat l;t 
l\lachado .-Em 22 se 
imprimiu novo par ecer 
julgando sem funda-
mento aq ue lla a r g ut-
ção o qual em 2G entra 
e m discussão. Oram os 
Srs. 'l'heotoni') e Simão 
da Cunha. Encerrada. 
Approvado o parecer. 

OllSERVAÇÕES 

i S!H 1.2deJunho 53 Quartacommissão .. Eleição de Jlfatto G>·osso .-
Approva as ele ições proce· 
clidas no !flstarlo de Malto 
G t•osso em l de Março do 
cort'onl.e a nno e reco nh ece 
d eputados os S t·s .Dr . An-
tonio í:o l't'eia ela Costa, r::c -
nend J oaquim Antl)nio Xa-
vier do V a lie, Dt·. Lu ir. 
1\clolpho Correia da Cos ta c 
Mariano Ramos . 

E1n i 6 de Junho appro· (Vid. andamento o oh-
' 'ado. se l'\' ações ao p n rec~ r 

n. 53 deste anno) . 

" l2lloJt tnh o GG Tercei ra comm issão Elâçiio claflaliÜk .-Annulla En"l 15 de Junho e ntra 
o dipl oma do Dr. José de em discussão . Ot·am os 

" LG do Junho 57 PeLi~ões o podere ... 

.. ~õd·Juuho :i' Policia . ...• ... •.... 

Oliv<'it•a Campos o ma nda t·s. 1Z:una que ofTercce 
proceder a nora e lciçii.o no Pme ncla, l\Iedei ros e 
10 distri cto eleitoral do AlbljqUerque, Vergne 
!~atado da Ba hi a , de con - de Abreu, Augusto Se-
formidado com o arL. ·lfi ve ro, Aug usto de Frei-
da le i n. 3:i de ;2() do Jan eit·o I as, Verg ne de Abreu c 
d 1 '():~ , com o vulo em Edua rdo R::unos. En-
s~pa t•atlo approva ndo aR cel't'~da . -J,!;m1 G o Sr. 
lll l'R II taR cll'ições c r eco nho- José Ignac io podeo nii.o 
cc nd o d p·t lado o S r . J uào lh e u concedida prcfc-
Aug usto 'ui,·a. r e nc\a !1at·a o voto em 

sepa1·ac 0 . Posto a vo-
to o parcc L' 6 reje i tado 
c approvaclo o voto em 
sepamdo . Pcojulicada 
a emenLia do Sr .Zama. 

Ao eila a t•enun cia quo fa z o 
Dr. J usLo Chet·monl do 
car"'O d t} depu l<tdo pelo 1 • 
districto do l~stado do Pud . 

.\ddi ta ao r~gimenl•' (Cap . X ) 
urna di !JO i ~iio rel:l ti v;t ~~$ 
n1aterias com di cu são en -
er t·ada, uão re ol\'ida~ 

duran te a leg islatura . 

E•n 2G de JunltO, appro-
' 'a.do. 

Em 2' de Junho, appt·o-
vado. 

" l~d~ J nbt~ .. ~ :lbrinh, e guor t·a ... [nrlefet·e o r~q ue rimen t o em lmpr\S. sõ•nentc. 
que o a l fer rs re l'orm udo dc> 
exercito Daniel da 'ilva 
Olivoi r :\ p de rever -ão ü. 1" 
ela d xercilo. 

" ~~ d uobo 'l Hem .• •..•.•..••• .. [ndefHe o requer imento em lmpl"liõ• só meu te. 
que o alferes refurmado e 
ll•ncn le honor al'io do exer-

Jú d Julho •t Po ici .......... . .. 

cito Manoel Antonio da 
:h·a pede melhoramento 

de -ua reforma. 

.~ddita ao ar l. 122 do regi-
mento intorno urn<t di~po
si~iio rc!latha :i 2• di~ctt>o;ii.o 
d , . pnjel!Los que conti-
Yer,•m grande numero d~ 
• nigos . 

Em 6 :lo Julho, appro-
n.do. 



ANNO A UTOR 

1894 18 de Julho 62 Pe tições e poder es .. • 

)) 18 de Julho G3 Idem .......... . . . . . 
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Acce ila a r enuncia fei ta Em 23 de Julho appro-
pelo Dr. A lva ro 'l'ei xe u·a vado.- E m 24, por 
ele Som~;a Mendes do ma u- o fi'. n . 85 o Sr. Presi-
da to de depu tado pelo es- dente pL•o\'ldenciou uo 
lado do Piauhy. sentido do preenchi-

mento desta vaga . 

Con cede licença por 30 dias , 
pedida pelo Sr . depu tado 
Antonio Alves de Gouvêa 
Li ma pa ra a usen tar-se 
desta capital. 

Ent 23 de Julho, appro-
vado. 

, 19 de Julho G.l. Policia ..... . .. • .... Concede a exoneração pedida Em 23 de JLtlh o, appro-
pelo officia l da Secretari a va do, 

)) 

)) 

)) 

, 

)) 

S de Ag . . 65 Orçamento .... . ... . 

·10 el e Ag . . 66 F azenda e iudustria 

16 de Ag .. 67 Marinha e guerra .. 

17 de Ag . . 68 Idem.,, .... . .•... . . 

17 de Ag .. 69 Idem . . .•... . . . ... . . 

18 do Ag .. 70 Idem .. .. .......... . 

da Ca ma ra dos Depu tados 
Ubaldo Rollri gues de An-
drade P arei ra e nomeia 
pa ra o referido cargo o ci-
dadão Cícero Costa . 

Indefere o r equerimento em Imprs. sõmente. 
que a Empre~a de Obras 
Publicas , no Es tado da 
Bahia, pede gara nti a de 
j uros de 6% para a estrada 
entL·e o extremo do r a mal 
do 'l'imbó e Aracaj LI. 

Indefere o requerimen to em In1.prs. sõmente. 
que D. Anna Heru ndina de 
Mello Silva, pede elevação 
de meio-soldo. 

Indefere o requerimento elo lmprs. sómente. 
Dr. Fra ncisco Borges de 
Barros, pecl indo r eversão 
ao quadro ell'ectivo clo Co t·po 
Sa nita rio do ExerciLo. 

Indefere o requeri men to em Itnprs. sõmente. 
que o major refor mado e 
tenen te- co ronel honorario 
elo exerci ~o José Francisco 
Soa r~s , pede melh oramento 
ele soldo pela ~abellaactual. 

lnclcfore o r equerimen'.o em Imprs. sõmente. 
que o a i fot·os do c xcel'cito 
l3cll armino Accioly el o Vas-
concell C\s pede melhora -
mento de refo t·ma . 

Indefere o t•oquerimento em llnpt•s. sõmente. 
q ue o capitiio reformado 
do exercito Veleri o Segis-
m undo de Carvalho pede 
sua reversão ao qu ad t·o 
cffec ti v o. 

18 de Ag.. 71 Idem ........ . ...•. . Inde fere o requet·imento em Impr·s. sõmente. 
quo o mo.jot· do exerci ttJ 
lgnac io 1\.n\onio Gomes de 
Olivei t·a pede que se lhe 
manclocnn1a l' a anti guidade 
do posto do tcncn te ( o as 
res ul tantes ) da data em 
que !'oi co:11missionado, por 
ter sido no mesmo po to 
promov ido a on'ect i vo por 
ac Los do bravma na guena 
lo Pa rnguay . 

" 21 de J'.g . . 72 l"azo ncl o. c i nclu stri a In defe re o requerim ento em Impt•s. sõtnente. 
q ttP D. Ambro7.iua Rosa de 
J esus pode uma pensão . 

OB~ERVAÇÕllS 



ANNO DATA. 

22 de Ag . 

)) 22 de A.g . 

)) 22de Ag. 

" 

)) 23 de Ag. 

)) 23deAg . 

)) 27 de Ag. 

)) 27 de Ag. 

Y! 27 ele Ag. 

AUTOR 

73 Fazenda e industria . 

74 I<elem .............. . 

75 Idem •..•.... . ...•. 

-132 -

ASSUMPTO ANDAM ENTO 

Inde fere o r~querim ento em llnprs. sómente. 
que José Bonifacio Rogeri o, 
3° escl'ipt n·ario aposentado 
da Es tt·ada de Ferro Ce n-
tra! do Brn.zil, pede me-
lhoramento de aposenta-
doria. 

Indefere o requerimento em In-.prs. sótnente. 
que Francisco Irin eu de 
A muj o. administrador apo-
sentado dos correios do 
estado elo Ceará, ped e m~-
lhor ame nto de aposenta-
doria . -

Indefere o r eqnerimento em Impr•s. són1ente. 
q ne Clem e nt~ Bo J"ges ele 
Ara , jo, carteiro aposentado 
el a repal'ti ção elos correi os, 
pede melhoramento ele apo-
sentadori a . 

76 Idem . .... . .•..•.•.. Indefere o r eque rimento em Imprs. sótnente. 
que D. Thereza ele Jesus 

77 Obras publicas e co-
lonisação. 

78 Policia ............ . 

79 Marinha e guerra.,. 

79:\. Obras publi cas e co-
lonisação. 

80 Pen.sões e contas ..•. 

Mendes Seraphico pede ser 
adm i tticla como pensio- 1 
n is\a do montepio federal. 

Indefere o requerimento em lmprs· són-.ente. 
que o capitão- tenente Cola-
t ino Marques de Sou za pede 
a concessao de um a estrada 
de ferro de bi tola largn. elo 
porto de S. Francisco do 
Sul ao rio P ara ná, pas- ' \ 
saneio por Curytiha e Ponta 
Grossa, com garantia de 
juros de 6 % e outros fa 7 v ores . 

Addita ao paragrapho unico 
do art . i31 do regimento 
interno nma dispostção ex-
ceptuando el a pro h i bi ção 
contiua no mesmo para-
grapbo o que for proposto 
pel a maioria ela comm1ssão 
de orçamen to e se referir 
aos respectivos orçamentos. 

Etn 28 ele Agos to ap-
pt•ovado. 

Indefere o r eqtterimento ém Imprs. sómente. 
que o alf~res honorario e 
cadete refo rmado Orozimbo 
Carlos Correa de Lemos, 
pede melhoramento de re-
forma e indica que seja o 
mesmo requert mento en-
viado ú commissão de pen-
sões e contas. 

Opina no sentido de serem lmplls. sómente. 
r •·jeitadaa as emendas oJl'e-
recidas ao projecto n. 85 A, 
de i 893. 

Indefere o requerimento em In-.prs. sóm e nte. 
que D. Fra ncisca Alves de 
Lemo~ pede elevação da 
pensão que percebe. 

OBSERVAÇÕES 

\ 
\ 

I~ 

\ 

\ 
I 
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1894 28 de Ag .. 81 Fazenda e industri a Ind efere o requerimento em l'mprs. sómente . 
·> que Antonio Leonar do ele 

Menezes Amorim, confe-
rente da Alfa ndega ele Per-
nambuco, pede lhe seja con-
t?.clo o tempo clecouido da 
su a demissão elo Jogar de 
3° escriptura rio ela The-
souraria de F azenda á data 
em que entrou em exerci-
cio do cargo de 3• escri -
pturario claq ttella alfan-
clega . 

)) 

)) 

,. 

)) 

)) 

29 ele Ag .. 82 Const ituição, legis-
lação e .JUSt iça. 

Nega a licença soli citada pelo :1!1m1°dcSetembro cn tt·a 
Sr. deputado José Bevila- em discussão . Ot·am os 
qua pa ra ser submettido a Srs . Vet·g ne de Abreu 
conselho el e gttetTa . e Eduardo Ramos . En-

cormda. E m 11 app t•o-
vado. 

i do Set . . 83 Pensões e contas .. .. Indefere o r equerimento do llupa·s. só mente. 
capilão Ft·ecle rico Guilher-

17 de Set .. 84 Fazenda e industria 

·18 de Set .. 85 Petições e poder es . . 

19 ele Set.. 86 Mal'inha e guerra ... 

19 de Set. . 87 Petições e poderes .. 

me de Almeida, qLtanto ao 
ped ido de pensão por en-
ten der que outt·o deve ser 
o meio a intenta r, qual o el e 
soldo se ele clil'e it0. 

Julga incompetente o Poder En1 I de Outubro appro-
Leg islativo para resolver as vaclo . 
ques tões suscitadas ou que 
se suscita rem na applicação 
da lei que reg ula as a.po-
sentadorias. 

Opina que no caso ele r (>nun- Em 24 de Se tembro en- Sobre a t•enu nci ;t do Dr. 
cia de um deputado, cabe á lra em discussão. En- Antonio Corrêa ela 
Mesa da Cama ra resolver cerrada.- Em28 appro- Costa , deputado pelo 
independentemente do pa- vada . Estado de Ma tto Oros-
recer de qualquer com- so, fe ita por _ca rta 
missão . clil'igicla ao Sr. P resi-

dente ela Camara, em 
data de 8 el e Julho elo 
cor rente anno. 

Indefere~ peti ção do gener al lmpres. 
de dtvJ sao g raduado Joa-

són1.ent:e. 

quim Sa biuo Pires Salgado, 
so licitando molh oramen to 
de refot·ma. 

Concede ao deputado pelo Es-
tado de Minas Ge t•aes , Ma-
noel Fulge nc io Alves P e-
reira, a licença r1ue soli-
citou . 

Etn 22 ele Setembro en-
tra em discusa iio . En -
cerrada .-Em 28 appro-
vaclo. 

2-1 de~ Set. . 88 Pensões e contas . ... Incl.,fere o requerimento de llmprs. sót:nente . 
Augusta de Miranda Mi-
neiro, que pede uma pensão . 

24 de Set .. 89 Idem ... •.... . ...... 

• 

Indefere o reqtter imento de lmprs. sómente. 
Mal'iana C la ri nel a ele Quei-
roz e outra pedindo um a 
pensão • 

24 de Sat.. 90 Idem., .. , ,, •. ..• . . , Indefere o requerimento em Impt•s. 18Ómente. 
que Maria F ontoura Ferraz 
pede uma pensão i 
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' 

j 1894 24 de Set . 91 Ol.J ras publi cas e co-
lonisação . 

(odefere o requer imento das 
compan hias de Nave(; a <;ilo 
- ;\av ig·azione Ge nera l I La· 
l ia na , Soci c t~t Re1tn' té Flo-
r i o !luha LLi no, La Velocc , 
Nnvigar. ione Ita liana - e 
de Gi•como C1·cs to, arma-
ol ro r da lini1:1-Navigaúone 
l ,alo-Dntzi liaua - que se 
propõem a con Lmcta t· o srr-
vi ro de lran• porte de immi-
gr:1nles. 

l mprs. sómentc. 

» U de Sot. 92 Fazenda e indust1·ia Inclefe,·e o rer1uerimento em l mp••s . só1nente. 
qne \ntoni a f:pmos Lo-
p~s c outras pedem re-

» 

» 

)) 

24 de Set. 93 Idem .. .. ... . ....... . 

levaçiio ela div id<t con-
1 n\ h iria com a Faze nrla 
Nac iona l po r se a fi nado 
ir m:"Lo 2o lenen te rl.a a r mada 
nac ional Al l'l·odo H.amos 
Lopes. 

[ndefere o requP.d m ~ nlo em 
fJIIO Hcrbel't Joh n Perman 
pode i sen~iio ele tli reitos em 
J·avor de ama comranhb 
que está ot•g:tnisanf\o uam 
a manui'aclura de phos-
phoros. 

llnprs. só1nente. 

21 de Set. 9J 0 1·çamento .. .. ...... Indefere o reqar rimento em impr~. só1nente. 
q 11 o Da nco Mi I i t<lr e (.;[~s-
ses AP nexas so licita a con-

24 de ScL 05 Constituição, legis-
lação e justiça . 

ces'l:\o de la, o re~ q u.e en-
lénclcm com o meio c ir-
culante. 

Propõe em enda ao a r t. 1.o elo 
projcclo n. 80 ele 1893 sobre 
montepio aos empregados 
mun ici[.Jaes. 

lmprf!l • S<tmente . 

, 2 de Out. 96 Qaarta co mmissão . • Elciçüo iic Slkn ta Clktha?·ina. Em 4 qe Outubro en t r a 
-Recon hcccdepuladospe lo em di~cussão. Appro-
Estatio de , nnta CHtharina vado . 
os Srs. Lauro ScYeriano 
i\lüllcr, Victot'ino de Panh\ 
Ramos e Ft·ancisco 'l'olen-
lino Vi eira de Souza, e 
adia o reconhecimento do 
40 cand idato , 

» 2 de Oul. 07 Orçamento .• .. . . . .. , Envia á com missão especial Impr~;~ . s ó1nente. 
incu mb ida de form ular pro-
jacto sob ro clAss irtcação t 
das reparLiçõcs fcdcraes a 
emenda ollerecidu. pelo Sr . 
Paulino Carlos e outt·o~ ao 
projecio n. 197 B , de 1893. 

ODSERVAÇÕES 

Tendo s ido apresen tado 
nova patiçi'io pe l0 
Danco t\1 il itar e Clas ' e> 
An nexas , acom missiio 
em data de 19 de 
Novem bro dá novo 

\ pa recar que se i mpri-
mi u sr>b n . 04 A: 
« lnd.efere o r equeri-
men tb do Banco Mili-
tar e Ol asses A n nexas, 
no qua l dá expl ica-
ções sol) re ouii'O ao te-
rio r , em que solic ita 
a concessão de favores 
que entendem com o 
me io circu lante» que 
não teve, bem como o 
pr i mei1·o, andame nto 
ou d iscussão. 

\ 
I 



ANNO DATA. A UTOlt 

----- -
i S\H 3 de Out ... 98 ~la rinha e guerra . .. 

)) !J ele Out. . • 90 Idem ... . ..... . .... . 

» ~ele OuL .. . 100 Idem ..... .. .... . .. . 
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Indefere o requ ~rime n Lo em lfmpt•s . s ótne nt.e. 
que o r.tpit::iu de iu;a'1Lat';:, 
Carlos de J\oJClnl.dc A l'aujo 
Jleelc ser Lrans(cri•lo p:tt•:t u 
én·ma. c1e a r i Hl~o\.t' i a. 

ln•lcfere o req"crimonlo em I ltntn•s. sómente. 
que o ~ e neL·.1l da divi ;ão 
r e."oem:> lo >LHwel José l:'e-
Nie:t .Juniot· pecl L\ mc.I!Jo-
r amc:lto de r eí··H·ma. I 

I ndefe,·e o rertnerimenlo !' ll ' ihn pt·s. BÕJnentc;:; . 
q Lle F' . De Doocker e A n -
tonio Gonr:n. lves Per eira d a 
S ilva ofl'erecem um p:o-
jecLo ele defesa d .•s cid ade< 
do D.io de Jo.neiro e Ni -
clhcroy, do p'l e~o e das clif-
ferP.ntes vias ."etTe"s. e bem 
~s~ im de outros melhora-
mentos . 

» 9 de Out. . . 101 Pensões e contas ... Indefere o r •quc t· imenl em f nlpt·s. sõmente. 
que D. L ... ura Cle menLina 
de Sou r.a Mur~a . viuvr, cl1• 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

11 de Ou t .. 

19 de Out. . 

20 ele Out . . 

23 de Out .. 

23 de Out .. 

::?3 de Ottt .. 

102 Obras Publicas e co-
lonisação . 

103 Fazenda e industria 

104 Quada commissão .. 

105 Pensões e con tas .... 

106 Idem .• ....... . . .. . . 

i ui Iclem .•.... . ........ 

coronel re~·or mado Dr. Joa· 
quim de Sou7.a 1\IIU' S<\. 
pede que seja considerad~ 
a reforma do se·t fi nau o 
marido como sendo ne 
poslo ele brigadei ro, t•ece-
bendo a diffet·enç.a ele so~ -
do, ou que sej:l conced ido 
uma pens ão . 

Indefe re o r equerimento om Imprs. sóJnente. 
quo o Dr. Luiz Cruls pode 
a C01lC9S3 à O do uma esw 
Lt·ad:L do ferro des tinada a 
ligJ. t' o porto do H.io de 
J aue ieo á futura capiLal 
da H.epublica. 

Indefere a petição de Ignacio llnprs. só1nente. 
Alves Corrêa Caere iro, so-
lici ta ndo per missão pat·a 
emitti r 30 .000:000$ em Li -
tulos prorliae3 ao porLador 
elo v a lo r de 100$000. 

Eleição de 'anta Catharina . Ena 23 de Outubro ap-
- H.econh ece deputado pelo pt·ovado. 
Estado de Santa Catha rina 
o Sr . coronel EmilioBium 
como 4° votado . 

Indefere o r equerimento em lluprs. S<ímente. 
que Rosa da Cunha e Sil-
va, viuva do te nen~e Al-
fredo t:>ilva, pede uma 
pensão . 

Indefere o requerimento em Jmprs. sõmente. 
que Mat·ia Math ilde Miner-
vino da Silva, viuva do 
ba.:harel Bento Miuet·vino 
da Silva, pede uma pensão. 

In def~re o rectuerimento em lmprs• s6meote. 
que D. g stacia Ferraz de 
Magalhães Castro, v iu va 
do coeonol reformado do 
exel'cito An tonio Joaquim 
do Magalhães Castro, pede 
uma pen são . 
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1894 23 de Out .. 'lOS Fazenda e industri a !ndefe l'e o recpteri men to em I mpt•s . s ómente. 
qne Al ber to R iuei ro Pe-

( Ul'OSO p de varios favores 
para a empr~za que orga-
niRar com o fi m d~ estabe-
l~cer a illuminação a luz 
elec Lt·ica 110 Dis tr icto .f:!"' e-
deral. 

)) 2-1 de Ont .. 101) Pensões e contas . . . [ndef'et·o o reqnel' imenLo em l n"lpl'!!l · sótne nte. 
q tte o capi tão hnnoL·ario 
elo e.,e rct Lo Joã o de :'ouza 
Ma lta pede uma pens ão . 

~ 27 de Ou r .. 110 Ma rinha e guer ra .. Op ina no se ntido de ser 
subm e ttida :i d iscu.%ão 11 

I mpr!!l. só mente. 

proposta do ·governo, r la-
Li vaá a l teração das actn aes 
tabe llas de so ldo e e tapa 
do exer cito e ela a rmada e 
de ser ouvida a respeito a 
commiso;ão de orçamento , 
com voto em sepa rado . 

)) 27 de ÜLLL .. 11 1 Pensões e contas .. . In defer e o requer im en to em Imprs. s ótnente. 
q ue o alferes h onora ri o do 
exer ci to ÜI'Ozimuo Ca rl os 
Cor rea Lemos 
pensão. 

pede uma 

I 

)) 27 ele Ou t .. 112 Idem .. .. .... . ..... . lndefere o requerimen to em Imprs. s óme nte . 
que Jtts tino da Stlva Ran-
ge! pede relevação da pre-
sc t· i ~ção em favor do sua 
mui er pa ra percepção de 
meio-soldo a trazado . 

)) 27 de Out . . 113 Idem • . • , . . .•.. . . •. . In de fet·e o r equerimento em Impt•s. só m e nte. 
que D. Ma ria Angel ica da 
Con ceição e l\Iello, irmã 
do tenen te reformado do \ exercito Francisco de Assis 
e Mello pede uma pensão. 

\ 
)) 27 de Ou t. 114 Idem ... . . . • .. ····· In defe re o req ue rim ento em I mprs. só mente. 

que D. Ma ria J osé da ih a, 
1i lha do fall ec id o major 
rel'ormado José Moreira da 
Sil va , pede um a pensão . 

» :30 de Ottt. 115 Obt·as pablicas e co- Indefere o requer i me u to em l ntpt·s. s óanentc . 
lonisação. qu Ecln a rclo All g- ttELo Pe-

rei r a Nunes pede os favores 
dos decretos ns. 528 e ()64 
de 18'JO , pa ra fund ação ele 
10 nncleos ag ríco las para 

I ~ loca l isação de colonos eu-
ropeus e nac iotlaes . ' 

)) 30 de Out .. 116 Cons ti t uição, leg is- [ndefere o r equeri mento em Impt·s . sõtnente. 
lação e j ustiça . qu d J oão Clapp e outros se 

propõem orga nisar o ser-
Yiço de reco nhecimento de 
identidade pessoal. 

)) 3i de Out .. 117 PensÕêB e contas ..• Indefere o r equerimento e m Iruprs . só mente. 
~ne Anna F erreira F ra nça 
l< ra nca do Amara l, viuva 
elo iD tenente r eformado 
do exercito Constancio da 
Franca Am ara l, r ecla ma 
con tra a decisão do go-
ve roo, que denegou -lhe di-
r eito ao meio -soldo . 
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t8().J. 3l do Out.. il8 Pensões e contas ... Indefere o reflllerimen to em Imprs. sómente. 
1 que o 2° sargento refor-

mado Paulo Qu irino tios 
S.1 ntos pede um'l pensão. 

» 3 l de Out .. 1l9 hlem ............. .. Indefere o requerimento em Imprl!l. sómente. 
qtte Mari;t Prnde n lic e ou-
trn, filhas do fa llcciclo te-
nente-coronel da gua rda 
nacional Anton io Pt·uden te 
da Fonseca, pedem rever-
são da pensão que p rcebi a 
sua mãe. • 

" 3 de Nov.. 120 Orçamento ..... .. ... Indefere o reqnerimento em Imprs. sómente. 
que a companhia Brasil 

" 

)) 

8 de Nov.. 121. Primeira commissão 

20 de Nov .. 122 Qui nta commissão .. 

-

Great Southern R ailway, 
cessionaria da Estrada de 
Ferro de Qnarahim a !ta-
qui, pede va rios favores 
para levar a ef'feito a re-
feri da es trada . 

Eleição do Pará. - Approva Em 16 de 
as eleições realizadas no approvado . 
1o districto do Estado do 
Pará a 21. de Agosw do 
correo te anno e r econhece 
deputa do pelo mesmo dis-
tricto o Dr. 'fheot?n io R.ay-
mundo de Brito. 

Novembro, 

Eleição do Rio (kancle do Ean 22 de Novembro, 
Sul.-Approva as eleições approvado. 
a que se procedeu no 1° 
districto do Estado do Rio 
Grande do Snl, e reconhece 
deputados os Srs. tenente-
coTonell\lanoel Py, coron el 
João Pinto da Fonseca 
Guim arães, Dt·. Jooé de Al-
meida i\Ia r tins Cosla e 
Dt·. Ma r.;al Pereira de E~-
cobar. 

20 de Nov.. 123 Idem .. •. . .• . ... ... . Eleição do Rio G1·ande do Em~ 22 de Novembro, 
S1tl. - Approva as eleições approvado . 
a que se procedeu no 2o 
distt·icto do Estado do R.io 
Grande do Sul . e reconhece 
deputados os Srs. coronel 
Apparicio Mariense da Sil-
va, Dr. Joaquim P ereira 
da Costa e Dr . Angelo 
Gomes Pinheiro Machado. 

20 de Nov.. 124 Idem ...... . .. , ...•. Eleição do Rio Grancle do Em 22 de Novembro, 
Sul. - \.pprova ag eleiçõe~ approvado . 
a q ne se procedeu no 3° 
districlo do Estado do Rio 
Grande do Snl, e reconhece 
deputados os Drs. Victo-
rino Carne iro Monteiro, 
Aureliano Pinto Bat·bosa 
e Rivadavia Corrêa. 

" 2l de o v,. 125 Idem .. • .... ......•. Eleição do Rio G1·a?uie elo Em 22 de 
Sul .- Approva as ele ições approvado. 
a que se procedeu no 4o 

Novembro, 

districto do Estado do Rio 
Grande do Su l, e recon hece 
deptttados os L'S. Dr s. 
Epaminondas Pira tin in o de 
Almeida, Arthur Pinto da 
Rocba e coronel Vespa-
siano Gonçalv~s de Albu-

i8 
querque Silva. 

OOSER V AÇÕES 
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1894 21 ele Nov .. 126 Q.uin ta r.ommis~ão .. Eleição do Rio Grande do Em. 22 de Novembro, 
Sul - Appl'Ova as eleiçôe> approvado. 
a que se procede u no 5° 
districto do Estado do Rio 
Grande do StLI, e reconhece 
dPputados os Srs . Fernando 
Ahbott. Francisco de Pau la 
Alencastro e P edro Gon-
çalves l\'Ioacyr . 

" 22 de Nov .. 127 Fazenda e inclust ri a. Indefere o requerimento em 
que i\lig•1el José Garcez e 
outt·o se-licitam concessão 

lmprl'l. sõmente. 

exclusiva para o fabr ico e 
venda, por 15 annos, da 
bot·rocha preparada com 
a pplicação ás rodas de v e-
h icnlos em substitu ição ás 
chapas de ferro. 

.. n de Nov,. 128 ConstiLuiciio, legis- Opina no sentido de x •)der E:rn 29 de Novembro 
laçilo e juatiça. ser discutido e vota o na entra em discussão. O 

mesma sessão um projecto Sr. Frederico Borgei 
de li xação de for ças d ~ ma r rei\uer e a Camar a con-
e terra , que não for a re- ce e votação nominal. 
producção de uma 
sição rejeitada . 

propo- Appt·ovado por 95 votos 
contra 26 . 

I .. HJ de Dez .. 12() Quinta commissão .. Elei~ão de lol inas Geraes ,- lmprs. sóment~. 
Reconhece dep·ttado pelo 
3• distr icto do Estado de 
Minas Geraes o Dr . João 
das Chagas Lobato. 

, 10 de Dez .. 130 Idem .• ..•... .. ..... Eleição de Minas Gemes.- lnlpi'S• sónl.ente. 
Reconhece dTcutado pelo 

\ H o distr icto o Estado de 
Minas Geraes o St·. L in-
dolpho Caetttno de Souza e 

\ Si lva. 

t\ \ 
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Requisi~ões das Commissões ( art. 44 do Re[hnento ) 

DATA co~nussí\o ASSUMPTO ANDAMENTO 

27 de Abril •. . 'fet·ceira de 
cação . 

vet• ifi- Requiqitando do Conselho de Oíf. n . 7 de 27 de Abril . 

2G de Junho . . Marinha e guerra ... 

Intendencia Municipa l,com 
a maivr u1·gencia, a remes-
sa elos !iVl'OS de auLhenti-
caa e de mais outros q_ue 
servira m nas 6• e 7• sccçoes 
ele i tora os do 1 o d is Lt' i c to do 
Sacramento , relativos a 
eleição á que se procedeu 
em 10 de Março. 

Reqtli sitanelo informações do ·Off. n. 32 ele 26 el e Junho . 
Min isLerio da Guerra , a Respondido em to de 
quem se remetteu a pe tição Agosto . 
e mais documentos em que 
o i o cirurgião reform ado do 
cOl'po sallltario do exercito 
Dr. Francisco Borges de 
Barros, pede a sua rever-
são para o quadro e ll'ectivo. 

30 de J unho . • Obras publicas 
lonisação . 

e co- Requisitando do !Vlin isLe t·io Off. n. 64 de 3 ele Julho . 
ela Industria , Viação e HeSJlOndüio em 3 de 
Obras Publicas, c6pia ela .Agosto . 
novação do cor.tracLo cele-

23 de Ju lho .. . Marinha e guerra .. . 

13 de Agosto .. Ot·çamen to ..• . , . , .• 

13 de Agosto . • Idem .. , .... . ..... .. 

13 de Agosto .. Obras publicas e co-
lonisação. 

brado com a Companhia 
Metropolitana para a intro-
ducção de immigrantes. 

Requisitando do lllinisterio OJl'. n. 81 de 23 do Julho. 
da Marinha infor mações 
acerca do requerimento em 
-que o 10 machinista, 10 

1 

tenente José Angelo Lopes, 
pede melhoramento de re-
form a no posto de capitão . 
de fragata com os respe-
ctivos vencimentos. 

Requisitando do l\1iuislerio Off. n. 100 de 13 de 
da Fazenda com a maior Agosto. 
urgencia, a remessa da 
Proposta e Labellas expli-
cativas do Orçamento para 
o exercicio ünanceit·o de 
189~. 

Requisitando do Minislerio 
da Industri a , cópia do con-
traclo celebrado com a Com-
panhia Lloyd Brazileiro 
para o serviço de na vegação 
entre esta capital e os por-
tos do norte da Republica. 

011'. n. 101 de 1.3 de 
Agosto. R espondido em 
28 do mesmo mcz. 

Itequisitando do mesmo Mi- Oi!'. ·n . 102 de 13 d ~ 
nisterio as seguintes in for- Agosto. Respondido em 
mações : 3 de Setembro. 

1.o, qltal a extensão da rêde 
tefegraphica da União no 
Estado do Maranhão ; 

2o, quaes as localidades ser-
vidas pelo telegrapho com 
as distancias de cada uma 
a cada uma; 

3o, qna l o custo kilome trico 
ma.ximo, médio o minimo 
das linhas telegraphicas 
claquelle Estado. 

01lSER V AÇÕES 
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22 d 

.\g ·t ll'azencll\ e inclusll·ia 

Ago to . CrmsliLuição, legis-
lação Q justiça . 
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ASSUMI'TCI 

Requis itando do l\linisterio 
da Fa1.enda informações 
acerca do requr r imenLo em 
qu a 'ompanbia /Jra;;i/ 
61·cat • Oltthet·n pede a re-
novação dos favot·e~ quP 
obteve pelo dem•eto n. 8312 
d i9 d Novembt·o de i 91, 

lausula i• :s 4o. 

Requisi tando do i\finisLerio 
da Justi a e Negocias In-
teriot·es a t•eme sa do p1·o-
.#oto do Codi;Jo Civil, do 
D•·. Felicio dos anto e 
mais o par~cer da com-
mis ão que o exami nou, 
nomeada em 1 1, d t qual 
fizeeam parte Oil Srs . Drs . 
JuBLino de An clt·ade, La -
fa.yelt~ , Fer,~e it'a Vianna, 
Ribas e Coelho Rodrigues. 

AN DAMJ>NTO 

Off. n. 115 de 21 de 
Agosto . 

orr. n. il6 de 21 de 
Agosto. Resp ondiclo em 
30 do mesmo me;;. 

22 do Agos to . Idem .. ..... . ...... . . Requisitando do Ministerio Ofi', n . 117 ele 2.2 de 
da Fazenda informaçõP' Agosto. 

,. 

.,. 

N d~ Ago·to. Orçamento . . ... •• . •. 

30 de A.~osto. Obra;; publiras e co-
Ioni a~ão. 

soln·e a necessidad que ha 
para os servi<;OS da União 1 
dos edificios e do ca nal do 
i\Iangue que i)2lo projecto 
n . 10 d~sLe anno devem 
passat· para o dom ínio ela 
In tPndencia i\Innicipal do • 
DislricLo Fede1•a I. 

RequisitRnclo do i\Iini terio 
d t\ Inclustria, ViaQào e 
Obras Publica, informa-
<;Õ ~s acerca do requeri-
mcnlo em que a Companhia 
E .<tt·ada.< de Fer,·o .Yul'te 
do Bra,;il, coucessionaria 
das E oti'J.das de Fen·o do 
Sa,tol ao vaUe do Cea,·á-
_Vil'im, no Rio Grande do 
/\orle, . h·o,cajtí á . i mão 
Dias, em eroipe e Taman-
da,·é ã Ra,-,·a em Pernam-
buco, pede prorogação de 
prazo para a conclusão das 
obras d~s-as estrada . 

Requi iLando do mesmo i\li-
nisterio as seguintes in-
fot·ma~õe': 

ta, qual a importancia de;;-
pendida pelo govel"llo no 
ultim o t.leceonio com o ser-
Tiço de immigra ão : za . qual o numem de 
immigran tes in tr.Jduzidos 
em cada Estado durante 
aq uelle per iodo {L cus la da 

nião: 
·3", pat·a que portos do Brazil 

tem actualmente o governo 
co n lrac los pa :·a in Lrod u c-
~ão de immigrantes; 

4•, os numeros do Diorio 
O{ficial nos quaes publi-
CJ ram-se os contractos, 
acl.ualmenle em vigor, 
rara inlroducçâo de immi-
aranle 1 

Off. n. 120 de 24 de 
Agos to. Respondido em 
!2 -1 ele O utttb1·o. 

OIL n. 1.37 de 30 de 
Agosto. Hespondiclo Clll 
5 de Outub,·o. 

OBSERVAÇÕES 
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30 de AgosLo. 111adnhae guerra .. . .. 

H de Se! ombro Orçamento . . .... .. . . 

13 de Setembro Obras publicas e C·l-
lonisação . 
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ASSU)IPTO AliDAi\I~NTO 

Rer1ui sitanúo do Ministerio OIL n. 138 de 30 de 
da Guerra infor mações Agos to . llesponcliclacm 
acerca da peLição em qu e• 15 rle Outubro. 
o genera 1 de cl i v i são gra-
duado Joaquim Sabino Pi -
res Salgado r eque t· mc lho-
ramen Lo de sua r eforma . 

Requisitando do Min is ter io OIL n . 147 de 11 el e Se-
da Inclustria, Viação c Lem hro. R espondido em 
Obras P 1blicas n. remessa 5 d~ Outubl·o. 
dos documenLos juntados 
por Pau lo Robin & Com p. 
ao recu rso do exLincto 
con se lho d'l!; siaclo, em 
1883, e ma is os papeis r e-
fe rentes ao contracto que 
com os mesmos la vrou o 
Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obt·as Ptt-
blicas, em 1882, para n. 
g ravura e i mpressão el e 
um::~ car t:l elo Brazi l, indi -
cali v a de vias-fert·eas, te-
legt·aphos, engen hos cen-
tra•s e colonias, assim 
como os protestos apresen-
tados pot· augmento ele 
trabalho . 

Requisitando do mesmo Mi- Off. n. 156 de 13 de Se-
n isterio cópia do parecer Lembro . 
d::~do pelo director da in-
dustria soiJre o projecto de 
reforma dos Correios da 
U n ião . 

" 17 de Setembro Orçame•1to . . . . . . . .• Requisitando do mesmo Mi- Ofi. n . 153 de 1.7 de Se -

" 18 de Setembro 

nisterio informações sobre tembro.Rcspondido c~l\ 
as preten çõe11 da B r'IHil 1 t de Outubro. 
Grcat Southcrn Railway, 
em que solícíla renovação 
do con Lracto p~ra o pro-
longamento da estrada de 
ferro do Quarahim {~ I ta -
qui até S . Angelo, e de um 
ramal Jl:lr:l o Passo de 
S. Borja . Rob as dausulas 
que bai xa1·a rn com o de-
c1·eto n . 3tl0 de !) de i\Iai o 
de 1.890; bem como isenção 
de direitos para os mate-
riaes que tivet·de importar 
para a construcção e tra-
fego da referida estrada. 

EspP. cia\ do pla no de Requisitando do mesmo Mi-
viação geral. 11iste1·io a t>amessa de todas 

as peLições que possam 
existi r nessa ecretarh 
de Estado, sobre concrs-
sões de estradas de f e r o 
que interessem ao plano 
geral de viação. 

Off. n. 162 de l de Se-
tembro . 

18 de Setembro Diplomacia 
dos . 

e tra ta- Requisitando do i\Iinü lerio 011'. n. 163 da 
das Rel::~ções Exteriores in- em 
formações acerca da con..-e-
niencia da e::dincção do 
Consulado ele Odéssa e do 
restabelecimento do de 
Cayen na., ministrando 
igualmen te os relatorios 
das Legações dos ulümo3 
annos, e os do encarre -
gado~ de examinar o- con-
sulados. 

OJJSC:R \ ' AÇÕES 
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180-1 i8deSetemllt·o F~zenda e industrias Requisitando do l\Iinisterio 011'. n . i67 de 19 de ~ 
da Indu str ia, Viação e Agosto . 
Ollt·as Pnhl icas in fot·ma-
cões aco!·cn. da conven ie ncin 
e necessidade da co ns-
tru ção elo uma ponte sobre 
o rio N c,q>·o, l ig::tndo as 
duas partes do rio do mes-
mo nome, no Estado do 
P a raná, concessão esta e 
outros mais favores reque-
l'idos j)elo cidadão Olympio 
José c os Sanws. 

,. 26deSetemllro Idem .. .. .... .. . . .. . Reqnisilnnclo do l\Iinisterio Off'. n. 173 de 27 ele Sc-
dn Faz~ncla infórmações tembro , R esjJOndtdo 

)) 

sobre o r eq uerimento em em 13 de Novembro. 
que D. Maria Josephina 
Teixei ra de Lima pede re-
lenção da prescripção de 
tempo em que incort•en 
pam a percepção do meio 
soldo relativo ao periodo 
decorr ido de 6 de Seternhro 
de 1885, da ta em que falle-
ceu seu pae o tene nte refo r-
mado do exerci to Miguel 1 Maria ele Noronha F eital, 
até 10 ele Agosto do cor-
rente anno. 

25 de Setembro Idem ..... . . . ....... Requisitando do mesmo Mi- OIT. n . 174 de 27 de 
nisterio informações sola·e Setembt·o. R espondido 
a petição em que o ex.- em 25 de Ozttuú>·o. 
administrador. em com- \ 
missão, da Mesa ele r endas 
de Antonina, Manoel do 1 
Carmo Ferreira Chaves, 
pede relevação da d ivida 
que fo i obl'igado a pagar, 
proveniente da in demnisa-
ção fe iLa pelo 'L'hesouro, de 
uma quantidade de l íqui-
dos c\•tc o mesmo mandou 
inuti iRar como noc i vo á 
s;,ude publica. 

~ 4de0utubro. Pe tições e poderes .. . Requisitando do 1\linisterio 011' . 1). 193 de 4 de Ou-

)) 4 de Outubro. 

da Industl'ia, Viação e tnbro . Respondido em 
Obras Publicas informa - 19 (lo mesmo me~ . 
ções sobre o requerimento 
em qne o 2° ofiicial da Ad-
ministração dos Correios do 
Districto Federal, Carlos 
Alberto lo Espil'ito Santo, 
pede lres me~es dé licença 
com todos os ,·encimenlos 
pat·a tl'atar de sua saude. 

Especial nomeada Requisitando, com urgencia, 
para formular um dos lliinistel'ios da Indus-
projecto classiti - tria, Justiça, Exterior, 
cando as rapar- Guert·a, l\lari n h a e F a-
lições fedet·aes . zen da os regulam entos e 

resoer.t i vas tahellas de ven-
cimentos de todas as repar-
tições e commissões es-
peciaes :i. elles subordi-
nadas . 

OITs . ps . i9SÓ 197, 198, 
199, 200 e 2 1 de 5 de 
Outubro . R espondidos 
em (i, 1 O, 13 a 17 do 
mesmo mez. 
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·--- ----- ------'----1----------- .--------- ---------1 
189.! 5 de Outubro . Br çamento .. ...... . . Requis itando do Ministerio Off. n. 203 de 5 de Ou-

da Justiça e Negocios In- tubro. Respondido em 
ter i ore~ i nformações acerca 23 do mQsmo mez. 
da petição em qne o cidarlão 
Arna ldo Jo rge Fv.hregas da 
Costa, ser ven tua r ib elo offi-
cio de escrivão elo Tribunal 
ela Cô r le de Appellacão ela 
Capita l Federa l solicita a 
cleceetação de uma lei mar-
cando vencimentos para o 
mesmo c1u·go. 

" 5 de Outubro . Idem .. . .. . ... · · ... . Requ isit11.ndo do Minist~rio 0/f. n . 205 de 5 ~e Ou-
da Inclustl'ia, Viação e tubro. Respondtdo em 
Obras Publicas, informa- 3 de Dezembro . 
ções acerca da petição em 
que o Ba nco Inic iad or de 
JI.Ielhoramen tos, cessionnrio 
do con tracto celebr ado com 
o gover no em 27 rle A gosto 
de 1890 para fundação de 
20 nucleos agrí colas n os 
E stados do Norte da Re-
publica,solicita pro rogação 
por dons an nos rio prazo 
es tipulado para ficar defi -
n i tivamente construido o 
primeiro nucleo . 

" 5 de Outubro . Idem .. ·•· •. . . .. ·.·. Requisitando do mesmo i\fi- OJI. n. 206 de 6 de Ou-
nisterio informações acerca tubro . 
do r equerimento em que 
a Companhia Geral de Me-
l ho ramentos no Maran hão, 
cess ionar ia do con trac to 
celebrado em 30 de Agosto 
de 1890, pa ra loc:J.!isação 
de immigran tes em te rras 
de sua pt·opriedada, solic i ta 
o pagamento da quantia de 
8() :830$200, auctor isado por 
aviso de 8 ele Agosto e não 
efrecLuado por falta de 
verba . 

» 5 de Outubro . Idem . .. . . . ..... .... Requ i~itando do Minis ler io Off. n. 207 de 6 de Ou -
da. Ind ustria, Viaçiio e tubro. 

5 de Outubro. Idem • . • ..• • • •. ... . • 

' 19 

Ollrll8 Publicas, informa-
ções acerca. do r equeri -
me nto em o engenheiro 
Francisco de Al meidft Tor-
res , so li cita o pagamento 
ela quan t ia de 41 :350$000 de 
que lhe é devedor o Es tado 
1 ela Jocali sação de 63 fa-
mil ias de imm igrantes em 
terras de sua propriedade, 
no Estado do Paran<i. , em 
virtude do contrato cele-
bt·ado em 13 de Agosto ele 
1890, com os favores do 
decreto n . 528 de 28 de 
Junho do mesmo anno. 

Requi sitando do mesmo i\li -
n isterio,in form ações acerca 
da pelição da ann,:;ilian 
S ubmcwine TelC[I!'C&ph Com-
l~cmy Limited », na qual 
solicita do Congresso Na-
cional que, na lei do orça-
mento de 18!J5 se declare 
que taxa de 10 cent,. 
sobre pal::tvra em percu rso 
n os cabos seja ao va lor de 
$400 o ft·anco, ou ao cam-
bio d~ 24 d. 

orr. n. 20 ele 6 de Ou-
tubro. R es1Jondid'l em 
2 0 do ?nCS111 0 me: . 
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8 de Outubro Marinha guet·ra ... Requisitando do l\Iinisterio Orr. n . 210 d> 8 de Ou- • 
da l\Iarin h a, acer ca da pe- tubro . Respondido ern 
tição em que o capitão de 25 do mesmo me-. . 
mar e g-uerra relormado 
Ft•ancisco Romano tepple 
da ilva, solicita melho -
ramento de reforma, as se-
guintes info rmaçõ s : 

{o. i um officia l refonuado 
pode legalmente occupar 
outr emprego e em 1\l i-
nist~r io dill'ereute ; 

2o. i de direito o que pede 
o alludido officiaL 

" de Outubro. Especial para r evet· Requisitando do Mini terio Olf. n . 2ii de 8 d.e Ou-
o codigo penal da da Guerra exemplares im- tubro. Re.•pondtdo em 
armada e projectos pressos do projecto do co- t t do mesmo me.::- . 
de codigos do digo de justiça militar do 
exerci to. Dr . Carlos Augusto de 

Car valho, e quaesqner ou-
tros documentos ou info r-
mações relat ivas ao as-
sumpto . 

9 de Outubro. Mar inha e guer ra • .. Requisitando do l\linislerio Oíf. u . 212 de 9 de Ou-
da Marinha informações tubro . Respondido em 
âcerca da petição em que t t de De:rombro. 
o 2° tenente pratico d' Ar- 1 
mada José Rolan, solicita 
sua reversão para o quadro 
effectivo; quaes os motivos 
que determinaram a sua 
reforma, quaes os serviços 
por elle presta do~ e qual a 
sua fé de officio . 

" 9 de Outubro. Fazenda e industr ias Requisitando do Ministerio Off. n. 213 de 9 de Ou-
da Industria, Viação e tub11o . 

.. 

I i de Outubro. Orçamento ....... _. 

Obras Publicas informa-
ções sobre o r equer imento 
em que Domingos José de 

ouza, guarda-salão da Es-
trada. de Ferro Central do 
Bt·azil, solicita sua aposen-
tadoria, qual o tempo de 
serviço publico effecti v o, 
o 1 vencimento que percebe 
e a natureza deste . 

Requisitando do hlinisterio Off. n . 215 de H 
da Fazenda informações tubro. 
sobre o credito uecessario 
p!!.ra as despezas a fazer -se 
na Alfandega de Pernam-
buco com os materiaes e 
concertos urgentemente so-
licitado pelo respectivo 
administrador, por telc-
gramma de 9 do corrente . 

de Ou-

i5 de Outubro. Especial nomeada Requisitando do ;'.Iinisterio Off. n , 218 de 1.6 de Ou-
para revl!r o co- da :\farinha a remes a de tub ro. Re~pondido am 
digo penal da ar- i O exemplares do decr. t 9 dO mesmo mez , 
mada. n, 949 de 5 de Novembro 

de 1890. 

16 de Outubro. ConstJtuiç~o,. legis- Requisitando do 1\Iinisterio Off n. 219 de i6 de Ou -
laçao e JUStiça. da Fazenda informações tubro. Respondido em 

relativas aos proprios na- 22 de Novembro . 
cionaes que não são ne-
cessarios para os serviços 
da União, em todos os Es-
tados , 

OBSRR VAÇÕES 
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i 894 25 de Outubro, Fazenda e industri a. Requisitando do Ministerio Off. n . 233 de 25 de Ou-
• da G u e r r a informações tu bro . 

acerca da petição em que 
D. Maria Josephina Feita! 
de Lima, pede relevação 
da prescripção de tempo em 
que incorreu para a per-
cepção de meio soldo rala-
ti vo ao período decorrido 
de 6 de Setembro de 1885, 
data em que falleceu seu 
pae o tenente reformado do 
exercito Miguel Maria de 
Noronha Feilal, já solici-
tadas por officio n. i73 de 
27 de Setembro do corrente 
anno. 

" 31 de Outubro. Orçamento .......... Requisitando do Ministerio Ofl'. n. 250 de 31 de Ou-
da Industria , Viação e tubro. 
Obras Publicas, a remessa 
dos relàtorios dos directo- · 
res das vias-ferreas Sul e 
Central de Pernambuco, 
r elativos ao corrente anno. 

» 6 de Novemb . Idem ............... Requisitando do mesmo Mi- 011'. n. 257 de 6 de No-
nisterio informações sobre vembro . 
a petição em que a Rio de 
Janeiro City Improvements 
Company, L imited pede in-
novação de seus con tractos 
no sentido de ser es taba-
tecida uma taxa de cambio 
para pagamento das con-
tribuições que o governo 
tem de fazer-lhe. 

" 14 de Novemb. Quarta de vet'iflcação Requisitando do Ministerio Ofl'. n. 262 de 16 de Ne>-
da Justiça e Negooios do vembro, 
lnteriot·, as authen ticas das 
eleições realisadas em 30 
de Setembro deste anuo, 
nM secções do município 
do Rio Branco, do ao dis-
tricto do Estado de Minas 
Geraes. 

» 14 de Novemb . Especial nomeada Requisitando do Ministerio OIT. n. 263 de 16 de No-
para formular um da Marinha a r emessa dos vembro. Respondido 

" 

" 

projecto de lei el as- regulamentos da sua Se- em 2 i de Novembro. 
sificando as repar- cretaria , Contadoria, Com-
tições federaes. missariado geral da Ar-

22 de Novemb. Marinha e guerra ... 

24 de Novemb. Idem . ... ......... .. 

mada , Arsenaes, Capita-
nias de Portos, Hospitaes, 
e Escola aval. 

Requisitando do Ministerio Off. n . 280 de 22 de No-
da Marinha, informações vembro . 
sobre o requerimento em 
que Eduardo Luiz Cordeiro 
requer o reshbelecim ento 
do Jogar de professor de 
primeiras lettras do Arse-
nal de Marinha da Capital 
Federal. 

Requisitando do mesmo Mi- OJf. n. 290 de 26 de No-
nis terio informações acer- vembro . 
ca da petição em que o 2° 
tenente da Armada Eduar-
do Orlando Ferreira, soli-
cita stta reversão para o 
quadro efiecti v o. 

OBSERVAÇÕES 
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OIDcios, representa~õBs, requerimentos e indica~ões pendentes de parecer das di[erentes commissões na 
· sessão de 1894 

ASS OMPTO ODSELt V AQÕEB 

:<! 
"' o 
c! o 

"' o 
o a: 
~ 
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Indicação do St· . depuíado Medéiros e Al buquerque alterando as disposições dos Jl..' commissiio de policia, i 
arts . 2<1, 36, 40, 42, 53, 54, 86, 1i7, i18, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, em 21 de Maio de 1894 . 
133, 137, 151, 152, 153, 163, 168, 169, 170, 171 e i 72 do Regimento interno 
desta Camara . 

Requerimento de Francisco Martins Vianna ex-Sachristão da Capella Imperial Jl..' commlssão de petições i 
pedindo ser incluído na relação dos pensionistas do Estado, de i 890 para cá, e poder•es, em 24 de Agosto de 
para que possa 1·eceber os vencimentos que então percebia como dispensado 1894 . 
do serviço . 

R equerimento do Sr . deputado Francisco Ferreira de Li ma Bacury, pedindo IDE~, em 1° de Outubro de i894....... 2 
a concessão de urna licença, durante a actual sessão. 

P rojecto n . i90 de i894, ,·indo do Senado, concedendo ao 2° official da Secretaria IDEM , em 30 de Outubro de i 894..... 3 
da Industria, Viação e Obras Publicas, José Ferreira Ribeiro da Costa , um 
anuo de licença . 

Requerimento do Sr. deputado Larnartine Ribeiro Guimarães, pedindo um IDEM, em 30 de Outubro de i894 ..... 4 
anuo de licença para tratar de sua saude . 

Requerimento do Dr. ernesio Quadt·os, pedindo um anuo de licença para IDEM, em 27 de Novembro de i8íl4... 5 
t ratar de sua saude . 

Requerimento do engenheiro Civil, fiscal da estrada de ferro mogyana, Pedro IDEM, em 3 de Dezembro de i894 .. .. . 
Figueir edo Rocha , pedindo sei s mezes de licença para tratar de sua aaude . 

Indicação do Sr . d~putado Cezar Zama propondo a suspensão do estado de Jt..' commis ão de con tl. 
sitio na Capital Federal. tuição, legislação e Jus• 

tlça, em i9 de Maio de i894. 

Projecto n. 93 de 1894, revogando o art. 50 do Decr. n, 1663 de 30 de Janeiro !nEM, em 11 de Setembro de 1894 ... 
de 1894. 

Projecto n . i39 de i894, transferindo ao domínio do Estado do Amozonas, as IDEM, em 2-Z de Outubro de 1894 ••. •. 
fazendas nacionaes, denominadas do Rio Branco, situadas nos campos desle 
nome, naquelle Estado . 

Projecto n. 137 de 1894, declarando pertencer ao Estado de Santa Catharina IDEM, em 22 de Outubro de i894. · · · · 
diversos proprios nacionaes. 

Projecto n . i67 de 1894, r eorganisando o corpo de engenheiros civis sob as bases IDEM, em 3 de Dezembro de 1894 •... • 
que apresenta e dando ou tras providencias em re lação á reorganisação geral 
dos serviços technicos do ulinisterio da Indus tria , Viação e Obras Publicas . 

Emen da ao projecto n. 105 de 1894, vindo do Senado, declarando pertencer ao IDEM, em 6 de Dezembro de 1894 ..•• 
Liominio do Estado do Pará , diversos proprios nacionaes. 

Proj ecto n. 301. de i894, dispondo sobre a vitaliciedade dos o.flicios de contador IDEM, em i O de Dezembro de 1.894 ..• 
dos juizes do Districto Federal . 

Projecto n. 2.23 de 1894, vindo do Senado, regulando a cobrança judicial dos IDEM, em 20 de Dezembro de i894 ••. · 
honorarios medicos, de que trata o alvará de 22 de Janeiro de 1810 !I 4° . 

Projecto D. 220 de 1894, vindo do Senado, dispondo sobre companhias de seguro !nEM, e á tle orçamento, em 20 de 
de vida, estrangeiras, que funccionam no territorio do Brazil. Dezembro de i894. 

6 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Officio do Minislerio da Fazenda, de 2 de Fevereiro de '1894, enviando o reque- A" comml iio de t'azenda i 
r ímenlo em que a Companhia da Estrada de ferro de Perto Alegre á Nova e Indu trla ,. erú 4 de Janeiro 
Hamburgo, pede continuação do favor da isenção de direitos para novos de 1894. 
objectos que pretende importar. 

Requerimento do Tenente-coronel Bernardo Correia de Araujo Leão e o major Imm, em 5 de Janbo de 18()4. · · • • · · · · 
Antonio Oonçal ves Barreiros pedindo a concessão de loterias para beneficio 
das familias dos defensores da Repuhlica. / 

Requerimento do Capitão Manoel Joaquim do Naacimento Machado, pedindo IDE}{, em 8- de Junho de 1804 .• · · · · • ·• 
reversão do meio soldo que percebia sua Mãe, em favor de sua irmã. 

Requerimento do Bacharel Luiz Rodrigues Nunes, juiz de direito aposentado, IDEY, em 9 de Junho de 1894. · · · • • • • 
pedíndo melhoramento de aposentadoría. 

2 

3 

4 
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( ' I )) 'd \ · · 1 t t d ela Alfandego A' COM.Iuss :i.o DE l'AZtNDA E INDUS1'1UA , cq uer tmento c c avt ' n tonto arnetro, nspec or aposen a o " 
de P ,lranagu;t, p edindo melhor:\lnento de aposentadoria. em 25 de Junho de 189.!. 

Reque rimento rle José Augusto Cesar F t! t't·az, propondo-se estabelecer uma !ou~, em 5 c:l.e Julho de 189-!. · · · • • • · · 
linha de n:J.Vegaçâo a v:1por entre os portos de Arncajú, Victol'ia o Capital 
F~dcral. 

Requerimento rlc D. Ann<~. oelbo de Fi.nueir do , ped indo que Ih s ja paga a loEu, em 10 de Julho de 189!. · • • · · • · 
differen~a do soldo, qne dei xou de rccouer, por ter o mesmo cabido em 
pre crlpeão. 

Requ rimento d l\ Irmandade do antissimo acramcn to d tt freguezin da Can- IDEM , em 22 de Agosto de 1894 . · · · · · • 
del<~.ria, pedindo a cone ssi\o d 3 loter ia• esp ci aes de mil contos de réi, , 
ca,ci:l uma, em beneftcicio da s obras de sua igreja . 

Requerimento de Francisco . ant'A nna dos 11.ntos, ex-Con linuo da Alfandega [Dllill, em i3 de Setembro de 1894 .... · 
da Capital F~dcral, pedindo sua r eintegração. 

Requerimen to de Joaquim Francisco dos Santos, Conferente aposentado da ID EM, em 14 de Setembro de 189-! .. . · · 
Alfandega do Ce:.ll'l\, pedindo melhoramento de aposentlldor ia. 

I equ rimenlo tl e D. Mar ia Angela de Rego Barros Freire de Carvalho. pe- !nEM, em 1-! de Setemuro de 189-! ..... 
diodo r devaçâo da divida que deb:ou seu finado mnrido o Coronel \Ven -
cesláo l!'reire de Carnlho. 

Requerimento de Augusto Ces:tr Pereira da Cunha, p~diudo que se lhe conte lonM, em 17 de Setembro de i894 .. · · · 
para o elfeito de aposentadoria o tempo que senio no e4ercito . 

Requerimento de Rodrigo de Oliveira podiudo melhoramento de aposen- Io&~r, em 17 de Set~mbro de i8:l-! ... · • 
tadoria . 

);! 
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Officio do .Miu'iste rio da F &zend:. de 2t de etembro de 1894, enviando as in for- lpEM, ~m 25 de Satembro de 1894..... H 
maçõas olicitadas, por esta Cl\mara, na parte relatiu á r enovação de fa-
vores que a companhia Brllzil Great OLL llleru obteve pelo dect>eto n. 8312 
de 19 de 'ovembro de i ~l. 

Requ &rimento do en enheir o Pedro de Almeida Godinho, pedindo a conces•io lllll!\1 1 em 17 de Outubro de 189-!. , . ... 15 
de uma dupla linha de na egaçâo subvencionada entre os portos de Santos 
e Nova 'lork e ~antos ~ ova- Orleans . 

Requ•rimanto do engenheir.:> ci;il Tbeophilo Teixeira de Almeida, propondo- e lotnr, em 22 de Outubro de 180-! . ··· · · 16 
est'l.belec r um a linha de nl\n gaçã.o de paquetes a ;apor entre os por tos de 
'autos e Nova York. 

Requerimento do Dr. Heleodoro Jaramillo, pedindo priTilegio e ~cl us i vo, p:wa [ uB M, em 5 de oven:;bro de 1894. · ·. • 17 
a mouta<>em de um<t fabrica de refina~ão de petroleo e seus derivado~ 
chimicos_ 

Pro.iecto n . 15' de i 9-!, autorisando o governo a contractu, 0 serviço de na- ln&M, em 6 de Noyembro de 1894 .... · 18 
n g-açã.o entre os portos de Belém e o de Santos, com escalas pelos de 
S. L11iz, I<'ortaleza, Recife, Bahia e Rio. 

Offic!o do Minisl.erio d_n. T~dustri a de 9 de NoTembro, de f 94, én ;iando o pe- fos:u, em 9 de Novembro de i 94 .. ·.. i9 
dtdo do cousel'!:to dJ~.trJctal de Bom Jesu" do Rio de S. João , municipio de 
S&nta Barbara, :elattvnrnent.e ao transporte gratuito, pela e-trada de Ferro 
Central do Brazil de 2.200 metros de tubos de ferro e outros materiae~ d~s-
tiuados as obras de encanll.IIleuto de agua pota;e[ na r espctiva povoação , 

Emendas _ao projecto n. 151 A de .1893, rtlativo a isenção de direitos de im- II!RM, em 26 de No>embro de !89!. ... 2;) 
portaçao e e•pedieute dos mater1aes e machiuismos destinadas á fundação 
de fabricas na ltepublica. 

Officio do ~inisterio da Guerr:.t., de 22 de Novembro de 189-!,enviando, de,·ida- [QRM, em 27 de Novembro de 18'34 . . • . 2 1 
mente mformado, o requerimento em que D. Carlinda d:t :Uotta Falcão 
pede relevação da divida que deixou eu íallecido marido o Alfer es refor ' 
mado do exercito Josino de Barros Falcão _ 

Requerimento de Victor de Assis Silveira, pedindo uma subven ção de cem [QmM, em 30 de Norembro de 1 94 .. . · 22. 
contos de réis, como auxilio a tres grandes erposições de café brazileiro. 

Officio do Minisierio da Guerra de 29 de KovemLro de 1 94 enTiando in fo r- [llBM, em f o de Dezembro de i 9-! .. . ,. 23 
mado, o requerimento em que D. Emilia Rodrirues Morei;a do Nascimen to. 
pede relevaoão da di idl\ que àeil:ou seu finado marido o T;mente- corouel 
Lauriano Alves do Nrucimen~o. 
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Officio do Min isterio da Guer ra, de 30 de Novembro de 189!, enviando o recpte- A coMMrssÃo DE l?AZENDA E INDUSTRtA, 24 
r imen to em que D,1 Anna l\1al'ia Tovar Conceição, p2de relevação da !lívida em :1° de Dezembro de 1804. 
que deixou seu fi nado marido o a lferes Gregorio Acery de Souza Conceição. 

Projecto n . 48 A de 1893, d ispende sobre o modo de eo ntar o tempo do aet•viço A.' commllilsuo d e marinho. e i 
dos mil itares de mar e tert•a que acce itarem cargos, empregos ou .officios g uerra, em H ele Julho do 1891. 
fóra de seus respectivos ministerios ou que occuparem cargos vitalic10s . 

Projec to n. :1 30 do 1894, vindo do Senado, determinan do que o mo nlepio dos [oeM, em 17 de OutubN de 1804 ., .. . , 2 
officiaes da Armada e classes annexas, de que tracta a Reso lução de 23 de 
Selembro de 1795, será dividido em duas par tos ignaes , cabe ndo uma á 
viuva e a outra aos filh os successi veis na form a da lei . 

Projec to n . 221 de :1893, mandando computar na an tiguidade do posto de [DE~! , om 23 do Outubro de :1894 . , , . .•. 
a lferes Ar istides Augusto Villas Boas o período decorrido de 27 de Agosto 
de i880 a 14 de Novembro de 1885. 

Req uerimento do marechal de campo refor mado, Augusto Cesar da Silva I edin- fDEM, em 23 do Outubro de i89·1. , ..•• 
do melhoramento de refor ma. 

Oflicio do Ministerio da Guerra, do 26 de Novembro de 180+, enviando in fo r- IDEM, em 27 de Novembro do 1894 .. ., . 
mado, o requer imento em que o major-fisca l de 14• regimento de cavallaria 
João José da Luz, pede deferimento de uma petição dirigida ao Congresso. 

Requerimento de Augusto Cand ido P ereira Baptista de Olive ira, pedindo pa- Ior.M, em 4 do Dezembro do i804 . ....• 
gamento ela gr at ifi cação a que se julga com d irei to . 

Offtcio do Mini s teri o da Mari nh a , de H ele Dezembro ele 18\:Jti, enviando as in- IDEM , em iO de Dezombt·o de 1804 ... , 
formações solicitadas por es ta Camara ao requerimento elo pra tico 2• tenen te 
José Rolon . 

Projecto n. 6 de 1894, mandando constmir na cidade da Lapa um estabele- A.• cotnnals iio de lns truc ·i.io 
cimento de ensino, que deverá ler o nome do general Carnei r o. publico, em 27 de Junho de 1894 . 

Requerimen to de D. Eudoxia dos Santos Marques Dias, pedindo o pagamento [ nEM, em 10 de Julho de :1891. ..... . . . 
da gratificação addiciona l, como professora publica, a que se julga com 
direi to. 

Projecto n . 54 de. :1894, declarando validos par li; ma:tl'icula nos cursos do in- [nEM, em 21 do Agosto de 180·i. •...• . . 
str ucção supenor os exames de ltoguas e scJencias, prestados no Lycêo de 
Artes e Officios do Estado de Pernambuco . 

Projecto n . _196 d~ 1834 , concedendo ao g2verno o necessario credito para que [oe~r E Ás DE SAIJD!l PIJBI.JCA E onr;A-
s&ja onvtacla a França uma commtssao 10cumbtda de estudar o methodo MENTO, em 23 de Novembro de :180'1. 
Roux pat'a debellar a diphtería no Brazil. 

Offi cio do Minister io da Justiça, de 4 de Maio ele i80J, enviando o~ papeis re- A.• cotnmi.seiio de orçnmen• 
ferentes á concessão de credito de 33.2 . 087:SOOO para a construcção de um to, em 4 de Junho de 1804. 
hospital gera l na Bri gada Pol icia l, e o requerimen to do por teit•o do J uizo 
Seccional do Es tado da Bahia, Aprigio José da Cruz, pedindo que lhe seja 
marcado ordenado . 

3 

4 

5 
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Offici o do :lllinisterio da Fazenda de 23 de Maio de i894, enviando o requeri - IoEl!, em 4 da Junho de 1894 . .. ,.. . 2 
manto em que os empregados da Alfandega do Rio de Janeiro pedem que 
os ordenados dos sem1 empregos sejam fixados na rar.ão de dois terço• 
elos r~spectivos vencimentos . 

Officio do Minislerio do Interior, de :10 de Maio de i894, enviando o r equeri- fo1m, em 4 de Junho de 1894 .. . ,, , .. 3 
mento em que a Direcloria do recolhimento de Santa Rita do Cassia pede 
uma subvenção annual. 

Requer imento do engenheiro Adolpho Lopes, pedindo pagamento dos venci- fDE~I, em 5 de Junho de 1894 .. .. .• , 4 
mantos a que se JUlga. com direito como Fiscal de 3a clasac jun~o á Com-
panhia T ram- Road Nazareth. 

Requerimento da Companhia Paulista de Vias Ferreas e Flnviaes em S. Paulo, IoeM, em 5 de Junho dQ :1801,...... 5 
pedindo i n novação de um contracto, para o fim de espaçar para maiA 3 
annos os prazos a c1ue está obrigada, para poder realisat• diversas obras, etc. 

Representação da mMa adminlslrativa da Santa Casa da Misericordia da Bahia, IoeJ.I, e~ 12 ~e Junho de 180~. , ... G 
)>!Jdindo a elevação do subsidio com que foi dotada para auxiliar os serviços 
clínicos da Facqld~cle de Medicina d~~uelle Estado, 

20 
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Requer imento da Santa Casa da Misericordia ela Bahia, pedindo a elevação ela A' co~gussÃo DE ORQAMEN1'0 , em 12 el e 7 
verba, com que foi dotada para iniciar os trabal hos de construcção de um J unho de 1894. l 
edi!icio para ma ternidade . 

Req uerimento da Santa Casa da 1\Iizericordia da Bahia pedindo a elevação ao I DEM, em 12 de JLtnho de 1894 ........ . 
t rip lo das contribuicões ele caridade que, em virtude elo decreto ele 24 de Abril 
ele 1885, são autorisadas pela consolidação das le1s das alfandegas e mesas 
de rendas d'aquelle estado . 

8 

Requerimento da Santa Ca. a da 1\l ize ricordia da Parahyba ped indo a elevação IDEM, em 15 de Junho de 1894 ... ... . . 9 
ao triplo das con tribuições de caridade cobradas nas alfaDdogas do Brazil. 

Requerimento da Directoria da Associação Protectora de o1·phãos pobres , fi lhos IDE~i, em 26 de J unho de 1894 .•... , . • , 10 
dos defensores da Republica, pedindo um auxilio pecuniario. 

Representação dos habit~ntea do mun icípio de CmiLyba, pedindo um nuxilio IDEM, em 26 de Junho de 1894 .... ,. , . • 11 
pecunia l'io para acudir ns mais urgentes necessidades de seu territorio 
avassalado pela revolução no dia 20 de Janeiro de 1891. 

Requer imento de José Olympio Gomes reclamando cont.ra a tabella C. an nexa IDEM, em 30 de J unho de 1894.,...... . 12 
ao Decr. n. 1582 de 31 de Outubro de 1893 que mandou supprimir a. gratifi -
cação para quebras que era abonada aos Thesoureiros das alfandegas . 

Officio do l\Iiuisterio ela I udustria e Viação, ele 10 de J ulho de 1894, enviando o IDE:Ii, em 17 de Julho ele 1894.......... 13 
requerimento em que a Companhia da estrada de ferro do Natal a Nova Cruz, 
pede que a sua estrada seja resgatada pelo Estado , 

Projecto n , 25 de 1894, que limita a somma actualmente em circulação, a IDEM, em 24 ele Julho de 1894 . ...... , . · :1.4 
emissão de bonus , autor1sada pelo art . 10 do Decr . n. 183 C, de 23 de I 
Setembro de 1893, ao Banco da Republica do Brazil. 

Requer imento de A. Viveiros de Castro e outros pedindo a reducção de 30 °/0 IDEM, em 28 de Julho de 1894 •• • ,,,,,.. 15 
dos direitos das ma lerias pr imas importadas para a fabrica de chumbo . 

Requerimento da estrada de ferro de 1\'Iuzambinho, pedindo que seja fixado em JDEM , em 28 de Julho de 1894.,,,,, .. , 16 
6 oj0 a ~arantia de juros sobre o capita l maximo de 3.000:000S, visto que a 
garantLa que ora percebe é mínima. 1 

Requerimento do engenheiro civil Arthur Napoleão Gomes Pereira da Silva (DEM, em 3 de Agosto de 1894 •.•.• , . ,. 17 
pedindo verba especial para pagamen to de seus vencimentos , 

Oflicio do Ministerio da Fazenda ele 31 de Julho de 1'894 enviando o r equeri- IDEM, 
mento em que os empregados da ex ti nota Thesourari a de Fazenda do Estado 
do Rio Grande do Sul pedem que lhes sej am ex tensivos os vencimentos que 
percebem os em pregados effectivos do quadro. 

em 3 de Agosto ele 1894 ......... 
\ 

18 

Reque r imento de José Joaquim da Costa Pereira Braga, Henr ique Burity e IDEM, em 13 de Agos to de 1894., , ,,.. . 19 
Delfino Moreira da Sifva, pedindo o pagamento de seus vencimentos 
durante o periodo que decorreu de suas dispensas de empregados do Minis-
teria da Fazenda, á reintegração na qualidade de addidos . 

P rojecto n . 192 C, de 1892, adclitivo destacado do orçamento da despeza do I nEM, em 20 de Agosto de 1894.. .... .. 20 
Ministerio da Ind ustria, Viação e Obras Publicas, man dando executar 
d iversas obras na estrada de ferro central do Brazil. 

Projecto n . 62 de 1894, que autorisa o Poder exPcu tivo a prolongar o ramal de IDEM em 27 de Agosto de 1894........ 21 
Out·o Preto a1é encontrar- se com a estrada Espirito Santo e Minas. ' 

Projecto n. 65 de 1894, autorisnndo o Poder Executivo a conceder a gar antia de IDEM em 27 ele Agos to de 1894 ..... ,, 22 
ju ros de 6 °/0 ao anno ao capiLal necessario para conslrucção de uma estrada ' 
de ferro de S. Luiz do Maranhão ao Joazeiro. 

Requerimento dos 1°• e2°5 escriptnrarios ela Repartição Geral dos Tel ' graphos illEM, em 28 de Agosto de 1894 ....... . 23 
pedindo a conces;ão do uecessario credito a fim de que possão ser pagos , ele 
accordo com as tabellas que acompanham o regufa meuto postal de 10 de 
Abril de 1893 . 

Requeri mento dos telegraphistas de 1• , 2J e 3" classe , pedindo a concessão do IDEM, em 28 de Agosto de 1894........ 24 
necessario credito ali m de que possam ser pagos, de accordo com as ta bel! as 
qLLB acompanham o regulamenLo postal de 10 de Abril de 1893 . 

Oflicio do 1\finisterio da F azenda de 28 de Agosto dd 189·1, enYiando o t•equeri- IDEM, em 29 de Agosto de 1894..... . .. 25 
mento no qual o commandante, sargento e guardas da Alfandega do Ceará 
pedem augmento de_seus vencimentos. 
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Oílicio do Ministerio da Marinha ele 27 ele Agllato de 1894, enviando o requ - A' co~oussÃo Di> oRÇAMENTO, em 29 de 2G 
rimento e mais pvveis relativos ú uma bonificação pedida pelo fornecedor Agosto de 1894 . 
José Sergio de Oliveira, sobt·e os preços de seu contracto. 

Requerimento do engenheiro Francisco de Almeida Torres, concessional"io da IDEM, em 29 ele Agosto de 1894.. . . .... 27 
fundação de nucleos coloniaes em ·terras de sua propriedade no matado do 
Paraná, r eco rrendo á Camara dos Deputados sobre pagamento da CJuota para 
fiscalisação de seu contracto . 

Projecto n. 72, de 189•1, creando varios impostos em beneficio das casas de IDEM, em 30 de Agosto de 1894 ..... . . · 28 
caridade e outros institutos pios da União. 

Projecto n. 74, de 1894, prorogando por dous annos os prazos concedidos ás IDEM, em 31 de Agosto de 189-1. . . • . • · 29 
empt·ezas de linhas ferreas de Itararé a Cruz Alta e seus ramaes e de Taubaté 
a Ubatuba. 

Projecto n. 81, de 1894, vindo do Senado, autorisando o governo a applicar, lDE)I, em 3 de Setembro de 1894...... 30 
desde já , as despezas com o alarl!'amento de bitola, na Estrada de Ft1rro 
Central do Brazil, de Cachoeira ate Taubaté. 

Requerimento de Frederico Mauricio Draenert, pedindo pagamento dos venci- lDE)I, em 3 de Setembro de 1894 . .. . . . 31 
mentos atrazados e que cahiram em exercícios findos. 

Projecto ':l·. 92, ~e 1.894, tornando exten~ivo aos lentes de pathologia geral e lDE:U, em H de Setembro de 189-1..... 32 
obstetr1c1a o dtsposto no paragrapho un1co do art. 47 do regulamento vigente 
das Faculdades de Medicina . 

'l'elegramma do senador Raulino Horn e out,ros, pedindo que sejam mantidas as IDmu, em 12 de Setembro de 189-1..... 33 
verbas de colonisação dos portos e out ras com applicação ao Estado de Santa 
Catharina . 

OJ:ficio do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, de 14 de Novembro IDEM, em 13 de Setembro de 1894..... 34 
de 1894, enviando as informações solicitRdas por esta Camara, ao req ,teri-
mento da Companhia Rio de Janairo City Improvements, pedindo a inno-
vação de seus contractos, estv.belecendo-se uma taxa fixa de cambio. 

Requerimento da Companhia 1!Jstrada de Ferro Petroleira e Parnabyba, pedindo IDEM, em H de Setembro ele 1894 ..• ,. 35 
pror ogação de prazo, etc, 

Projecto n. 178, de 1894, autorisando o governo a rever a relação dos empregados IDEM, em 16 de Setembro de 1894.. . . . 36 
publ icas aposentados. 

Requerimento da Escola Domestica de Nossa Senhora elo Amparo, pedindo a IDEM, em 19 de Setembro de 1894... . . 37 
concessão da verba com que tem s ido dotada no orçamento da despeza . 

Requerimento da Companhia União Industrial dos Estados do Brazil, pedindo IoEM, em 27 de Setembro de 1.894 . •... 3 
relevação da pena de caducidade que Ih foi imposta. 

Projecto n . 237 H, de 1893, additivo destacado do projecto n. 237 C que fixa a IDEM, em 1 de Outubro de 1894.... . . .. 39 
despeza do i\Iinisterio da Industria autorisando o governo a innovar o 
contracto da Companhia Brasilian Submarine, cnja concessão terminou a 
16 de Agosto de 1892, sem privilegio de ordem alguma . 

Requerimento da Companhia Obras Publicas e Em prezas do Egtado ele Minas IDEM, em 2 de Outubro de 1894........ 40 
Geraes, pedindo pro rogação por mais tres an nos para conclusão dos trabalhos 
da estrada de ferro de Ouro Preto e Peçanha. 

Requérimento de Anton io Augusto de Faria, pedindo a decretação da necessaria IDEM, em 2 de Outubro de 1804........ 41 
verba, para pagamento da quantia a que se julga com direito. 

OJ:ficio do Ministerio da Justiça e regocios Interiores, de 2 de Outubro de IDEM, em 3 de Outubro de 1894....... -12 
1894, enviando os officios relativos á necessidade de ser augmentado o numero 
de pharmacJtlticos do Inst ituto Sanitario Federal. 

Requerimento de Francisco Ribeiro Guimarães e outros, ped indo a decretação IDEM, em 8 de Outubro de 1894....... 43 
de verba afim de que o Thesouro Nacional possa pagar-lhes a quantia a que 
se julgam com direito. 

Requerimento de Augusto Borges Leitão, pedindo que se decrete verba para InE:u, em 10 da Outubro de 1894.. . ... 44 
pagamen lo de seus vencimentos que cahiram em exe1·cicios findos. 

Emenda ao prnjecto n. 99, de 1894, que manda pagar ao Dr. Albino Gonçalves IDE.\!, em 11 de Outubro de f 94 ...... 45 
Meira de Vasconcellos os vencimentos c1ue deixou de receber desde a data de 
sua exoneração até á de sua reintegração. 
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Requerim ento do Dr . Ricardo Garcia Menezes, concessionario do pri vilegio de A' co~missÃo DE onçA;~IENTO, em 13 de 46 
invenção sobre tintas incombus iiveis, pedindo rPducção dos direitos que Outubro de 1.894. t 
paga nas alfandegas a bai'.IJla. 

Requol'imento do José Manoel Machado de Araujo, ju iz seccional do _Estado ID EM, em 13 ele Outubro de 1894 . . • , · 47 
ele ergipo, p dintlo que se decrete verba para pa gamento dos vencimentos 
qtte deixott de perceber . 

Reqnorimon to de Paul i no M:n·lins Pacheco, pedindo contagem de tempo e o IDim, em 15 de Outubro de 1894 ..... · 48 
p:<gamento de vencime ntos a qtte se julga com dir.:lito. 

Requerimento da Companhia Fabrica de 'r ecidos do Rink, pedindo indemni- IoEM, em 20 de Outubro de !89-! . . · • • . 49 
sação a que se julga com direito, pela rescisão do seu contracto celeilmdo 
com o Ministerio da Guerra . 

Proj ec to n . 57 A de 1893, dispensando do pagamento de direitos de importação IDEM, em 22 de Ou~ubro de 1.894 ... • • • 50 
e expedien tes e dos fretes da E. F . Central, os materiaes destin ados á. ca· 
na lisação de aguas, esgotoB o quaesquer out ras obras de saneamento das 
cidades de Leopoldin a e Olive ira em J\linas Geraos. 

Projccto n . 137 de 1894, declarando pertencer ao Estado de San ta Catharina, IollM, em 22 de Otltubro de 1894 .. ..• • . 51. 
cli versos proprios nacionaes. 

~Iensagem do Vice-Presidente da Republica , pedindo autorisação par a, mediante IDEM, em 23 de Outubro de 1894 •. . • . · 52 
substituição, do actual regulamen to, l imi tar o consumo d'<IJ5Ua nesta Capital 
por meio de hyclromelro. 

I 
Mensage m do Vice-Presidente da Republica, pedindo a r evogação do disposto no IOEM, em 24 de Outubro de 1894 ..•. . · 53 

art. lô do decr. n. 5?8 de 28 ele Junho de 1890, sobre o premio de 1.00,000 
francos ãs companhias de navegação que transportat·em 10.000 lmmi-
grantes, pelo menos , durante um a nno. 

Ofl1cio do Ministerio da Industria, Yiaçi\o e Obras Publicas, de 25 de Outubro de IDE1!1 em 26 de Outubr o de i894 ...... 54 
189-!, enviando as informações sol icitadas po1· esta Camara , r el8. tivameote ao 
pedido feito pela «Brazilian Submarina Telegt·aph Company, , para que n a le i 
da receita geral do exercício de 1895, se decla re, que a taxa de 10 centi mos 
sobre palavra em percurso, em seus cabos, seja n o valor ele 400 reis o franco 
ou ao cambio de 24 ds. 

Officio do i'llinisterio da Fazenda, de 26 d~>; Outubro d~ 1894, enviando os papeis IDEM, em 31 de Outubro de 1894 .. . .. · 55 
relativos ao aluguel de dous armazens para a Alfandega de Porto de Alegre, e 
as informações pres tadas pela mesma .Alfandega, afim de que seja votada a 
verba nocessaria no orçamento de 1895, :para a despeza de que se tra'a . 

Requerimento ela companhia de estrada ele Ferro do Norte do Brazil, cessionar io IoEM, em 3 de Nov<,mbro de 1894 ... .. 
das vias ferreas de Aracajú e Simão Dias no Estado de Sergipe e de Ta-
mandaró a Barras em Pel'llambuco, pedindo perm i s~ão para emittir de-
bentures, e le. 

Requerimento do Banco c~a Lavoura e do Comm~rc io elo Braz il , com séde nes ta IDEM, em G de Novembro de 1894 ..... 
P raça, pecllnclo que SeJa autor1sado o gover no a despende r a quantia de 
5li :451 092, importancia ele amortisação- e j u•·os Yencidos até 3i ele Dezembro 
de 1894, elos emprest imos feitos aos Estados ele Ser 15ipe e P iauhy pelos 
contractos de 12 de Outubro do 1889 e 12 de Abri l de 1890 . 

56 

57 

Requerimento ela Associação Commercial de Pernambuco, pedindo providencias ToEM em 6 de Novembt•o de 189-!. . . . . 58 
afim de evitar a demora e possivel interrupção das obras de melhoramentos ' 
do porto do Recife . · 

Requerimento da Companhia «Brazil Great Southern Railway», cessionario da ~DE:M, em 13 de Novembro de 1894 .... 59 
eslrada de f~rro de Quarahim a ltaqni no Rio Grande do Sul, adduzindo 
cl!versas considerações em defesa de seu ped ido indeferido pelo parecer n. 120 
da commissão de orçamento . 

Reque:imen to d«?s moradores da Villa de S . José do Calçado, pedindo a decre- IDEM, em 14 de Novembro de 1894. .. . 60 
taçao ele um tmposto sobre comp1·a e venda de an i:uaes. 

Officio do Ministerio da Fatenda, de 17 de NovemlJro de 1894,enviando a petição { DEM em 19 de Novembro ds 1894 ... . 6i 
em que o Administrador e !il ~sc:ivão da Mesa de Rendas, em Pelot as, no 

1 

Estado do R10 Grande elo Su~, sohc<tao a elevação da porcentagem que actual-
mente perceb2m. 

Representação da Directoria tocal' da _«Tiie. Equitable Life Assurance Society of IDEM, em 2! de NoYembro de 189L. .. 62 
lh e Umted States~, co!ltra a adopçao do 1mposto de 5 oj 0 , sobre a prestação 
de novos segttros de 'lida, fettos pela comp~uhia. 
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Projecto n. 196, ele 1894, concedendo ao Governo o necessario credito para que A' CO)IM!SSÃO DE ORÇAMEN'l'O. em 22 de 63 
seja env iada á Fra•'Ja uma com missão incumbida de estudar o meLhodo Roux Novembro de 1894. · 
paro. debellar a diphteria no Brazil .. 

Projecto n. 194, de i894, creando delegacias do Thesouro Federal nas capitaes IDEM, em 22 de Novembro de i89-1.... 64 
dos Estados que as não li verem, 

Mensagem elo Pt·esidente da Republica solicitando a concessão de um cradito IDEM, em i9 de Dezembro de 1894... . 65 
supplementar da quantia de 44 :826$423 para occorrer às clespezas do § 19 .:lo 
art. 2o ela l ei n, 191 B de 30 de Setembro ele i893. 

Mensagem do Presidente da Republica pedindo a abertura de oredito suppl~- Iol!W, em 19 de Dezembro de 1894 •. ,. ~6 
mentar de 99é:000$000, necessario para occorrer á despeza da verba - Correto 
Geral- até o fim do exercício vigente , 

Mensagem do Presidente da Republica solicitando a o.bertura de um credito Io B~I, em 19 de Dezembro ele 1894.... 67 
supplementar de 3.341:816$713, á vedJa- Garantia de Juros ás Estradas 
de Ferro. 

Mensagem do Presidente da Republica, solicitando a abertura de um credito InF.M, em 19 de Dezembro de 1894..... 68 
supplementar de 250:000$000 á verba - Exercicioi Findos- para indem-
nisação, de igual importancia aos negociantes Padro Diniz & C. 

Requerimento da companhia de estradas ele fer1·o do Norte do Brazil pedindo, que Iom11, em 19 de Dezembro de 180-1 •. ,. 69 
na forma dos contract;,s, sejam as estradas ali i viadas de concorrer com os 
onus das despezas de ftscalisação. 

Projecto n. 220 de 11l94, vindo do Senado, dispondo sobre companhias de seguros IDEM, em 20 de Dezembro de 1894...... 70 
·de vida estrangeiras que funccionam no territorio do Brazil. 

Requerimento ele D. Maria Roza Teixeira Gonçalv11s, pedindo uma pensão ••.. A.' commissií.o de pen11õe11 e i 
cont:a.s, em 31 de Agosto de 1994. 

Requerimento de D. Maria da Gloria Meirelles de Campos, pedindo uma pensão. IoaM, em 31 de Agosto de 189-1 .••..•. 

Requerimento de D. F01·tunata Perpetua de Souza, pedindo umo. pensão .. ,.,.,. IDEM, em iO de Setembro do 18:14..... 3 

Requerimento de D. Luiza Echelame, pedindo uma pensão ... , ..... , .. , •. ,, ... InEM, em 11 de Setembro de i 4 

Requerimento de D. Joaquina Balbina Fialho Ferraz, pedindo uma pensão .. ,. 1oEM, em 12 de Setembro de 18\14.,... 5 

Requerimento de D. Hortencia Adelaide Guillohel e sua irmã pedindo o augmento IDEM, em 17 de Setembro de 1894..... 6 
do meio soldo que percebem, 

Requerimento ele D. Olympia Andrade da Silveira de Araujo Corrêa, pedindo uma IoxM, em 26 ele Ouiubro de 1894 •• ,,., 7 
pensão . 

Requerimento de D. Maria Pinto de Araujo Cor1·êa, pedindo pagamento do meio IoB)!, em 19 de Novembro de i89-1 ... , 8 
soldo pela tabella de 1873. 

R~querimento ele D. Anna Roza da Serra OliTeira, pedindo que lhe seja reconbe- IDEM, em 21 de Novembro de i894.,.. 9 
cido o clireiio ao meio soldo. 

Olftcio do Ministerio da Guerra, de 20 de Novembro de i894, enviando o reque- Imm, em 22 dtl Novembro de 1894 ••.• 
rimento documentado em que o 2o tenente honorario da armada José 
Moreira ela Costa Tupinambá pede que seja concedido a suas filhas menores 
o meio soldo de ~eu fallecido filho o Alferes Antonio Moreira da Cos~a 
Tupinambá. 

Officio do Ministerio da Guerra, de 2.2 de NoYembro de 1894, enviando o re(j_ue- toEM, em 23 de Novembro de 1894 .•. , H 
rimenlo documentado em que D. Laurinda Blandina de Siqueira Rocha e 
D. Zeferina Blandina de Siqueira Rocha, pedem uma pensão. 

Requerimento de D. Roza Izabel Domingues Costa pedindo a reversão da peneão IoaM, em 27 de Novembro de i894.... 12 
que percebia seu finado marido o ex•contra mestre de carpinteiros do Arsenal 
de Marinha de Pernambuco. 

Projecto n. 221 de 1894, vindo do Senado, concedendo a';,). Cyrilla Rodrigues da loBM, em 20 de Dezembro de 1894.... 13 
Silva uma pensão annual de 2:000$000 

Proj~cio n. 222 de 1894, vindo do Senado, mandando pagar il. D. Maria Angelica ÍDElll, eln 20 c1e Dezembro de 189-1.... 14 
Pmto Rangel o me10 soldo a que tem direito. 
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Ofllcio do 1\Iin is terio da J us tiça e Negocios Intel'iores de 3 de Outubro elo i89~ . A~ c omm lssão e special s obre 
enYiando a mensagem em que o vice-presidente da Republica expõe a necessL- c lassificação( d as repar t i · 
dnde de serem a ugmen tados os vencimentos doe fu ncc ionar ios fed eraes . ções Cede r·ae s , em 3 de Outu-

bro de 1894 . 

1 

Requeri mento dos empregados da Delegacia Fisca l do Estado da Minas, pe,lindo IDmu, em 3 do Outu bro de 1894. .. .. . • . 2 
quo sejão ~qu i parados os seus vencimentos aos dos da Delegacia Fiscal de 
S. Paul o. 

R eqnerirn en to de Albin o da Silva Azevedo, pedindo equiparação de seus venci- IDJm, em 3 ele Outubro de :1894 . . ...... 3 
men tos aos de i 0 pakão da lancha do Arsena l ele Guerra. 

Officio do 111 in is terio da Faz~nda, de 21 de J unho de 1894, enviando o req uer i- I DEM, em 3 de Outubro de t89-L . . . . .. 4 
men to em que o adm inis Lrador extinc to das capatazias da ai t'.1 ndega do Es tado 
de Sergipe Anlonio Baptis ta Bittencour t, pede que o seu ven~imento SeJa 
div idido de modo que 2f3 llquem como ordenado e i /3 como gra tdlcação . 

Requerimen to dos mach inistas da a lfandega de9ta Capita l pedindo augmento de IDEM , eru 3 de Outubro de 1894 . . . . ... . 
Yencimentos. 

Offi.cio do 1\Iiniste r io da Fazenda, de 30 de Junho de 189-! enviando os requel'i- IDEM, em 3 de Outubro de 1894 . .. . . • • . 
mentos em que a companhia dos gua rdas e o pessoal da lancha a vapor da 

a lfandega da Bahia pedem augmento de ' 'encimentos . 

Requer imento dos fieis de armazem e aj•1da ntes do administ rador das capatazias ID EM, em 3 de Outub ro de :1894 . . .. . . • . 
da alfandega da Capital Federal, pedem que seus vencimentos sejam equif 
parados aos dos 2os escr ipturarios da mesma alfandega . 

5 

6 

7 

Ofll.cio do Ministerio da Fazenda, de 24 de J ulho de 189-!, envian do o requer i- I DEM, em 3 de Outubr o de 189-!. . . . . . . . 8 
me:nto em que os empregados das extinct:ts thezourarias de fazenda, recebe-
darias de rendas e officiaes de descarga , tambem extinctcs, pedem uma gra-
tificação addicional. 

Officio do Ministerio da Fazenda, de 2-! de J ulho de 189-! , enviando o requeri- lDEJu, em 3 de Outubro de 189-! .. . ,.... !) 
mento em que os carpinteiros, patrões e mar inheiros da alfandega de P er-
nambuco, pedem a ugmento de ve ncimentos . 

Requerimento dos guar das da me a de rendas federaes , da cidade de P elotas, IDE M, em 3 de Outubr o da 1894. ....... 10 
pedindo angmento de vencimentos. \ 

Requerimen to dos conferentes da Caixa de Amortização pedindo que seus venci- I DE}t, em 3 ele Outubro de 1.89-L . . . . ,. . 10 
mentos sejam equiparados aos dos i oa escripturarios da mesm a repar tição. 

Requer imento de Domingos Fernandes da Silva Guimarães, escrivão da audi- l DEM, em 3 de Outubro de 189-!. ....... 1i 
toria ger al da mar inha, pedindo augmento de vencimentos. 

Ofll.cio do l\Iin i terio da Fazenda, de 30 de agosto de i894,enviando o requerimento I DEM, em 3 de Outubro de 1894. . .. .... :12 
em que os contínuos da alfandega de Pernambuco pedem J.ugmento de ven-
cimentos . 

Requerimento dos empregados dalnspectoria do 2° districto dos portos mar ítimos I DEM, em 3 de Outubr o de 1894.. . .. . . .. 12 
pedindo augmento de >encimentos. 

Requerimen to dos fie is de a rmazam e ajudant•s do adminis trador das capatazias I oEM, em 3 de Outubro de 1894.. . ... . . 13 
da alfandega de Pernambuco, pedindo que seus vencimentos sejam eqmpa-
rados aos dos 2°• escripturarios da mesma alfandega. 

Requer imento dos fie is de armazem da alfaodega de Per nambuco pedindo IoEM, em 3 do Outubro de 1894... .. .. . 14 
augmPnlo de seus ' 'encimentos . 

Ofll.c io do i\finisterio da Fazenda, de 10 de Setembro de 189-:1 envian do o reque- I DEM , em 3 de Oulttbro de 1894 ... , . . . . 15 
r imento em que os serventes das capatazias da alfandegada cidade do Ri o 
Grande do Sttl p~dem augmento de suas diarias. 

Officio do Ministerio da Fazend_a, de 10 de Se~embro de 1894, envi ando o reque- lDEM, em 3 de Outubro de 1894 ., . .. .. . . 16 
runento em que o adnumstrador das capatazias e fieis de armazem da 
Alfandega da cidade do Rio Grande pedem augmento de seus vencimentos. 

Ofll.cio do Ministerio da Fazenda, de 10 de etembro de i 94-, enviando o reque- [01m, eru 3 de 011tubro de 1894 . . . .. . • • 17 
r imento em que os guardas da Alfandega do Rio Grande pedem augmento 
de nncimentos. 
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Offic io do Mini s terio el a F aze nda , de 10 d e Se le mbro de 1804 en via ndo o o lftc in . ~ · coMmssÃo ESPECIAL sOBRE CLARS I 18 
d o in specLOL' da Al l'a utl ega do l~ spi r ito Sa n to pedindo a :tg menlo d e venci - FICAÇÃo o ,, s ltEPA RT IÇÕES FE DERAES , 
m entos dos gua L·das da me m a a lfandega . ' em 3 de 01ttubro de 18\:l,! . 

Officio el o Min isleri o da Mari nh a, de 18 de Setem br o de 189±, envi a ndo o r eque· [n EM, em 3 de Outub1·o de 1894.. ..... 19 
rirn en to em que F r a nc isco An tonio Pinto de Mira nda , a uxi l ia r do a •·chi-
vlsta rht mesm a Secre ta r ia , pede que seu s vencime ntos sejam equiparados a os 
do continuo e lh e seja conced ido o d ire ito de a pose ntadori a. 

R equ er ime n to de J oaqu im Rib iro P e,lroso Ju n ior e outros, pro fessores d :• IDEM, em 3 de Outub ro de 1894 . .. .. .. 20 
E sc? la d o cor po ele m a ri nh e iros nacio naes , pJdiudo q ue s e us vencimen tos sejan1 
e JUl parados a os dos se us co li egas elo Collegio 1\lili La r. 

Offic io do ~fini s te ri o ela Faze nda, ele 25 de Se tem b L·o ::le 1894, envia ndo o r eqtl er i· InEM, em 3 ele Ou tu bro de 1894 . .. . • • . 21 
m e u to em que ~s em pr<'ga cl os da Ca ixa ela A mortisa ão pedem qne se us 
venc1mentos seJ m équipa rados a os elos empr egados d o 'l' hesouro F eder a l. 

R equel'imen to de E d ua rdo Aug usto da Sil va N unes , ped indo que lh e seja conce- [nEM, em 3 ele Outubro el e 189·1... . . .. 2.2 
clido u m orde nado equi va len te a o so ldo de aj uda n te como 1• tenente da 
armada . 

R equer imento d')s fi eis de a r mazem e aj uda n te d as capa ta zias das AI fa ndegas fD EM, ém 6 d e Outubro de 1894 . . . . ... 23 
da Ba hi a e P e rn arn buco ped ind > q ue seus ve ncimen tos sej a m equipa rado> 
aos dos 2°5 esc L· i ptur arios el a m esma a lfanclega . 

Requerim en to· dos p a trões e r e mador es d o Arsena l ele Marinha da Capital foE ~r, em 6 de Ou tubro de 189-1..... . . 24 
F edera l, pedin do a ug mento de vencimentos . 

Offici o do Mi nisle r io ela G ue l'ra , de 29 ele NoYem bro ele 1894, envia ndo o r eque- foE M, em 1 de D ezem br o de 189±. . .. . 25 
rimen to em que os emprega dos civis d o L a bora torio Chimico Pha r mace ut ico 
Milita r pedem augmento de vencimentos . 

Officio d o M in is te r io da Guen·a , ele 30 ele No vem bt·o de 189-1, en via ndo o r eq ue- In EM, em i de Dezembr o d e 189!. . .. . 26 
ri men to em qtt e os empregados da Iutencle nc ia ela Guerra pede m a ug men to 
ele seus venc imentos . 

Offic io da Direc to t·ia do I ntet·i •r , J11 ~ Li ça e S gur 1nça P u bli a do Estnrlo rJ , 
Goyaz, l' <' m e t~e n cl o o pa re ,·et' em i t Li lo pe l > ~l i(JI'el11 0 Tribuna l uaq uelle Estado 
a u pL"ojecto n. 250 de l ci\!3, su b1·e o Gocligo P ena l . 

A ' co•nmi~~;~ão e~;~peciul e n• 
c ~~~~~-. , . ._..., gad n d n ... ..... vi~â.o do 
C o d igo 11.-"enal , 6)11 1 u~ Oo t 1bru 
de l ti\J L 

Offici o elo Pres idente do 'l'l'ibun a l de Appellação do dis tri cto r dera!, envia ndo o [o EM, em 5 de Ou tub ro d e 1894.. ... . . 2 
pa r ece r ao p t'OJec ~o a . 250 ele 1803, sobre o Cocl ig o P ena l. 

Officio do Pres iden te do Trib unal Superior d e J us tiça elo E s ta do do P a r á , InEM, em .• d e . • .• • • •• . • de 1894 . . . ·. . 3 
envia ndo o par ecer ao p rojec to n . 250 ele 1893, sobre o Cocligo P en a l . 

P a r ecer da Congt•egação ela F aculdade de Direito ele S. P aul o, ao p l'Ojecto n . 250 [n EM, e m . • ele • ...• , , ,,, du i89·L . . . . . 4 
de 1893, sobre o Codigo Penal. 

Officio d o Mini ste r io da GueL·r a , de 10 de Outubro ele 1804, en viando o projec Lo Jl. ' cnmmi"eão e n c ar. · e g ncl n 
do Cocl igo de Justi ça Mili tar. el a w·cv is ào do Codi;,;o t•e n n l 

1\l il itaw·, em .• de Outubro de 11iiJ-L 

Offic io do Minis~ erio da Ma rinha de 18 ele Outubro de 189!, envlauclo exempl a res 
do decr eto n . 940 ele 5 ele Novem br o ele 1890, sob L·e o Cocl igo P ena l ela 
Arma d a . 

A.' com mhu!liio encarr·e g ado 
da revisão do C o d igo F •e n a l 
da A r m ada, em 19 de O c 1tu br o 
de 1894. 

5 
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Projecto n . 4 de 1894, autorisando a conslrucção de uma r êde de linha tele- A's commissõe!!l de Obras 
gr a phica no Estado de Serg ipe e continuar a dos Estados do 1\mazonas e Publicas e de Ol"çomento, 
Piauhy. em 5 de julhotde 1894 . 

RPprese ntação dos negociantes importador es e exportadores estrcbel ecidos á rua A' commissão de Obr·as Pu-
Theor:hilo Ottoni, r eclamando contra os pt·ejuizos que _estão soffrendo pela blicas, em Hd e Julho de 1894. 
falta de transporte na Estrada de Ferro Ce n tral do Braztl. 

Requeri mento de J osé Borges Monteiro, pedindo a concessão de uma es trada de InEM, em 10 de Agosto de 1894. 
ferro, que partindo em Pon ta Grossa e passando pe la villa de Tibagy e 
outras, termine na foz do Tibagy com o Paranapanema . 

Re!]uerimento do Sr. deputado FL"ancisco Vei ga, para que a Commissão de IDE M, em 20 de Agosto de 1894. 
Ob t·as Publicas indiq te as medidas que julgar acer tadas para faze r cessar 
as irregularidades do serviço da Estrada de Feno Central do Braztl. 

Projecto n. 65 de 1894, autorisando a concessão de garantia de juros ao capital lDilM, em 29 de Agosto de 1894. 
necessa l"io para a construcção de uma estrada de ferro de S . Luiz do Ma-
ranhão ao Joazei ro . 

Requerimento de F. Duncker, apresentando módificações em uma estrada de ID EM, em 9 de Outubro de 1894 . 
! erro que solicitou em uma anterior petição . 

Repr esentação dos lavradores, commercian\es e industriaes do E tado de lDEM, em 9 de Out ubro de 1894. 
Sergipe, reclamando sobre a necessidade de ser encaminhada para aq9elle 
Estado uma correu le regula r de imm igração . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Requerimento do Visconde de Dupra~ e Olttt·o, pedindo a concessão para oo n- ID EM, em 30 de Outubro de 1894. 8 
strucção, uso e goso de uma estrada de ferro de Sapopemba n Santa C,·uz. 

Officio do Min isterio da Viação, de 8 de dezembr o de 189-!, enviando a cópia das IcEM, 
petições de Si lva Vieira & Compa nhia e Eduardo Bonjean , pedindo a oon -
cessão para navegação do porto encachoeirado dos rios Madeira e llfamoré 
entr e San to Antonio e GuaJará-mirim. 

em 9 de Novembro de 1894. 

Requerimento do Dr. Jacintho Alvares F , da Silva, ap resentando um projecto IDEM, em 20 de No v ,mbro de, 1894. 
de colonisação. \ 

Projecto n_. 83 de i894, reorganisando o serviço de immigração e colonisação IDEM, em 21 de novembro de 1894. 
da Unmo. 

Officio_do Senado de_17 de deze~bro de 1894, enviando as emendas á propo- IDEM, em 19 de Dezembt·o de i894. 
stçao que a utortsa a r ev isao do regulamento approvado pelo decre to 
n. 1692 A de 1894, que foram mantidas por dous terços dos votos presentes. 

9 

i1 
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NUMERO~ 

21 

PRO.JECTOS 

ASSUMPTO 

I) 

Di;põe que s.eja descontado aos officiaes do exercito que obtiveram licença para trntar de interesses o tempo 
~e taes.llcenças sómente pa t·a reforma e mantem a ex igencia do interstício legal para a promoção ao posto 
1mmed1ato. 

Autorisa o Pocler Execntivo a conceder lice11ça por quatro mezes, sem ordenado, ao Dr. Antonio Luiz dos 
Santos \\' erneck , juiz federal da sec~ão de S. Paulo. 

27 Regula o numero, classe e vencimentos da força dos guardas e mais empregados das Guarda-morias das 
alfandegns da Republica e divide proporcionalmente em ordenado e gt·atificação os vencimentos dos 
em pregados das a lfa adegas. 

28 

3G 

37 

41 

43 

47 

49 

67 

76 

80 

81 

82 

105 

117 

125 

130 

132 

Requerimento dos guardas da i'lfesa de Rendas de Antonina . 
Idem dos guardas da AJrandega de Pernambuco. 
Idem dos guardas da Alfandegada Bahia. 
Idem dos guardas da Alfandegada Capital Federal. 
Idem dos guardas da Alfandega de Aracajít. 

Estabelece o processo a observar na acção de damno ou prejuízos por araria gt·ossa, resultante da abalroação 
por navto estrangeiro nas aguas territoriaes em um porto da Republica, ou pot· navio brazileiro em 
alto mar. 

Cons idera de ta classe, para todos os e [feitos, desde 10 de Junho rle 1893, a officina telegt·aphica e electrica da 
Estt·a.Ja dt~ Ferro Central do Brazil. Requerimento de Antonio Pacheco da Silva. 

Concede ao Estado do Maranhão os immoveis ruraes e urbanos situados no mesmo Estado, que foram das 
ordens r eligiosas Carmel i tan:t. e Franciscana, incorporados aos propl'ios nacionaes pela extincção das 
ditas ordens. . 

Au ~ orisa o Governo a de> pender até a quantia de 25:000.' , com o estabelecimento de um pharolde 5a classe no 
porto de Macapá, Estado do Pará . 

Dá. permissão a Antonio Medeiros da Silva, ei:-alumno matriculado na 1a serie do curso medico da Faculdade 
desta Capital, no anno de 1885, pat·a novamente matl'icular-se independente da prestação de . qualquer 
e:~tame preparatorio. 

Determina os casos em que a concordata extra-j•tdicial suspende o processo da liquidação forçadll. das socie-
dades anonymas . 

Autorisa o Poder Executivo a conclder ao fiel da Estt·ada de !.<'erro Central do Brázil, Manoel Lopes Ferraz, 
um anno de licença para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Reparte proporcionalmente por D. Narcisa Canclida de Andrada e suas duas filhas a pensão que aquella percebe 
por decreto de 13 de Outubt·o de 1887. 

Concede a D. Emilia Nunes Te ixeira de Souza, viuva do official de fazenda da a rmada Antonio Alexandre 
Tei,.;e ira de Souza, uma pensão correspondente ao meto soldo daquelle o!Iicial. 

Declara que o governo do Estado de i\Iinas Geraes é compet ente para decretar e fazer · con~tru~r qu.alquer 
es trada de ferro que, partindo de Ouro Preto ou de qualquer outro ponto da Central, em terntorw mme1ro, 
se diriJa a centro de população ou de producção no interior do mesmo Estado. 

Autorisa o Governo a applicar. desde já, ás despezas com o nla•·gamento de bitola, na Estrada de Ferro Central 
do Bt·azil. de Cachoeita a 'l'anbaté, até a. quantia rle 1.900:000$ por conta da verlm consignada na rubrlCa 17 
do a rt. 6o da lei u. 191 B ele 30 de Setembro de -1893, para o prolongamentu da mesma estrada. 

Declara ficar pertencendo ao patrimonio do Estado de !IJinas Get·aes os pt·opt·ios naciouaee qne menciona, 
;;iúaados no mesmo Estado e de que uiio precisa a Uniii:o panl os set·viços federaes. 

Declara pertencer ao d.ominio elo Estado do Pará di versos proprios nacionaes. 

Regula o processo que devem seguir as resCiluções do Conselho Municipal que fo rem vetadas pelo Prefeito 
municipal do D1slricto Federal , 

Melhora a reforma do to tenente dn armada Camil lo de Lellis e Silva e propõe modificações ao projecto n. 256 
de 1893. 

Determina que o montepio dos C'fficiaes dn. Arma~a e cla~ses anne~as .• de que trata a r~solução de 2.3 ~e 
Setembt·o de 17\l5, será dividido em duas partes 1guaes, cabendo um a vtuva e a outra aos1tlhos success1ve1s 
na fórrnn. da le i. 

Determina que o montepio e meio soldo, que pelo direito vigente compelem ás viuvas e orphãos dos officiaes do 1 

Corpo dn. Arm11da e das class~s 11 nn e:..:"as , Eerão d iYidiclos em duas part~ s iguaes, sendo uma para estes e a 
I ou lrapara a vi11va sobrev il'ente. 
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133 

135 
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iH 

151 A 

152 

161 

163 

170 E 

i72 

186 

i88 

i 9i 

198 

200 

20.2 

214 

216 

217 

218 
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ASSUMPTO 

Emenda ao projecto n. 14.1 A de 1893, oíferecüla em 2n discussão pelos Srs. To1·quato Moreira e outrog, isentando 
do imposto de importação, os materiaes destinados á estrada de ferro «Viação Fef,·ea ele Itabapoana», 
no Esbado Espírito Santo. 

Con d a pensão de 300$000 mensaes a D . Ludovina Alves Por tocar rero, viuva do Marechal Hermeneg ildo 
de Al buquerque Portocarrero. 

Fixa a do. peza do Ministerio ela Fazenda para o exercício de 1895 . 
Requerimento dos ~· emad0 res elo escaler .da Alfandega do Ceará . 

Idem dos empregados da Capatazias da Alfandega ele Pernambuco . 
Idem do Ma nclado1·, Abridor e Serv entes das Capatazias da A.lfandega ela P arahyba. 

Manda reverter ao serviço activo do exercito o capitão r efor mado Jeronymo Ferreira França e in terpreta o 
art. go, n. 2, da lei n. 64.8 ele 18 de Agosto de 1852 . 

Cr ea ma is uma auditoria de guena, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Proroga por dous anuas o prazo concedido á Estrada de Ferro Leopoldina, como cess ionaria da Estl'ada ele 
Ferro de San·to Eduardo ao Cachoeira de Itapemirim, par a a conclusão das obras das linhas entre estes 
dous pon tos e dispensa a mesma compahia da construcção do prolongamento da sua estrada desde a estação 
do Imbé, no valle do Rio Grande, até a do Macuco . 

Marca aos esc1·ivães da Côrte de A1 pellação lo Distdcto Federal , vencimentos iguaes aos dos escrivães de 
Jury o da Repar~içii.o da P olicia . 

Revalida em fa vor do. nova Companhia Estrada ele Ferro Estreito d~ S. F.rancisco ao Chopim a concessão a que 
se refere o decreto n. 896 de 18 rle Ott~ub ro de 1890, nos termos ,üo r espectivo contracto. 

Rcdacçiio do additivo destacado em 3° discussão do orçamento da Industria, Viação e Obras Pnblica , para o 
exercício de 1895, permi tt indo á Com pa nhia «B raz il Great Southern Railway », a construcção da ponte 
sobre o rio Quarahim, no Rio G1·ande do Sul. 

Concede :1. pensão de 100 000 mensaes, repartidamente,· a D. Ursulinfl Candida do Couto e outr a, mãe e irmã do 
fa llecido cirurgião naval , Dr. João Pinto do Couto. 

Autorisa o Governo a pagar aos Srs . Paulo R obin & Comp. a qua11 tia de 26:000 000, que lhes é devida . 

Deter mina que tenha en trada no Thesouro, como receita , a r enda do Deposito Publico ; marca venc imentos 
aos respectivos fuuccionarios e autor isa a abertura do credito necessario para indemn isar o Depositad o 
Publico de diversas despezas , conforme a liquiclação que o GovePno fize r . 

Releva, a prescr ipção em que incorreu D. Maria Josephina Feital I;ima para perceber o meio soldo a que tem 
direito. 

Isenta do pagamento dos impo to- aduaneiros e direitos de expedil)n te, os materiaes importados pela Camara 
Municipal de S . José de Além Parahyba , no Estado de Minas Geraes, para os serviços de canalisação de 
de agua pota vel e esgotos . 

Releva da prescripção em que incorreu D. Maria da P enha Oliveira , viuva do alfet•es reformado do exercito 
Luiz Antonio de Oliveira, para que possa receber o meio soldo a que tem direito, de 25 de Agosto de 1875 a 
22 de junho de i 94. 

Determina que os oillciaes do exercito r eformados ou que se re formarem, de accordo com as disposições do 
decreto o. 193 A de 30 d~ Ja neiro de 1890, si estiverem graduados no posto immediato, sejam considarados, 
para todos os elfeitos, como si es tivessem elfectivamente pro\"idos na classe de que tiverem a graduação. 
Requerimento de Joaqu im da Costa Mattos . 

Concede ao Banco Iniciador de Melhoramentos, csssionario do coptrac to celebrado em 27 de Agosto de 1890, 
para fundação de 20 nu cleos agrícolas nos Estados do Norte, com o euge nheiro José Americo dos Santos, 
o prazo de dous ao nos para a constituição clefwitiva do primeiro desses nucleos, denominado- Iniciador, 
fundado no municipio da Barra do Rio elas Contas, no Estado da Bahia, ficando sem elfeito a concessão 
dos dezenove restau tes . 

Autorisa o Poder ExecutiYo a pagar ao Dr. 1'ibnrcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, preparador de med icina 
legal da Faculdade de hledici ua do Rio de Jan eiro, os venci mentos que deixoll de perceber do logar de 
preparador de chimica inorganica da mesma Faculdade . 

Aulori!'a o Governo a conceder a D. Bernard ina P erei ra, viuva do major honorario do exercito Antonio José 
Pereira Junior, um a pensij;o annual de 900$000, 

Restabelece o lognr de professor de primeiras lettras do Arsenal ele Marinh a da Capital, creado pelo regula-
mento de 2 de Maio de 1874 e dá outras providencias. 
Requerimento de Eduardo Luiz Cordeiro. 

\ 
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219 

220 

221 

222 

223 
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ASSUMPTO 

Concede ao engenheiro Julião da Oliveira Lacaille privilegia por 60 annos para a construcção, uso e g.)SO 
de uJJa estrada de ferro que parLindo da cidade de Catalão e passando pelas de Goyaz, Cuyabá, Paconé, 
S . Luiz de Caceres e logar navegavel do rio Guaporé, Lermine n? EsLado de M ~tLo Grosso. 

Dispõe sobre Companhi'l.s de Ssguros de Vida estrangeiras que funccionotm no tet·t·itorio do Brazil. 

Concede a D. Cyrilla Rodrigues da Silva, viuva do Dr. Francisco Rodrigues da Silva, lente da Fa-.uldade 
de Medicina da Bahia, a pensão annual de 2:000$000. 

Manda pagar a D. Maria Angelica Pinto Rangel, viuva do alferas reformado do exercito Manoel Seraphim 
Ferreira Rangel, o meio soldo a que tem direito. 

Regula a cobrançad"udicial dos honorarios medicos, de que tt•ata o alvará de 22 de Janeit'J de 1810 § 4o 
revogado pela onstituição de 25 de Março de 1824 e p~la Lei de 30 de Agosto de 1828. 

\================================================ 
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PARECERES 

ASSUMI-'TO 

Indefere o' r equerim en to em que o alferes reformado do exercilo Daniel d:J. Si lva Oliveira par.lo rrJ ver~; o {, 
ia classe do exercito . 

Indefere o r equerimen to em que o al feres reformado e tenente houorar io do exercito Manool Anton lo ela 
Silva pede melhoramento de sua reforma . 

Acceita a L"enunci:J. fei ta pelo Dr. Alvaro Teixeira de Souza Mendes, do mandato de depatado pel o g8 ~allo 
do Piauhy . 

Concede a li cença por 30 d ias pedid a pelo deputado Antonio Alves de Gottvêa Lima para anaan tar-81J 
des ta capital. 

Concede a exonera~ão pedida pelo officia l da Secretaria da Camara do9 Deputados Ubalüo ftodl'i g uu tle A n tlcadl: 
Pereira e nomêa para o referido cargo o cidadão Cícero Costa , 

Inde fe re o requerimen to em que a Empt•eza de Obras P1tblicas, no Estado da Bahia, pede garanLía <lo j1tr011 
de 6 % para a estrada entre o extremo elo r amal do 'l'imbó e Aracajú. · 

Indefe re o requerimento em que D. Anna Herund ina de Mello e Silva pecle elevação de meio ~oldo . 

Indefe re o r equeri men to do Dr. Francisco Borge; de Barros, pedindo reversão ao quadL"O ell'ecLivo do CoL"pO 
Sanitario do Exercito. 

Indefere o requerimento em que o major ref<' rmado e tenente-coronel honor<trío uo e:xerciLo José l~runcisoo 
Soares pede melhoramento de soldo pela ta bclla actu~.l. 

Indefere o requerimento em que o alferes do exercito Bel laL·mino Acciol.i ele VasconMllos pode molb orame n to 
de reforma . 

Indefere o req nPrimento em que o capitão reformado do exercito Valerio Segísmundo de Carvall:L., pedo &ua 
reversiio ao quadro effecti v o . 

Indefere o requerimento em que o major do exercito Ig nacio Antonio Gomes do Oliveira p9ilil r(ILO ij!J lhe 
mande contar a anti guidade do posto de t~ n e nte (e as resultantes) da da tr~ em 'I UI.l foi corarnJssl nu.tlo, 
por ler sido no mesmo posto promovido a cll'ecHvo por ac tos de bravura na gu~rra uo 1'a L·ag•tay. 

Indefere o requerimento em que D. Ambrosin a Rosa de Je8Ull pccle uma pen!fio. 

Indefere o requerimento em que Josi! Bonifac ío R ogerio, 3° escrip tarario apoMntado da l!:s~rarla Ú<J Ferro 
Cen tral do Brazíl, pede melhoramento de apoRco ~arloria. 

Indefere o requerimento em qne Francisco Jriueu de Araujo, adminisLrador apoMtüado rios Correíu8 llv 
Estado do Ceará, pede melhoramento ue aposentadoria . 

Indefere o r equeri mento em que Clemente Borges de Araujo, carteiro aposen~ado da Hepar tí-;ão do11 Cqrreív~, 
pede melho ramento de a posentadoria . 

Indefere o reguer imento em que D. Thereza de J esu.~ :\Iendea S~raphíc"> pzde ~Ser admiUida oorn~ pen~Jo
n ista. do Montepio Federal . 

Indefere o rer1uerimen to em que o ca[JHào- tenenle Cola~ino Marqul!s de Souza I~erle a I;!)DI:.<lJ.!'M de nrMi 
estrada de fe rro de bi to la larga do porto rle l;. F rancisco do 8ul ao rio l'arallà, j)a!l3aUdJ por C'lrityf,a 
o P on ta Grossa, com fl'aranUa de j•1ros de 6 0/0 e outrCJs favores. 

Inuefcre o requerimento em que o alferes honorarío e cade!e refo.rma<lo OtlYt.ímbo Carlo$ (.:,rr.<a de l-eme", 
pede mellioramento de reforma e iudíca que lleja o meamo reqwrirMnt.? enúado á wmmi~~ii~ de pr...>r•We"~> 
o conta~. 

Jndef!!re o requerimento em que Antonio Le<mardo de i\lenew~ Amorim, wnferenie da, lfa~lll.-le-,pt 111e Pelt~ 
narobuco, pede que lhe seja conlaào c; tempo àeoorrído da s"Ja demí~~ do wg. de 3J ewróp!~u-a J'J f.b. 
1'~sourar ia d~ Fa7.enda á da la em qoo entrou em e:lfeorcíeío doear de 3J> ~rip um • t!b•p3'la, Alif:;oV»!fe.".;;;;.. 

82 ·ega a licença solicitada pelo deputado J~é &rilacqua para. ;rey 'do a e:} ~·bo en~ ~ 

83 Indefere o requerimento do capitão Frederíoo Gnílherme de Alme-Mal. p;!lll:~;w, I>"> 
entender 1111e outro deve se-r o meio a intentar, q'i211 o d $'J1dCJ a-í 

86 Indefere a petição do general de dhuiio gTaduado, J&aqnim S'eiJ)JÍJall)~ • mlknilal:'llOO ~.lJ. " ~u 
da reforma . 

87 Concede M dep•ttado pelo Eí!tado de !Uíoa' GeU"aae$, ~Ja e! F1111S-we • .!h-~ FI • li, a> l~<r.JJ. tj ~ :~<!lllilt'ii1t6l~. 

88 Indefere o reqnerímen~o de D . Augusta de llíranda ll\Jilllei • ~ lliilr.ill:ll Je'l:ll9'âi:"ll. 

Indefere o riErJtleríraento de D. llaríana Cbdn 
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A SSU MPTO 

Indefere o requerimento em que D. l\Iaria Footolll'a Ferraz pede uma pensão. 

Inuef r o requori.monlo dns Compan~ins . de na.v~gação: Nayiga::ione Gencrale Italiana, Socictá fl eu?tite 
Flo1·io Ruli<ltli!IO, La Vcloc~, Navtga::tonc Italtana o de G1ncomo Cresta, armad(r da lmha. Nav~ga;;wne 
I tn l -lJt•a : ilitliiO; qu so propoem a contractar o serviço de transporte de immigrantes. 

Intl ef.-1'<' requ,• t·imenlo em quo Anlonia Ramos Lopes e outras pedem relevação da divida contrahida com 
n F{l nd' 'acionai por seu finado irm ão o 2° tenente da Armada Nacional Alfredo Ramos Lopes . 

[I\ , r lllcrlmcnto lllll 11\le Herbol'l John Perman pede isenção de direitos em favor de uma companhia 
I!~ ,\ >r,:;w iraud par:\ a mnnufactura de phosphoros . 

r 'l" •t•itthlllt •m quo o Banco Mimar o Classes Annexas solicita a concessão de fa vores que 
1\\c nd m • UI o meio ir ulanto. 

Intl ' t''t~ r•querimento em que o capitão de infantaria Carlos de Andl·ade Araujo pede ser !t•ansferido 
para a arma dll artilhar ia , 

Inde fero) o requerimento em que o general de divisão r efo1·mado Manoel José Per eira Junior pede melho-
ramento de reforma. 

Indefere o requerimento em que F . De Doncker e Antonio Gonçalves Pereira da ilva oíferecem um pro-
jeclo de defesa das cidades do Rio de Janeiro e Nitheroy, do porto e das diJl'erentes vias-ferreas e bem 
assim de outros melhoramentos . 

Ind\' fere o requerimen to em que D. Laura Clemontiua de Souza M:ursa , viuva do coronel reformado Dr. 
J oaquim de Souza ~Iur a, pede que sPja considet·ada a reforma de seu finado marido como sendo no 
posto de brigadeiro, recebendo a dillot·cnça de soldo, ou que lhe seJa concedida uma pensão. 

Indef ' re a peti ção de Ig,tacio Alves Correa Carneiro, solicitando permissão p ara emittir 30 .000:000.SOOO em 
tilulos prediacs ao portador do valor do 100$000. 

I 
Indefere o raqnerimen to em que D. R osa d\ Cunha e Silva, viuva do tenente AlfNdo Silva, pede uma pen~ão . 

Indefere o Nquerimento em que D. ~Iari n 1\Iathilde Miuervit1o dfl. Silva, viuva do bacharel Bento i\Iinervino 
da ilva, pede uma pensão. 

Indefere o requerim 1lto em q•1e D. Estl.cia F~rr.u de Magalhã s Castro, viuva. do coNnel reformado do 
exercit Antonio Joaquim de i\Iagalhãlls Cas tt·o, pede uma pensão. 

Indefere o requerimento em que .\.lberto Ribei ro Pedroso pede va1·ios favores pa ·a a em preza que or ganizar 
com o fi m de e tabelecer a illuminação á luz elecl rica do I:l istricto Federal. 

IndefHe o requ ~rimeuto em que o capitão honorario do exercito João de Souza ilfatta pede uma pensão 

Indefere o re~tel'imento em que o alferes honorar io do exercito Orozimbo Carlos 1Corrêa. Lemos pGde 
uma pensao. \ 

Indefer o requerimento em que Jus tino da ilva ltangel pede relevaçã o da prescripção e m favor de sua 
mulber para percepção de meio soldo atrazado . 

·' Indef!re o requerimento em que D. i\Iaria An gelica da Conceioão e Mello, irmã do Leuente raformado do 
exercito l<' t·nnci co de Assis e ll1ello, pede uma pensão. 

il4 Indefere o requerimento em qne D. faria José da ilva, filha do fallecido major reformado José :\Iot·eira 
da ilva, pede uma. pensão. 
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117 
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120 

127 

Ittdefer~ o requerimento ~m que Eduardo Augu~to Pereira Nune: ~de os favores dos decretos ns. 52 e 96,! 
de i 90, para funda~ao de 10 nucleos agr1colas para local~saça.o de colonos europeus e nacionaes. 

Indefet·e o requerimento em que João Clapp c outros se propo\')m organizar o serviço de reconhecimento 
do identidade pessoal . 

lndefet·e o requerimento et_u quo D. Anna Ferreira França Franca do Amaral, vim•a do i o tenente reformado 
do ex:erctto Constancto da Franca Amaral, r~clama contra a decisão do Gover110 que denegou-lhe 
direito ao meio soldo. ' 

Indefere o requerimento em que o 2o sargento Nformado Paulo Quirino dos Santos pede uma pensão . 

lndel'~re. o requerim :nto em qtte D. Maria Prudente o outr~s, filJlas t~o falleoido tenente-coronel da Guarda 
ac10nnl AntoniO Prudente da Fon eca, pedem reversao da pensao que percebia sua mãe. 

Indefere o requerimento em que a compa.n h in B1·a~il Grcat Sot1the••n Railway, cossionaria da eskada dG 
ferro de Qunrahun a Itaq111, pede vnr 10s favores para levar a elfeito a referida. estrada. 

Indefere o requerimento em quo Miguel José Garcez e outro ~olic!liam concessão exclusiva para o fabrico e 
'l"end:t, por ia anno , da bort•acha p reparada com applicaçao a rodas de Tehiculos em sub ti!uição ás 
ch:tpas de fen·o. 
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Projecto.s aprê.sentado.s pelas commissões e enviados pelo Senado 

CO~! MISSÕES NU~!ERO DOS PROJECTOS TOTAL 

Policin. . . ..... ... . . . .. . .. .. . .... 22 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 1 

Petições e Poderes ..... .> ........ 9, 21, -14,4(), 58,142, 143,150,168,171, 173 ........... ........ ......... ......... .. .. t.l 

Constituição, Legislação e Jus tiça 7, 29, 31, 52, 75, 78, 79, 86, 1ú0, 108, 121, 156, 166, 189 ....... . ..... . . . ............... 14 

Fazenda e Industria .... ... ... ... 63, 68, 77, 102, 132, 197, 198, 201.... . ... ... ..... .. ................. . ...... ....... .... 8 

.M<\rinhn. e Guerra ....•.• ....•... 5, 8, 1,2, 14, 15, 17, 18, 39, 40, 50, 60, 69, as, 104, 122, 125, 126, 13), '141, 151, 165, 190, 
202, 207, 213, 218. o. o. o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o • •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o •• o o. o o.. 2õ 

'Jnstr ucção e Saude Publica ...... 43, 4il, 56, <J5, 162, 205.. ........ .................... . ................... . .. .. ...... . G 

Orçamento .. .................... 20, 23, 27, 33. 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 51, 59, 8±, 85, 94, 99, tO!, 103, 1l4, !15, 1.18 
119, 131 , 133, 136, 138, 140, 140 A. H~. 145, '147, 152, 153, 151, 157, 157 c. 161, 
163, 164, 169, 170, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 192, 103, 199, 206, 210, 
211 , 214, 216 .• o . o o o o •••• o o •••••• o •• o o o o . o . o. o •• o o o o o. o ••• • o o. o o o •••• o o o o ••••• o o o.. 59 

Pensões e Contas ............... 67, 76, 110, 135,172, 200, 217 .................. .... ........... .. . . , .. • . . .. ... .. ... . 7 

·Obras Publicas e Colonisação ... 4, 16, 57, 66, 83, 96, 120, 134, 167, 209, 218 .............. , .. ....... _. ......... •• . .. .. li 

Diplomacia e Tratados .. . . .. .. .. 10tl, 159, 170 E. 187 . ......... .. ....•. , •.......... , • ....... • _ •.•. . • , ..... , .. ... ,.. .. 4 

Radacção da~ leis ...... ... .... .. 123, 124 ... . .. ...... , . ................. . .. . ... .. .. ......................... ...... ... 2 

Senado ................. .... .... 28, 36 47, 80, 81, 82, 105, 117, 212 221>, 22!, 222, 223. ........... .. .................... 13 

Especial •.• •.......•...•• . ....•• 97 . . ..•...•..... . •......•.....•... . ... . ... , •..•..•.. ,.. . ........ . ................. . . 1 

163 

Projectos apresentados pelo.s deputados e que pendem de parecer 

AUTORES N UMERO DOS PROJ ECT OS TOTAL 

Ualdino Loreto ................. 2, 71 , 215 . ........... .......................... ....... . ........ . . .......... .... .. .. 3 

Fernandes Lim a .. .. •. .••....... 3.... ... ........ .. .... ................ .................... ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Alfredo Ellis . .. ...... .... .. .... 6 .. . . ........ ... ............ ... ..................... .. ... ............. ........ _... 1 

José Carlos . •.•. . .. .... . ... . .... 10, 72, 127, 128, 120, 174, 178 . .- .• ... . . .• . ..... . , •.•.•. . ..•. , . • . • .. • . . . . . . . . •• . . ... .• 7 

Martin s Juni or ... , ...• , ..•..•.• 11, 5-!, 87, 208 . . . ..... . . ....... . ......... . ....... . .....• ,,.. ....... ....... ..... . .... 4 

Alcindo Guanabara .... ,_ .. .. ... '13. . ........ . . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . • . .. • . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . i 

Lima Bacury .. ..... .. ..... ... . . . 19 .. . ....• . .•..•........... . • - .. ...• . .•.. . .............. .... , ....... , . .. .... , • , . . . . 1 

File to Pires .... .. . . ........ . ... 2~, 130... .. . . ..... . ..... .... .. . .. . .. . • . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . ... .. . .. . .... . .... 2 

Arthur Rios . .. .... . . .. . ..... 25 .. . . ...... ... . . . .. ...... . . .. .. . ... ... ... ...... ...... .......... ................... . 

Luiz Doming ues . . . . , ... •..•.•.. 26 .. . .. , .... . .. .. . , • .•. . •.. ... .....•......•........... , .. . ....• . .......•• . ,.. .• . • . • 1 

Rodo lpho Abreu . . ... , .. . .•.. .. . 3'), G2 .••• , ••.•. • . •.. •• •• ••. •.•.• .•.•. • ••• • .•••• •• .•••.•.• ••• ••• .• • ••• • ••• •••••. ,... 2 

Ovidio Abrante> .. .. . . . .. . . ..... 32, 7.[ ... ................................... . .......... ... . ... . .. . . . . .. ............. 2 

Theolon io Ma galhães . . ........ 33, 107 .... .. ............... . . . . . . ........ . ......... . . . ........ ............... . . ... , 2 

Nogneit•a Paranagmi .. . . ... . ...• 53 .... ......... . .... ..... . . ......... ... ........... . .............................•.. 

Erico Coelh o . .... .... . .. .. . •.. . 55, 80, 00 . ............... ... . . . . .. ...... . ... .. ... ... .... ............. ..•.. .....• , . . . a 



-172-

AUTORES NU~1ERO DOS PROiECTOS 

Glicerio ............. 00 .... . .... 61, 106, 148, 203 ...•.•. oo . .. oo . . ............................ ....................... . 

Anisio de Abt·eu .•...••..•...••. 64 . ...... • •.. •••• ••••.•...•..•......••••.•.. . ..•••••••••. •• ••••••••••••••••••••••••• 

Gustavo V eras •.. . .... .. ........ 65 ••.•. . ••.••••••••••.•......••••••••.•••••..........•••..•••.....•.....••.•••..••.• 

Salgado dos Santos .... ... . . . .. . 70, 73 ................................ . ...... . .................... ·,: .. . ........... .. 

Thomaz Cavalcante ........ ... . 88 .. ... . . ..... ......... ....... . . ........................ .... ...... .... ....... . .... .. 

Qaspat· Drummond ......... ... . 91, 93 .. . ... .. ............................ .... ......... . ................ ... ..... . . . 

Santos Pereira .................. 92 ............................................... .. ......... . ....... .. ............ .. 

Neiva ... ..................... . . Hi, 194, 204 .................. ... ............... . ................................. .. 

Paula Guimarães .......•..•.. .. i i2, 1i3 . .... ...... . •....•....... .. ... . ... ....... . ..... .. .•. , .•.. , •••••. .. . . .•. , ... . 

Augusto Severo . .... . ....... . ... H6 ... . •.. . ..•..... ..•.• •..... .. .• , •..............•......... , .... .. ..... .. . , •.. . , . 

Paula Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 •. .. ..• . ....•.• . ••.•.•• . ••••.••.•••.. .. ...• • .••. , • ... ... . . , , .••.• , • . .••••.•.••... 

Coelho Cintra . . . .... ... .. . .. ... 146 .. . •. . ..• • ..• ••..........••........ . .. .• ... .....•.......•. .•• ..••• . • ,, •• .•. ,, .. •. 

Barros Franco ... . .......... .... 149 ............. 00 .. . ..................... 00 .. .......... . ........ , ... ... .......... .. 

Belizario Augueto ........ ... . 00 155 ........... . ................................ . ............................. , ..... . 

Benedicto Leite ... ... ..... . .... 158 ........... . ............ . .......... ....... .......... . . . ............ . ........... . 

Paranhos Montenegro ••......... iôO •• •• •• •• ••••..•• •• • •. .•..... ...• .. .. ... . •. ,, ........ . .... ...... .. . o •••••• , •••• • •• 

Carlos Jorge .•.•.. o •• o • • o o o. o. o o 176 0. o o . •.. o o •• o. o ••• o o o . .• o. o o o • . • o. o. o. o •..... . o . ••...• . . o •• . .• . o, •.•...• . •.• o ••• , 

TOTAL. 

4 

1 

i 

2 

i 

2 

i 

3 

2 

i 

i 

1 

i 

i 

i 

1 

i 

Lamounier ..... . . ... ............ i 77o.oo ......................... 0 • ...••..• 0 ....... . .. . . . ...... . ...... •o •••••• 0. o .. o• i 
I 

Gemini~no .•. ....... . ........... 179 . .... ··••·••••• .......•..•..•...............• ....... ... , . . .•. .•. .....••.•. . .. . . . . 1 

Edu~1·do Ramos,,, , ........ o o .. i9i. ........... . ........... o .. .. ....... . ... o ....... o ••• , ..... . .......... ,,.......... f 

Lins deVasconcellos . .. .... . . . .. 195. ..... ..... ... .. ........................ .. . ........ ...... . ....... .. ............... i 

J'oão Penido . ...... ....... .. ...• i9ô .......................... , .. . ,............... . ........... .... ........... . ....... 1 

I 62 
l\ 

Recapitulação do a~damento dos projectos ~ 
P rojecto em i • discussão N. 186 o • .• ..• . , .•.. .. •.• . , ... .• o o . .... . . o . • . ....•. ... •....• . •.• . o • o. , o • . . o . • o o \ •• •. , • . • • . . i 

" ,. 
" 2" 

" 3A 
" Ns . 14, 26, 59, 108, i33, 152, 167, 192, 201, 202, 20~ .. 00. 00. 00 ....................... o ...... o 

Ns . 77, 109, 130, 141, 151, 161, 163, 188, 213 ......... 00 .......... . ..... .... . 00 .... . ...... 00. 

H 

9 

Projectos impressos s6men~e . Ns. 4, 15, 18, 21, 31, 39, 49, 63, 66, 67, 76, 79, 86, 95, 104, HO, 115, 132, i34, i35, 159, 
112, 197, 198, 200, 2t4, 216, 211, 21.8, 219 . . . ...... .... 00 .... 00 .. 00 ........ 00 ............ 00 3P 

Recapitulação dos projecto~ 

Approvados em i• discussão ••. o .• •. .. . .• o .•.. • .. ... •..•..•.••..•...•...••. o . . . .. .• o .... o •..• o • •• • •.• , o •. .• ..•.. , ..•. o i l 

» " 2~ " ......... .. ........ .... ..... .. ...... ... .. .... ..... ············ ·· ~···· · ········. ············ 9 

Re :netbitl.os pat·a o Senado . . , ..•...•..... • . .• ...........• , .. .. ...•.•.. o . . , . , . ... .• , • . • . . . , . ..••• • , • . • .. ... o. o o. . . . . . • tS 

Rejeitado pelo Senado • •.. ... o . •. . . . ... .• . • ... ..•... . .•• o .. .•. .. .•. . • o . ... . • . •• . , ... . . , .• ••. . . •....•. .. •.•.• o o. .. . .. . i 

l{ejei tado~ pela Cam':t ra ...... . . ..•. .... . ... , ..•.. . . o . . • ... •••. . .. o . . ••..•.•.• . . .••. ...• .. •. .• • o ..•...... o o .•• o. o. .... 8 

Sanccioaa·los. .. .. . 00 .... 00 ... 00 . .................. . . . .. . ...... . .... ............ . 00, ..... ...... ...... . . ,. 00 ....... 00... 63 

Promulgados, . ... ... o ...• .. o .••• • ....••. , • .. , •• .•••• . . o • . . o ....• , •. o ....•. ........... o .. . .•. , . , .•• . •.. . o o. , •••. ,... .. 4 

Publicados ( prorogações da;s sessões) . .•••.• . o • . •• .. ..... •. . .•.• . •. . , .••• , • . , . o . •• , ..•. , • • o . .• o .• •• , •. ..• o , . , o . • . • . . . • 5 

Não sanccionados e que pendem de decisão da Camara .. .... o ............... ...... ..... .................. ,.......... 2 
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Recapitulação dos projectos de annos anteriores com andamento na sessão de 1894 

.A.ppr ovl).do,s e euv~ii!-PO~ ao Senado, ... , .,._. ............................................... .. .. .. . . .............. . ....... 3 

Rejeitados pelo Senado .... . " ........ ... .... . ........... .... . .. . ............................... ........ ..... .. ...... 10 

" pela Carnara ........ . .... .. .. . •.... • .. ....• , .. . , . • . ......•. •• • • ....... . ..... . .. • .. , .•• ....•.. • .. , ... , . .•.. 6 
Sanccionados. . .......... ..... .. .... . . ... . .. ... .. ... . . . ..... . .. . ..... ... .. ... .... .. . , ..... .. ................ ~ •.• ,.,.. 13 

Promulgados ... . .. ,. 'J' ••• .••..•. , •.......•.. , .•••... . .•.•...••..•. . ... • . • . • . ••.. .. •...••.. ••. •....••. ••• . •.• •• • . ,.. . 4 

Não sanccionado e que pende de decisão.......... ........ ........... ............. ........... . .................. . .... i 

R.ecapjt'q:la.ç~o do.s p9.receres 

COMMISSÕES ' NUMEROS DOS PARECERES APPROVADOS TOTAL 

Nomeada na fôrma do art . 5° 
do Regilll;-ento ................. 1, 2. • o o o • • o o • o • o o • o o o o • o o I • o • o o o O o o o o o o o o o o o o o o 0 o • o o o o o 1 o o "J o o o o, o o o o~ f, o 1 0 0 .- o o , o, 2 

Primeira <te inquerito .......... 3, 4, 7, 9, 14, 25, 31, 48, 491 1 2~ .......... .................. ..... .... ............... 10 

Segunda " 

Terceira " 

Quarta 

Quinta 
" 
» 

» 

)) 

, 

.......... 24, 29, 32, 36, 40. 41, 42, 44 ...... ............................... ... ................. . 

.......... 6, 8, 1.0, H, 15, 16, 20, 2!, 23, 27, ~8, 30, 3.8, 39, 43, 50, 51, 56 .................... .. 

.......... 17, 33, 34, 53, 55, 96, 104~ .. ............ ·~ '" ...................................... . .. 

.......... 5, 12, 13, 18, 19, 22, 26, _35, 37, 46, 47, 52, 54, 1~~. 12-3, 1.2.4, 125, 126, 129, 130 ..... .. 

8 

18 

7 
20 

Policia ..... , ... ......... ..... .. 58, 61., 6-!, 78 ..... ......... ........ .................. . ................ ,.......... .... 4 

Petições é Poderes.... .. .. .. .. .. 57, 62, 63, 85, 87 . .. ..... ..... ..... , . , .. , ......... ...... .... . ........................ 1 5 

Constituiçã,o., Legislação e Jus-
tiça ........................... 82, 1'28 . , . ............... ........ ..... .. ............... . . . :. • .. .. .. . • .. .. ... ... .. ... . 2 

Fazenda e Indus lria ............ 84 . ... ........ . ... .. .. ..... • ........ . ..................................... • ..... · .. · 1 

Recapitulação dos p.arec.eres. impressos sóm.en te 

COMMISSÕES NUMllROS DOS PARECERES 

i\farinhn. e Guel'l'a .. ..... .. , .... 5\l, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 86, 98, 99, 1.00, HO .... . ...................... .. 

Orçamento ............... .. .... 65, 94, 94-A, 97, 120 . ............. . .... ...... .. ................. . ..... . .. .. .. .... .. 

Faze nda e Indus tria ........... . 66, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 92, 93, 103, 1.03, 127 ............. ... ... . . .......... .... .. .. 

Obras Publicas e Colonisação ... 77, 79 A, 91, 102, 115 . ......... · .... · .. • ......... ... · ....... · ..... • ............. • · 

Constitu ição, Legislação e Jus-
tiça .. ..• : ....... .. .... .. ...... 95, 1i6 ... .. ...... _ .. .. _ ....... ........ , ...... ...... ...... .. ... . ..... .. ........... .. . . 

Pensões e Contas ....... . ....... 80, 83, 88, 89, 90, 101, 105, 106, 107, 109, 1.11, 112, 113, 114, 117, ll8, 1L9 .......... · 

77 

TOTAL 

13 

5 

12 

5 

2 

17 

54 



- 1.74-

Indice dos pareceres .so.bre eleiqõe.s 

E STAD OS 

Amn zonM . . .. .. ...... . ... •.. . ...•......•..... . •..•..• . •.......•...•..••.. 

Para .. ... ..... .. ...... .. . . .. . .. .. . · ... ······ . ... · ···•··.·······•········· 
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'1 i\ \hy ......• . ..... ' . . . ... . .............. .. . .... .. . .. ..••.. .... . ... ... .... 

1.'11\':\ ................... ~ .. ... ......... . ......................... ... . .... . 

r,\ndt1 dn :\ <)r\·'· . ......... ....... .. . ..•.•.... .. . . .. ...... .. . ........ 

!'arnhy 1, . ... ............... ...... . .......... , .......... ... .. .......... .. . 

I or n. mim 

... ..... .. .. ...... ..... .......................... ...... .... .... 

... ..... .. .... .... ... ....... .. .... ................ ......... .... 
Aln"' ns •.••.•..•.•... · . • · ·~···· · • .. . . . . .•.. ••• ••• ••.• • .•..•••••••.. . .•••. 

'ergi pe ••.. ........... •..•. .. . . ...... •. . . .. . ..•.•. .. .•. . . ••••..•• ••• . ... •. 

llahin . . . ..•• . . . ••......• .. . • • •• • .. ........•. .••..•••••.•.... . ..• .. ...•.•. 

~ O o o o o • o. • O O o o O O O O o O O. t I O. O • o o • 0 o • ••. • e ' • O •. o O o o e e o e •• • • e. e. o. 0 • o o o 0 

'* .... ...................... . ._ ...... o • o ••••• o • •••••••• o • • • ••••• •• ••••••••• o •• •• ' ••• o • 

"' ..... ' ....... .. , ........... ' ... ..... . ........ .. .... o .............. . ................... . 

11) ~ ..... . .. - ' ............ .. ~ .. .. ..... .. .. . ... ........ ..... . .. . . . .. .. . ... .... ...... . 

~ .... ~ .............. .... .......... ................ ...... .............. .... ..... . 
~ .......... ................ ... ............................. .. ...... . . 

:I.Q ••••••• • • •• • ••• ••••• •••• • •• • • • •• • • •• • •• •••••• •• •• ••• • ••••• •• 

• !. ... ..... . .............. . . . ...... . . .... .... .. ...... ..... . 

······························································ .. . .... ························································· 
···················································· ······ .. . ....................... .. ... ... . . .. ...... .. . ..... . .......... . . .. . 

.. .. ....................... . *1 .. .. .. ......................... ..... . ... .. . . ........ . 

.. ..... ........ .. .. .... .. .. ... . ... .. . .... .. .. ... .. ....... .. ... . . , ....... .. ..... . 
............................... . .......... .. ... ... . .. .. . .. . . ... . . ... .... ... ... ... 

G .• :~: ................... .. ..... ..... .............. . ... . . ... . ... . ... .... . 

o G· l. . . ... . .. . .. ... . ........ ... ........... ... . ...... .. .. . . 
.. ······················································· . 
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DOS 

TRABALHOS DA CAMARA DOS SRS. DfPUTADOS 

1096-95 
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A 

ORÇAME NTOS 
DA 

DESPEZA E RECEITA GERAL DA REPUBLIGA 
PARA O 

E X ERCICIO DE 1894 

ANDAMENTO E DISCUSSÃO 





DISCUSSÃO nos ORÇAMENTOS 

A proposta da lei do orçamento, fixando a despeza e orçando a receita geral ' da Republ íca 
dos Est11dos Unido( do · Brazi l, pat'a o exercício de 1894, foi apresentada pelo Poder Executivo 
em 23 de outubro_ de 1894, e nessa data remetida a commissão de orçamento. 

DESPEZA 

Mioisterio da Justiça e Negocios Interiores 
:. das Relações Exteriores . . . 
» da Marinha . . 
:. da Guerra . . . • . . . . . 
» da 1odustria, Viação e Obras Publicas. • 
» da Fazenda • • • 

RECEITA 

Renda ordinaria e extraordioaria 
Deposites (liquido) . • • . 

277.474:578$874 
3.500:000$000 

Pareceres da respectiva commissão 

Ministerio da Justica e Negocios Interiores 

Projectos ns. 85 a 85 G, de 1894 

P:1"oj ecto n, ses - 1894 

Apresentado em 6 de setembro . 
Discutido nas sess15es de 17, 18, 19 e 20 de setembro. 
Oradores : 

19.749:364$175 
1. 823 : 69 $000 

] 8 . 8fJ8: 82il$364 
36 .710: 50 ]$i51 

119.632; 787$:366 
98.944:707$485 

295 .719:876$141 

280.974:578$874 

Os srs . Yalladares, Hermenegíldo, Neiva, Medeiros e Albnquerqn~, Ccelbo Cín ra, Rodolplw 
Abreu José Carlos, Santos Pereira, Brício Filho, Carlos d'3 Novfl,l'...a, Antooio lyotho, ~t' 
Godoy: Galdino Loreto, Neiva, Leonel Filho, Coei ho Lisbóa, Coa.ta Macltado, Lins d8 Vascm:~ooll , 
José Carlos, Thomaz Delpbíno,..Coelho Lísbôa e Alcindo Guanabara • 

• 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 17 de setembro . 
São lidas, apoiadas e enviadas , á Commissã.o el orçamen to as seguintes emendas: 

1- Ao projecto n. 85, ar t. lo,§ 37 - Instituições subsidiarlas- Lyceu de Artes e Offlcios da Capital 
Fecleral, - restabeleça-se a verba vota.la para o exercício de 1894. 

S. R.- Sala elas sessões, 17 de se tembro de 1894. - Thomaz Delli no.- Ful'quim \Vernek .-
Jo é Gados de Carvalho.-José Bevilaqua.- J. A. raiva .- Gaspa.r Drummoud . 

~ - Ao § 26: - Pct ra continuação das obt•as de construcção do edificio da Escola de Minas , 
50:000. 000. 

ala da sessões, 17 de setembro de 1894.- Rodolpho Abreu. - Lamartine.- Carlos das 
Chagas.-Leonel Fill10.-João Luiz.-Luiz Detsi. 

3 - Ao § 37 do art. 1° elo projecto u. 85 restabeleça-se a ve!'ha da proposta relativamente ao 
Lyceu de Artes e Officios da Bahia . 

Sala das se sões, 17 de se tembro ele 1884.-João Augusto Neiva.- Augusto de Freitas.-
Paula Guimarães.- Torquato Moreira.-Ped t•o Verg ne. - M. Moura.-Ju nqueira Ayres. -
11latta B wel lar.-M>moel Caetauo.- Cezar Zama.-Paranhos.-Montenegro.-S:mtos Pereira. 
- Paraizo Cavalcanti. - A. Milton.-Etl uardo Ramos. - Rodrigues Lima . 

4 - Ao projec to n. 85, art. 1°, § 37- Tnstituições subsidiadas- Asylo Amante da Instrucção-
restabeleça-se a verba consignada para o exercício de 1894 . 

S. R. - Sa.la das sessõe::1, 17 de setembt·o de 1894. - José Carla~ de Carvalho. 
~ - Fica o governo autorisado a pag-ar ajuda de custo ao Dr. Manoel Clementiuo de Oliveira 

Esco:-e l, lente removido da Faculdade de Direito do Re)ife para a de S. Paulo por decreto de 
21 de março de 1891, correndo a despeza pela verba - Eventuaes . 

Sala das sessões, 17 de se tembro dt3 1894.-P. Montenegro . 
6 - Ao § 39 do art. - supprimam-se os de n. I e 2 12:000''000 
,. - Supprima-se o Forwn nesta capital 
S - Para iniciar-se as obras elo novo quartel de bombeiros nesta capital . 

. R.- Sala das sessões, 17 de setembJ'O de 1-894. - C. Cintra. 

100:000$000 
1 00 : 000~000 

212:000$000 

9 - Fica subsistente a gl'at ificação aos empregados que tiverem exermciOS temporarios no 
gabinete das directorias gel'aes da secretaria do Kstado da Justiça e Negocias Inte-
riores, na r azão ele 1: 500$ annuaes , (§ 9° da tabella explicativa de 1894.) 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1894.- Luiz Detzi.- Leonel Filho. 
1 0 - Ao § 37 - restabeleçam-se as vel'bas destinadas a auxílios do Lyceu de Artes Me-

canicas e Liberaes do Recit"e, e Instituto Archeologico e Geographico de Pernam-
buco. 

S . R.- Sala das sessões, 17 de setembro de 1894. - Luiz de Andrade.- Medei-
ros e Albuquerque. - Miguel Pernambuco. - Pereira de Lyra . - Arminio Ta vares . 

11- Ao proj.ecto n. 85, de 1894 - art. 1°, § 37 - Instituições subsidiadas - Asylo Izabel, 
na Capital Fedet'al - r estabeleça-se a verba de - I O: 000. votada para o exercício 
de 1894 . 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1894.- José Carlos de Carvalho . 
1~ - Ao § 27 do projecto n. 37- Instituições subsidiadas -· accrescente-se - Ao Lyceu da 

Capital de Goyaz - 20 :000 ·ooo. 
Sala das sessões, 17 de setembt•o de 1894 . - Hermenegilclo de Mot'aes .- Ovidio Abran-

te3.- Urbano de Gouvêa.- Paulo Guimarães .- Ur bano Marcondes. - Silva Castro.-
M_edeiros e Albuquerque. - C. Cin tra: - Carlos. de Novae.s. - Luiz Adolpho .- Fi leto 
Pires. - Salgado dos Santos.- Gemmmno Brazll.-Olympto de Campos .- Frederico 
Borge.>.- Pedt•o Vergne .- Junqueira Ayres . - José Carlos.- Dino Bueno.- Hel'culano 
de Freitas .- João Neiva . 

• 
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Na sessão de 18 de setembro . 
São lidas, apoiadas e enviadas á Commissão de OrQamento as seguintes 

EMENDAS 

13 - Ao ar t. Jo, §§ 23 e 24 - Restabeleça-se a consignação da verba de 8:000$ po.ra via-
gens scientificas . 

Sala das sessões, 18 de setembt•o de 1894 . - santos Pereira. 
1 4 - Ao ar t. 1° § 37 - Seja conservada a consignação das verbas para instituiçõos sub-

sidiadas pela União, de accordo com a lei do orçamento de 1804 . 
Sala das sessões, 18 de se tembro de I 894 .- Santos Pereira. 

1 õ - Ao art . I o, § 40 - Seja conservada a verba de 60:000$ para o serviço do co.tecbeso, 
de accordo com a lei n . 23, de 30 de outubro de !891, art. 3° e decreto o. 1100, de 4 
de dezembro de 1892. 

Sala das sessões 13 de setembro de 1894.- Santos Pereira . 
16 - Ao art. I•, §§ 21, 22, 23 e 24 - Restabeleça-se a consignação da verba de 8:000$ 

para premias a obras scientificas , que competem aos professares das Faculdades de 
direito e medicinn. do paiz. 

Sala das secções, 18 de setembro de 1894.- Santos Pereira. 
17'- Ao § 28 - Para manutenção do Externato da Campanha, creado pelo decreto n . 142, 

~e 5 de julho de 1893, 160: 000$000. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1894. - Leonel !filho.- Cupertino do Siqueir-a . 

- Lamounier.- Godofredo. - Carlos das Chagas.- Galdino Loreto. - Val ladares.- Pa1•aíso 
C>J.valcanti. - Artbur Torres.- Augusto de Freitas .- Simão da Cunha.- Theotoniu 
de Magalhães.- Ferraz Junior . - Francisco Santiago. - Thomaz DeJOno.- Rodolpho 
Abreu. - l:<.ibeiro de Almeida. - Olegario Maciel. - Carvalho Mourão .- Urbano de Cou-
vêa.- João Luiz. - Lima Duarte. 

1 8 - Ao § 33 - restabeleça-se o Jogar de ajudante de porteiro da Bibliotlleca acionai . 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1894.- Francisco Santiago. 

1 9 - Ao § 37- accrescente-se - Recolhimento de Santa Rita de Cassia da Capi tal Feuern.l -5:ooo··ooo. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1894 . - Francisco Santiago . 

~O - Accrescente-se 10:000$ para. auxilio de obras e manutenção do hospício de alienados a 
cargo da Santa Casa da Misericordia da Victoria, no Estado do Espírito Santo . 

Sala· das sessões, l8, de setembro ; de 1894.- Galdino Loreto. - Torquato Moreira. -
Ribeiro de Almeida. - Pinto da Fonseca .- Olympio de Campos .- Menezes Ptado. - Arminio 
Tavares . - Neiva. - Anisio de AI.Jreu. - Tavares de Lyra. - Gonçalves .l'v1aía . -Leonel 
Filllo . - Arthur Torres. 

~1 - Ao§ 28 do art. 1° - onde diz - Para despezas imprescendiveis com os exames geraes de 
preparatorios, inclusive pagamento de pessoal Úú mesmo serviço - accrescente-se - sendo 
as geatifkações de 2:400 ao director; 1:800$ ao vice-d.irector; l :200. ·a<> secretario; fJOO::.; ao 
escrivão ; 600, · a um inspector servindo de amaouense - 20:000, ·ooo. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1894 . - Medeiros e Al!Juquerque. 
~~ - Ao projecto n. 85, de 1894_- Supprima-se a verba de 177:300$ destinada ao Jnstítuoo 

Sanitario Federal. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1894. - Oscar Godoy . 

~3 - Ao art. 1 o § 37 - restabeleça-se a verba de 9: 000.'· destinada ao Instituto Híj;torico c 
Geographico Brazileiro . 

S. R. Sala das sessõe~, 18 de setembro de 1894. - Antonio Olyntho. - Paranhos 
Montenegro. 

~4 - Ao art . I.• § 26 - sub-emenda a dos Srs. Rodolplto Abreu e outros, apresentada na !!es:í'kl 
de hontcm - depois das palavras - E:;cola de 1ínas - accref!f.!Onte-se - de Ou.ro Pl'el~>, 

S. r.. . Sala das sessões, 18 de setembro de 1894 . - Antonio Olyntho. 
~õ - Ao§ 10- at:crescente-se onde convier - 20 escrivães doe juizos secdona.f:l> de aoo"::do com 

o decreto n. 205, de lO d.e setembro de 1894 - 30:00o.·uoo . 
• . R. Sala das sesSÕOS, 18 de setembro de 189L - Enéas .fattins. - Ant6nlo Olyntho . 
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Ao proj ecto n. 85, de 1894 : 
26 - Ao§ 37 - accrescente- se onde convier- Collegio de Educandos do Pará.- 4:000$000. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1894. -Carlos de Novaes. - Bricio Filho. - Ma.tta 
Bacellar. - Enéas Martins. - Hollanda Lima. 

Ao projecto n. 85, de 1894 : 
2?' - Fica o Poder Executivo autorisado a mandar restituir pela verba - Eventuaes -aos lentes 

da faculdade de dmlito de S. Paulo, as quantias que lhes foram descontadas em virtude da 
portaria de 18 de dezembro de 1893. - Paranhos Montenegro . 

28 - Ao orçamento rio interior,1 onde couber, ac~'rescen te-se - 20 :000$ para os laboratorios de 
ctlim1ca e gabinete de physica dos cursos an nexos a::; faculdades de direito. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1894. - Pereira de Lyra. - Medeiros e Albuquerque. 
29 - Ao§ 24 do art. l• do projecto n. 85, de 1894: 

Para a gratificação da Santa Casa da Miserico!'dia da Bahia, por prestar os seus hospitaes e 
o material necessario para as aulas de clinica, 50:000$000 . 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1894. -João Augusto Neiva. 

Na sessão de 19 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas a~Commissão de Orçamento, as seguintes 

EMENDAS 

ao - Augmente-se a verba consignada ' no § 39 com 15:000$ para conclusão das obras do 
Asylo de Alienados de Curityba, Estado do Paraná. 

s. R. - Sala das sessões, 19 de . setembro de 1894. -Frederico Borges. 
31- Ao§ 37 do projecto n. 85 accrescente-se: 20:000$ para cada um dos lyceus de instrucção 

secundaria dos Estados do Maranhão, Piauhy, ,Rio Grande do Norte e Parahyha . 
s. R. -Sala das sessões, 19 de setembro de 1894.- Edu ardo de Berrado.- Christino 

Cruz .- Coelho Lisboa. - Anisio de Abreu.- Tavares de Lyra.- Junqueira Ayres.- Fran-
cisco Gurgel.- Cunha Lima.- Chateaubriand.- Nogueira Paranaguá.- Viveiros. 

32- Fica desde já elevado a 70 rs . o emolumento de 50 rs., cobrado por folha de livro rubri- . 
cado na Junta Commercial desta capital, na conformidflde do § 30 da tabella annexa ao de-
creto n. 516 de lO de julho de 1870, sendo este augmeo to dividido igualmente pelos empre-
gados da secretaria da dita junta, a excepção do secretarjo por já perceber emolumentos. 

Sala das sessões , 19 de setembro de 1894- Theotonio de Magalhães .- Simão da Cunha., 
- Rodolpho Abreu .- Lamounier Godofredo.- Flavio dj3 Araujo.- Cupertino de Siqueira. 
- Landulpho de Magalhães.- Lamartine.:- Mayrink. - Arthur Torres.- José Ignacio, 
- Carlos das Cbagas.- Neiva. 

33- Ao~ 37 restabeleça-se a verba de 6 :000$, destinada a subsidiar o Instituto Bacteriologico 
Dr. Domingos Freire. 

Sala dd.S sessões, 19 de setembro de 1894.- Bricio Filho. 
34- Ao § 27 na·rubric·': objectos de expediente e despezas !deú prompto pagamentp - mante-

nha-se a verba 1:600$, do orçamento an terior. 
Sl"S - Na rubrica - gratificação aos professores encarregados dos cursos e conferencias mante-

nha-se a verba de 12: 000$, do orçamento anterior. 
Sala das sessões 19 de setembro de 1894 .- Bricio Filho. 

36- Ao § 9- em vez de onze l•• officiaes - diga-se e accrescente-se à verba respectiva a quan-
t ia de 5 : O lO$. E no . material deduza-se de lõ:OOO$ - 5:000$ ; .ficando a suppressão redu r: ida 
a 10:000$000 . 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1894. - C. Cintra.- Coelho Lisboa . 
37- Ao§ 37 - restabeleça-se a subvenção de 5:000$ a Escola Domestica de N. S. do Amparo 

em Petropolis. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1894.- Fonseca Pqrtella. 

as- Sejam mantidos os vencimentos e o pessoal constantes do decreto n. 1. 647 de 12 de janeiro 
de 1894 que organizou o_Inslituto Sanitario Federal. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1894 .- Ferreira Pires.- Leonel Filho.- Luiz Detsi. 
- Nogueira Paranaguá.- Ilclefonso Lima.- Gonçalo de Lagos.- Pinto da Fonseca. - Pa-
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raiso Cavalcanti.- Foosecn.Portella.- Fr~nça Carvalho.- Olegario Maciel.- Theotonio de 
Magalhães.- M ~yrink.- João Lniz.- L •mounie i' Godofredo.- Silva C··~sti'O. - Ernesto 
Brazilio.- Simão da Cunh<1. .- Rodolpho Ab1•eu.- Cal'!os das Chagas .- Athayde Junior.-
Freclerico Borg·es.- Olym[>io de Campos. - Chateaubriaod. - Coe lho Lisboa. - Urbano ele 
Gouvêa.- Ovidio Abt•antes .- Neiva. - Leovegilclo Filgueiras.- Aug·usto de Freitas. 

39- Ao§ 28 do projecto n. 85 - Gymnasio Nacional (Internato) - eleve-se -á 13:200$ a quan-
tia para clespezas com os gabinetes ele sciencias naturaes e s~rventes em numero necessario e 
com salurio3 por con tracto. 

Inclua-se a quantia de 2:400$ para alugue l da casa para o vice- director . 
Restabeleça-se a quanti:t de 3:600$ para gratificação de dous instructores militares. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 189-L - Coelho Lisboa.- Tavares · de Lyra.- Pareim 

de Lyra.- Naiva.- Geminin.no Brazil. 

Na se3são ele 20 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas á Commissão de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

.c_t{) -No titulo das instituições suhvencionadas, acceescente-se 5:000.~ anouaas de subvenç'ão {L 
Esco la Domestica da Nossa Senhora do Amparo da cidade de Petropolis. 

Sala elas sessões, 19 de setembro de 189,1.- Belisario A. S . de Souza. 
4 1 - Supprima-se o art. zo. 

Saln. das sessões, 20 de setembro de 1894 .- Thomaz Delphino.- OscarGodoy. - Americo 
de Mattos.- Lins de Vasconcellos. - França Carvalho.- Furquim vVerneck .- José 
C1rlos . . 

42 -Ao art. 1° § 25 - rest.tbeleça-se a consignaçlo de 8:000$ para premios aos lentes que 
compuzerem obras destinadas ao ensino . 

Sala das sessões, 20 de setembro de 189L- Coelho Lisboa . 

Vai a imprimir para entrar na ordem dos trotbllho3 o S9guinte projecto substitutivo : 

Projecto n. S~ A- de 1894 

Substitutivo ao projecto n. 85 deste anno, que :fixa a despeza do Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores para o exercicio de 1895 

Art. 1. 0 O Poder Executivo é autorisado a despender as despezas pela Repartição do Minis-
teria da Justiça e Neg-ocios I.ntel'iores, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a 
quantia de 15.514:330$075 . 

A saber: 
1. Subsidio elo Presidente da Republica. 
2 . Dito do Vice-Presidente da Republica . . . . 
3. Despeza com o palacio da Presiclencia da Republica . 
4. Subsidio dos Senadores. . . . . . . . . . . . . 
5. Secretaria do Senado- Elevadas as consignações : do- pessoúl - para au-

gmento de vencimentos e pagn.mento de um continuo dispensado do serviço, 
em virtude ele resolução elo Senado de 27 de agosto elo 1894, 15 :400$; do 
-material- para papel e outros obj ectos de expediente da Secretaria 
1: 200$ e para conservação e lim peza do editlcio etc. 1: 800$090 . . . . 

6. Subsidio dos Depu tad os - Elevada de 03:000$ por ter sido elevado a 212 o 
numero dos deputados . . . . . . . . . . . . . • . . . 

7. Secretaria da Camara dos Deputados : Elevada de 38:800; a consignnção para 
o pessoal, em virturle tla. resolução da Camai'a de 28 de agosto de 1893 . 

8 . Ajudas de custo aos membros do Congresso Naciona l. . . . . . . . 
9. Secretarias de Estado. Diminuída pela suppressão das seguintes consignações: 

de 6:000$ para gra tifi cações a quatro empregados que teem exercício tsm-
porario nos gabirJetes dos directores gPraes; de 6:000$ p·tra. gratificação 
ao secretario do mini stro; de hOO" paea pagamento da differença de venci-
mentos a um 2° otficial ela antiga Secretaria do Interior que foi exonerado; 
de 15:000$ para pagamento a tres 1°• officiaes addidos, dos quaes um foi 

Annexo - 1 

120:000$000 
36:000$000 
50 :000$000 
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exonerado e dous aproveitados; de 2:000$ para u m a j udan te do oillcia l 
:nchivista qne foi nomeado amanuense; de I :600$ paea pagamen to do 
vencimento de um correio; de 4 :000 rela,tivo ;tum ~o offlcial addido que 
pa~sou para o quadt'O . H.od uzida a 15:000$ a cousignae<lo de 18.G00'" para 
oegan isação , impressão e L"evisão do relatorio, etc. · Elevada a 10:000$ a 
con ig uação do 7:000$ para despezas eventuaes, nss ignat ul'i\s ele jorn aes, et c . 
Incluidas as consio·uCtções de 6:000$ pa ra gr.~ ti ficaçã.o do pessoal do gabinete 
do minis tro e 3:600$ para gratilicação ao au:xilinr technico junto a Directoria. 
da J ustiç;t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J u tiça L?ederal . lncluidas as seg-uintes quantias para ot\lenados dos empre-
gados do exlincto Juizo dos Fei tos da Fazenda, que passar·arn a pel'lencer ao 
,lniz eccionn l, em vit'tucle do decr e to n. 8.;8, do li de outub r·u de 1890 
(tH't. 58), sendo 1:600$ pal'a um e crivão e 1: 9:?.0. para do u' otTi.c ia 'S Lie 
ju:, til,~tt lo Di::>lt'icto Feclet·al ; 500$ para um escl'irão e t:iOO.~ p<na dous olticiaes 
ti juslil;1t em cada nm elos Estado· de Per·nambuco e !:lab ia , e 600$ para um 

tll 'i<'\1 de jus tiç;\ no l!;studo de Matto Grosso . . . . . . . . . . 
Ju ' li ·a do Dl'tricto Feclm·a l. Para metade das despezcs , de uccordo com o 

art. '1" 11. I da lei 11. 26, de 30 de dezembro ele 1891 . . . . . 
Aj ndas de cn to a. magis t rad'•S . . . . . . . . . . . . . . . 
Pol id:\ do Dislricto Fedo i' O I . Na r ubrica - P essoal da Repart ição ela P olicia. -

dim inuídas us ·ognintes consignações : para inspe tot·es secciouaes, redusido 
o seu nnrnet•o de 200 a 100, na irnportaucia de 180:000 ; para agentes de 
I u elas e, idem ele 50 a 25, 60:000 ; para agentes de za elas e, idem de l 00 a 
50, 90:000 ; para agent es de ;~a ela se, idE>m de 150 a75, 9 :000$000 . Na de 
ma teria l da mesma repartição , reduzidas as seguintes : a 15:000 a de 
18 : 000S para a luguel Lia caS<l ; a 54:000'· a de 60.000$ destina,di.i. n. a .ug ueis 
de postos policiatls ; a 4:000$ a ele 5,000 · para. asseio , fornecimento ele padio-
las , etc.; elevadas : a. 20 : 000. a. ele 15:000$ paPa i ll uminação ; a 1 :800' a 
de I: ~40~· para o serviço de lJhotogt'<~ phat· catlavc res ; n 180 " a ele 120 '' para 
t axa de esgotos U.o tt·e:s posto ·. Na rubrica- Dili ()'encias policiaes e conduc-
ção de preso: - Elevada a 90:000!) a cousigoação do 40:000.'· para di li gencias 
na capi tal. Na rubrica - Brig·ada Policial- E levadas as consignações par a. 
pessoal e mlltoria l de 2 .680:699 ·'520 a 4 . 019 :361$500 : Qua nto ao pessoa l, 
io'! luicla a tabel la que ba ixou com o decreto n . 1263 de 10 de feve reiro de 
1893, assim modificada. : upprimindo o c<n'go de dentista ; r eduzidos o 
n umero da alf<.Jt'es ele 60 a 44 e o de med ico:- teuentes de seis a quatro; ele-
vado de dons a rtuatro o numeru ele fiscaes e o de ;~jurhHIIes do re "'imento de 
inl'ao ta r ia ; tlxados em teneutes-coroneis os postos dq commandt.lnte desse 
reg-imen to e in ·pectoe da co11tadtH'hl. Qu anto ao nwtet'iHI : e levada a 
300 : 000~ a cons1g-nação ele 222:256$ pa l'tt f't trclamento; a 300:000 · a ele 
260 : 157$'100 para for1·agom, forrag· lll, etc . ; a 24:000'' a de 15:000 para 
i l lumiuação ; r eduzida a 15:000$ a de 25 :000 para remonta ela cavallos; a 
I :000$ a ele 2 :000$ para concertos de carros; a 6 :000 a tlo 6:500 para 
olúectos de expetli•·nte; a 25 :675 a de 96:706$720 para correames , capotes, 
etc., incluid<t a de 8:880. pum gratif:lcaçã.o pam resiçlencia elo pessoal da 
cou lacloria , aos majol'cs- lhcaes e aJudant es. 

Para me tade tlus des rezas, nos t erm os da lei n. 76 de 16 ele agosto de 1892 
C a ' a ele Cor'l'CC\âO - El 1·adus tlS seguintes consignações na rubrica-Pe oal-

vcucimenlos do cscri ptul'ario do I :Sou~ a 2 600\ de cinco amanuenses de 
8:000, a 10:000$, de nm conferente de 1 : 800~· a 2:000 ; d um porteit'O 
comprador da l: 00$ a 2:000-$; upprimirl ;\ a co nsi•"nnçã ele 2:400~ pam 
um c·tpa llão e preceptt'r. 1\a rubrica - ~1alel'ial - r cclu zicl: t a 12.000 ·a ele 
I :2 : 60U' p:.u'a snlnrio do::; me tres a operarias li v l'es ; a 4:200 · a ele 5: 000$ 
P<H'tl a hlrio elos penitenciado ' : a 3 :700$ a ele 5: OUO$ pa r tt fe1 rarnent <\ e Slll\ 
onsarvuçüo; ·~ COO a de oo,:· pnra ohj ectos de exped iente; a. 400.;; a de 

500 plll\t pul!ltcações . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Guarda Nnclona1. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Junta. Commercial da Capital Federal- Elevadt\ d ·180$ a 720$ n consignação 

p..'l. ·a o .er>eule . . . . . . . . . . . . , . · . . . . 
.l!'chh;o Publieo - Elenlda- na rubric:l- l\httel'ial - a " !:>eguintes consigna-

e:s: a 1:2 ~ a de 900" pam ene<'l.tlernnç.iio, objoctos ele eXJ.lOtllente, ate . ; 
- ~a de 4:000"' para com1 ra a cópi<l de do,~um<.Jntos impot·tautes. . . 

-bt-ncia do Alienados . 'a ruht'ica - Hospício l\aeionul- Elevadas as 
gu.iote con~ i ll'naçõo' : a 44:900~ a. d 40 :900.'' par.t eufel'meiL'o', enrer -

me·ra:s . etc . ; a 2.'>2:000 a do 230 :060' para aliutentaÇ!lO; a 12:000:3 a de 
':000' para medic~•m.-nto , , drog<ts , etc . ; a 25 :000," a de 16 :000$ pa 1'a. fne n-
da'e~ l a.do; a6:0Q,I..,a de4:0PO'pa1-a il l u min:l~·ão; a4:0UO'ado3:000$ 

·1m <.wi:•mento ' de, tin atlo:s U" ufficlll:t : e a 7: 200$,1 ti 5 :0UO para coml.Jus-
ti > I: na rubt•ic.• - lonias- ·~ 1:800$ a da 1:200$ pam mestt•es de 
otftcioa ; a. 60:000" a de 58:000' para alimentação; a 4:800$ a de 3:000$ 

431 :250$000 

660: 844$000 

262 :380$000 
20 :000$000 

\ .655:748$250 

1!'52 :492§400 
50:000 uoo 
32 :96'8$000 

6 ! :380$000 
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pa!'a meuicamentos e vasilhame; a 3:000.~ a d 2:0008 pam moveis c utensí-
lios ; .a 10:000 . a pe 8:000~· par<~. Ciw~ o l~ o ca. lçado ; n. 2 :500.~ a rle 2:000. 
]li\ra JIJstrumen to3 do lavo·H'a, fet·r.tgens , sem nte:, etc. ; a 2 :000$ a de 
1:000$ pan l'emoota Je <lllimae~; a <!:000.~ a lle 3:000.) prtr,~ COilSBrvação 1!0 
matel' ia l fluctuaote; n. l :241$ a ele I :200._ paeq, o l'ogiii sla, e rt 10:0008 a 1le 
8:000$ para combustível; inclu ída'! <lS seguintes quantias: I :500$ paPa rumo 
e aetigos para. J'uma.r; 1:500$ par;t m~tet·ial destin <tdo á lnv.Igem de roupa e 
reduzida. a 4:000$ a consig onç1o de 4 :260$ para ovontu:ces . . . . . . 

Serviço Sanitario Maritimo .- Elevada a consign:cção para o pessoal , em vir-
tude ela lei n. l 98 ele 18 de julho ele 1894 : na Capital For! era[, ele 46:100$ <I 
104:600$ ; nos E:;t;tdos do Pará, B1hiit, PernamlJuco, S. ~ au lo e H.io Grande 
do Sul, 58:2405; a 93:000$ ; nos l~stados rio Mamnliti, Ceará, Alagóas, 
Par.tn:'l e S•nta Catharina, de 14:220:;; a 37 :500$; uo:; E·tndos do Amazonas, 
Piauhy, Rio Gt·nnde do 1:\orl.e, Para!Jyba, Se1·gipe, Espírito Santo e Malta 
Grosso, de 13:320$ a 29 :400$; no L1zaeeto da. 111 H1. Grande, rle 23:200$ a 
13:400; no HospitalMarilimo de Santa I ·abel, ele 18:000$ a 29:600.', inclusive 
a gratilicação de 6:000$ para o medico ajudante. No matet'ial: r eduzida a 
2 :000$ <1. consignação para despezas eventuaes e compra de moveis, suppt'i-
midas as diarias pa ra alimentação dos ajudantes ela inspectoria; a 15:000$ as 
consignações eng lo badas para combusti vel, para a~ lanchas, esto pa, azeite e 
graxa, na Capital Federal ; a 1:000$ paPa objectos ele expediente , desio fe-
ctante, etc., em cada um elos Estados rio Pará, Bahia, Pernambuco, S. Paulo, 
Rio Graude do Sul e Maranbão; a 760$ a me3ma consignação em cada um 
dos outros E.>tados; eleva·üt a 45 :000 , no material geral, a consignação de 
30 :000$ para ::lCf]Uisição, custeio, concertos e apre tos de l ~ ncha c esc:l.leres, 
na Capital Federal; incluiria nn. consignação total ele 60 :000, para. o niesmo 
fim nos Estado>, a qnantia da 30:000 para ;1.cqu1sição de uma lancha p ra o 
porto da Babia; supprimiua a conEignação de 30:000$ p2.ra aluguel 
de lanchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Instituto Sanitorio Federal- Supprimidas ns seguintes consignações : de 6:000$ 
para o vice directoJ' do instituto; de 3 :000'· para um amnnnense; de 8:400$ 
para dous auxil im·es technicos; reduzidas n.2:400$ a de 4:500$ para serventes 
do instituto; a 6:000$ a ue 7:200$ para ven imentos do secretario; a 7:200$ 
a de 8 :800$ para vencimentos dos dous auxi liares technicos conservados; a 
4:080$ a de 6:120$ para quatro, em vez de seis , marinheiros da lancl1a do 
Hospita l de Santa Barbara; e levadas, no material, as seg-uint e!:> consignações: 
no ins tituto, a 7:600 ·a de 6:000$ para ac11uisição de apparellios e instru-
mentos; no Hospiial de S. Sehflstião. a 2:400$ ;t de l :200$ para pDgamento de 
mais um enfermeiro; a 2:280$ a de 2 : 160$ p"ra mais um servente; a 10: 000$ 
a de 8 :920$ para custeio ; no ~lospital ele Santa Bar bar a, a 8 :000$ a de 5:760$ 
para custeio; reduzida a I :200$ a de 3:000$ para asseio ela repa1•t.ição e 
despezas eventuaes do instituto; supprimiela a de 500 · para a publicação de 
expediente, que se fará pela consignação relativa ás publicações geraes ; 
incluida a de 10:000 para combustível, graxa, etc. , para a lancha do Hos-
pital de Santa Barbara . . . . . . . . . • . . . . . . . 

Faculdade ele Direito ele S. Paulo- E levada a 7:000$ a consig-nflção de 6:000$ 
para pagamento ele acc1·escimo de vencimentos :1 lentes, substitutos e profes-
sores que contarem mais de 10 annos de serviço; supprimiJa a de 8:000$ 
para premio aos membros do magisterio que compuzerem obras consideradas 
de merito . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Faculd ade de Direito do Recife - Supprimida a consígn:.tção de 8 :000 para 
premias . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · 

Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro -lncluidas as quantias de 2 :400$ 
para clifferença de voncimentes entre 6:000$ e 7:200$ para dous lentes f[Ue 
diri gem as cadeiras de pathologin. medica e ciru,·gica, de accordo com o 
paragrapho unico do art. 97 do regulamento que baixou com o decreto 
n. 1482, de 24 de julho de 1893 ; de 4:800$ para dous assi tentes de clínica, 
tambem de a r:cordo com o art. 12 § l ", do regulamento; elevadas a 10:000$ 
a verba de 7:000$ destinada ao pagameuto dos beeleis, cujos vencimentos 
foram elevados de 1:400$ a 2:000$ car1a um e a. 4:000$ a ele 2:800$ para 
]Jag-amen to dos con tin uos, cujoil vencimentos foram tambem elevados de 
1 :4.00'' a 2:000$ cada um; reduzidas a 16:160$ as consignações destinarias 
a pagamento de accrescimo de vencimentos a lentes que contarem mai:1 de 
10 annos de mngisterio, na somma de 18 :612$ e a 240$ a rle 960$ pora 

· pa~mmento, tambPm rle acc!'escimo do vencimento no razão de 5 % e não 
de 20 % . ao bí bliolhecario, por· contar ma i;; de 10 annos rle sei' vi co ; sup-
primidas as duas consignações de B:oog.$ c.1 da um. parn. pr·e":Jios aos lentes 
pelas ob1•as que compuzer·em e para v1agem a pa1z estrangeH'o . . . . 

Faculdr~de do Me:licíoa d;~ Bahia - Incluitlas as fJLtantia~ de: 2:400$ para rliLrc-
rença de vencimentos, entre 6:000$ e 7:200$, para deus lentes que dirigem 

65<1 : 406$000 

672: 160$000 

221 :400$000 

296.:::.00$000 

297:700$000 

621:140$000 
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ns cadeiras de pathologia medica e cirurgica , de accordo com o paragrapho 
unico do art. 97 do regulamento que baixou com o decreto n. 1482 de 2,1 de 
julho de 1893 ; 7:200 para mais tres assisten tes de clinica, t ambe m de 
accordo com o a1·t. 12 § 1" do mesmo reg ulamento ; elevadas as seguintes 
cousignações: a 15:570 a de 15:GOO pura pagamento de accrcscimo de 
vencimentos a lentes cathedraticos e ubstitutos que contarem mai de lO 
annos de magi terio ; a 6:000 a do 3:000 para enfermeiros ; a 3:0008 a ele 
1:000 para a publicação da revista do~ cursos ; a5:000, a. de 4:000. pam 
o museu anatomo-patholog ico; a 10:000 ' a de 8:000._ para acquisição de 
instrumentos necessarios aos laboratorios; a 10:0oo ·· a de 7: 000 pa,ra paga-
mento dos bedeis e a 4:000 a de 2:800. pa ra pagamento dos con tínuos ; 
supprimidas as duas consignações de 8:000 · cad<• uma pant. premios ao, 
lentes que compuzerem obras e para v ia~em a paiz estrangeiro . . . . 

Escola Polytechnica - Supprimidas as consignações de 2:000 · para o professor 
contractado da c3deira de technologia cil imica e industrias chimicas ; de 300$ 
para pagamento do accrescimo de vencimentos ao secretario ; de 8:00l! 
para premias aos lentes que compuzerem obras ; e de 8:000. para viagem 
em paiz estrangeiro ; r ed u7.idas a 32:510"' as co nsignações de 48:276 desti-
nadas a pagamento de accresci mo de vencimentos ao pessoa l doceute ; a 
40:000, a de 60 :000, para despezas com o Observatorio Ast1·onomico do 
morro de Santo Antonio , elevadas a 8:000' a consignação de 6:500 para. 
despezas ext.raordinarias e eventu a.es ; a 16:800$ a de 13:360$ para paga-
men to dos vencimentos augmentados dos g-uardas, sendo seis de I :700 a 
2:000 e dous que ser·vem à noite na bibliotheca ; de 2:0008 a de 2: 400s 
incluída a de 1 :200 ·· para gratificar ao preparador do labor,,torio ele t echno-
log ia chimica e indu trias chimicas, emquanto estiver occupando t ambem o 
logar de prepamder de pbytiiCa industria l . . . . . . . . . 

Escola de Minas de Ouro Preto - Elevada:> as seJ5uintes consignações: a 29:400$ 
a de 16: 800 para mais tres substituto , n s termos do art. 6• do regula-
meu to que baixou com o decre to n . 1546 de 18 de setembro de 1893 ; a 
2 :900 a de 2:4DOs par;t. gratificação addicional a lentes que contarem mais 
de 10 annos de serviço; a 3:000$ a de 2:200$ para objectos de exped iente e 
illuminação ; a 6:000 a de 5:000$ para mode lo~ , desenhos, etc .; a -1: 000~ 
a de 3 : :oo.~· para o lai.Joratorio de chimica e docimasia, e a 12: 000$ a de 
lO :OOO:· para galánetes do pl!ysica, zoologia , botani a, etc . , etc . . . . 

Pectagogiurn - Reduzidas: a I :200-D a consignação de I: 600 para ol~ectos ele 
expedien te; a 6:000 · a de 12 :000 para gratiticaÇão a.9s professores eucar-
r egados dos cursos e das conferencias ; a 3:000$ '" de 6: OOU para publicação 
da Revista Pedagogica ; elevada a 6:000;" a de 4:600,~ para acquisição de 
livros, joruaes, apparelho3 , etc . . . . . . . . . . . . 

Gymnasio Nacional - No Internato: Supprimidas as consignações de 3:6oo:· 
para g ratiti cações a dous instructores militares ; de 840"' para g t•at ificação 
a 11 m ajudante de porteiro ; de 960 idem a um ajudapte de despenseiro; 
reduzidas a 5 :0008 a de 10:00, para despezas com os gabinetes de sciencias 
na turaes ; a 1 :200"· a de 2:400 para os substitutos, por só existir um ; ele-
vadas a 3 : 600::; a de 2: 400::; para gratificação ao medico : a 66 : ooo:· a de 
60:000,'' para o pagamento de lentes . No Externato: supprimidas a de 840$ 
para gratifi cação a um a,iudante do porteiro; a de 1 :200, para um sub- \ 
stituto; elevada a 2:000$ a de I :200$ para i iluminação ; incluída a da 
6:000$ para vencimento do len te de mecanica e astr·onomia e a de 600. ao 
escl'ivão para quebras . 

E ·cola Naciona l de BeiJas Artes . . . . . . • . . . . . . . . 
lno;tituto acionai de 1 u::.ica, elevadas a I O: 000. a consignação rle 5: 000" para 

acquisição de ins trumentos, repa t·os , etc . ; e 28 :000$ a qe 5:000$ par·a acq ui-
sição de moveis, armarias, estan tes, inclusive 830 cadeiras ; reduzida a 4:000'' 
a de 4 :580$ pu.ra. papel, pennas, medalhas, etc., e a 3:o00$ a de 4 :000, para 
a bihliotheca, arcbivo, museu , etc. . . . , . . . . . . . . . 

Institu to Benjamin Constant. Incluída a quantia de 6:500$ para gratifi cações 
addicionaes aos professores, no termos do decreto n. 1210 de 13 rle janeiro 
de 1893, e elevadCis as seguintes con ignações: a 060$ a de 720." para g rati-
ficação do cozinhei ro; a 600, a de 540$ para o do ajudan te ; a 31 :8 '4$500 a 
de 25:695. para a alimentação de 37 empregados internos e de 60 ulumnos, 
no maximo, ca lculada na razão ue 900 r -:i is por pessoa ; a 8:000.: a de 6 :0006 
para rouparia ; a 3 :000$ a de 2:000 pa ra. enfermaria, e a 9:000 a de 8:300 
para despezas diversas e ex traordinarias . • . . . . . . • . . 

In tit~t~ dos Surdo -Mudos . J n~luidas as quantias de 840,· para g ratiflcação 
addt?wna_I a um professor de lmguagem escr·i1 ta que cúm!Jiete 20 an nos de 
mag1 ter10, no. termos do decreto n. 1210, de 13 de j aueiro de 1893 · 280S 
para gratifica!' ao eufermeiro; e 2 :0008 para instrumentos, plan tas, senientes 
etc., destinados ao ensino agrícola; e elevadas as seguin tes consignações : 

268 : o1o:·ooo 

518:4058000 

202 : 200 ··ooo 

46:600$000 

518 :140$000 
156 :520$000 

155 :020$000 

171: 644$500 
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a 4:080$ a de 3:00G · para serven tes, a 2:0oo:· a de I : '160~ para o mestre 
sapateiro; a 2:400::; a de I :800 para o dourador; e a 2:000$ a de I :600, · 
para i!luminação . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 . Biuliotheca Nacional. Elevada a consignação para pessoal de 99:900$ a 
1 09:~00$ de accordo com o decreto n. 1766, de 8 de agosto de 1894, que 
a reformou, sendo creaclos o cargo de conservador com os vencimentos de 
4:200j,mais um lagar ele 2° official com 3:600$, mais um de amanuenso com 
3:000. ; elevada, no material, a 7 :000:::; a consignação de 6:000 para illumi-
nação; e in c! ui da a de 3:600 para aluguel de uma c 1sa destinada a deposito 
de livros e jomaes . . . . . . . . . . . . . . . . 

34. Museu Naciona l. Restabelecida a consignação de 18: 60o;· para vencimentos de 
quatro sub- LI·ir·cctores, Jogares creaclos pe lo regulamento que baixou com o 
decreto n . 11 79 de fi6 de tlezem Lro ti e 1892. . . . . 

35. Pensões e commtssões em paizes estrangei I'OS . • • • • • . • • • • 
36. Serventuario do Cnl to Catholico a que e refere o decreto n. 119 A, de 1890 . 

Reduzida de 6:000$, pelo fallccimento do vigario collado em alguns 
Estados. . . . . . . . 

37. Instituições subsidiuclas pela Uuião : 
Reduzida a 6 :000$ a consignação de 20 :000 concedirla ao Asylo de 

Orphãos da Soctednde Amante ela lnstrucção; a 6:000."· a de 9 :000 ronce-
clid,, ao Insti tuto Historico e Geographico Brazileiro; a 20:000"' a de 50:000}:; 
concedida ao Lyceo de Artes e ülflcios do -Rio de Janeiro ; e supprimido o 
subsidio relativo a cada uma das seguin tes instituições : Escola Domestica 
tle Nossa Senhora do Amparo em Petropolis, Instituto Bactet·iologico Dr. Do-
ming-os Ft•eire, Lyceo de Artes e Olficios ela Bahia , Lyceo de Artist as 
Mecauicos Li beraes do Recife, Lyceo Ta,ubateano, Lyceo ele Artes e Offi ios 
tle Ouro Preto , Lyceo de ArttJS e Officios de Juiz ele Fóra, Estabelecimento 
de Educandos no Pal'a,lnstituto ArcheoJo o·i o e Geogi·apilico d~ Pernambuco, 
Curso Nocturno para o sexo feminino estalJelecido no externato do Gymnasio 
Nacional e Lyceo da capital de Goyaz. 

38. Soccorros P u blicas • . . . . . • . . . . . • . . . . . . 
39 . Obras, sendo : para o pessoal 24 :000.'·; para. conservação e reparos de edificios 

prcprios nactm.aes ou particulares ao St> rviço do ministerio, 150;)000 ; para 
contiuua~·ão das obras ela M"temidade, 50 :000 ·; para idem da Faculdade 
de Medici nu da B thia, 30 :0008; para irle1u ela Faculdade de Direito do Recife, 
100 :000$; para obras no quarte l ele BombeiroE , 100 :000$ ; pa1·a comp lemeuto 
das obras e decoração elo euiticio do Instituto Nac10ual de Musica, 20:UOO$; 
para se iniciar a con~trucção de urn edi ricio que sirva Li e fo?·um nesta Ca]Jita.I, 
100:000$, correndo igual quantia por conta do producto dos impostos a que 
se refere o art. 6 .• ela lei n. 191 A, de 30 ele setembro de 1893 ; para 
auxiliar a Santa Casa de Miserieorcia da Bahia na Construcção da Materni-
dade, 20:000$000 . . . . . . . . . . . . . . • . • • 

40 . Corpo de Bombeiros- Para metade das despezas, ele accorclo com o art . 6° da 
lei o . 191 A de 30 de etembro de 1893, sendo a rnbrica para o pessoal 
e levada ele 554:6358500 a 665:4768950, de conformidade com o dect·eto 
n. 1685 A de 7 de mãrço do 1894 ; e na do materia l elevadas as seguintes 
consigoaçõs: a 12:000 a de 20:000,'· para couserv;1ção do quartel, estações. 
po. tos , etc . ; a 30:000 ·a de 28 :000$ pam acquisição e refotma do matet·ial; 
~t 62:460''900 a de 52 :260$ panL fardamento das praç .• s; a 5:000 · a ele 
3:000.;> pam expediente da ·ec1·etaria,, companhias, estações, ele . ; a 8:000 · 
a ele 5:000."· p<H'a illumioaç:lo do quar·tel, e:;tações, e tc.; e reduzidri. a 
7:000'ade7 :685:)900 para remontade animaes. 

41. Eventuaes . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
42 . Magistrados em disponibilidade.- Deduzida a quantia de 9:600::;000 . 

90:365,.000 

157: 200 ·ooo 

180 :720$000 
31 :OUO.;iOOO 

313 : ooo:·ooo 

57:600$000 
100:000$000 

594:000$000 

453 ; 11 8:!;925 
100:000$000 
580:000:;;000 

Art. 2 .o E' permanente a disposição elo art. 6° da lei n . 191 A ele 30 de setembro de 1893 . 
Art. 3.° Fica o Poder Executivo autori~aclo a rever o regulamento do serviço policiul do 

Districto Federal, ele que trata o tlecreto n. I 034 A de I de setembro de 1892, para o fim de orga-
nisar o serviço tomo melhor for nos limites da consignação feila na presente lei. 

Paragra pho uni co . o~ a lferes e os medicas- tenente da bl'igada policial , cujo numero exceder 
ao que é fixado na presente Jei, con linuarão aggreguclos aos 1· e~peclivos corpos, devendo o Governo 
com elles preencher as vagas que se derem, e serão pagos até então pelo sa ldo que se verificar 
mensalmente na consignação para pessoa l. 

Art. 4.o E' o Poder Executivo autorisado a transferir ás administrações dos Estados, onde 
funccionam os cursos annexos as Faculdacles de Direito ele S. Paulo e do Recife. 

Art . 5. 0 O Poder Execut ivo preenchera com os empregados qne exi tirem addidos às di.IIerentes 
reparti <;ões deste ministerio as vagas que porventut•a nel las se verificarem . 

Sala das commissões . 20 ele setembro de 1894. - João Lopes, presidente. - Alcindo Guanabara, 
relator. - Augusto Montenegro. - Albel'to Torres.- Arthur lüos . - Gon\alves Ferreira, com 
restricções quanto á suppressão da verba para premias aos membros do magisterio, que compuzorem 
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obras consideradas pela cong1•egação como sendo de gt•ande met•ito e de grande vantagem para o 
pro"'re so do ensiuo e da sciencia , e impressão 1lellas, e bem assim quanto a eliminação das 
sub~enções ao Lyceu de Artes e Officios e Instituto Archeologico do Estado de Pernambuco.- Augusto 
Severo. 

Projecto n. 8!i:S B -1894 

Parecer sobre as ·emendas o:ff3recidas na 2• discussão do projecto n. 83 A deste anno, que fixa 
a despeza. do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exercício de 1895 

A Com missão de Ol'çameutn, tendo estud a• lo as di versas emendas oJi'el'eci•las ao projecto de 
orçamento do Ministerio da Justiça e Negocios Iuterioras, vem oiTerecer á. consideração da Camara 
dos Srs. Deputados o seu parecer. 

Rubrica IX 

Emenda dos Srs . Luiz Detsi e outro : 
«Fica subsistente a g-ratificação aos empregados que tiverem exercício temporario no gabinete 

das di1·ectorias ger11 es, das secretat·ias rle Estarlo <ia Justiça e Negocios Interiot·es ntt razão de 
l: 500'annuaes (§ 9"databellaexplicativade 1894).» 

A com missão é de parecer . que não seja acceiüt esta emeurl.a. O art . 48 do regulnmento da. 
Secretaria do Inter·ior diz: «Ao empregndo que tiver exercício temporat·io no gabinete da 
Directoria GeJ'al será arbitraria uma gratificação arllicional na razão de 1:500$ n.nnuaes.» Essa 
gratificacão não é, pois, uma despeza de cara.cter pennanente que deva ser cou:;ig-nada na lei do 
orçamento; mas meramente eventual, que correrá., portanto, pela verba respectiva, quando se 
realizar a hypothese do regulamento. 

Emenda dos Srs . Enéas Martins e A. Olyntho : 
« Accrescente-se onde convier : 
2•• escrivíi.es dos juizes seccionaes, de accordo com o dect·eto n . 205, de lO de setembro de 1894 

-- 30:000$000. » 
A commissão é de parecer que esta emenda deve ser 1 approvada. Essa consignação não foi 

incluída pela commissão no projeoto, porque á data da sua apresentação não estava sanccionada 
a lei acima citada. 

XX 

Emenda do Sr. Oscar-Godoy : 
« Supprima-se a verba destinada ao Instituto Sanitario Federal.» 
A commissão é de parecer que não seja acceita esta emenda, porque pensa que não se deve 

admittir a pratica de crear ou supprimir serviços da. lei do orçamento . 
Emenda dos Srs. Ferreira Pires e outros ; 
« Sej!J,m mantidos os vencimen tos e o pesoal constante do decreto n. 1647 de 2 de janeiro de 

1894 que org-anizou o Instituto Sanitario Federal. » 
A commis>ão opina que esta emenda não sej1. apr rovatla, porquanto as reducções de venci-

mentos e as suppressões de cargos constantes do projecto de modo algum perturbam ou preju.dicam 
o serviço publico. 

XXI, XXll, XXIII e XXIV 

A commissão é de parecer que não sejam approvadas ~s seguintes emendas, por importarem 
despeza que não corresponde nem ás necessidades, nem as conveniencias elo ensino . , 

Do Sr. Coelho Lisboa : 
«Restabeleça-se a consignação de 8:000$ para premi os aos lentes que compuzerem obras 

destinadas ao ensino . 
Do Sr. Santos Pereira : 
«Restabeleça-se a consignação da verba de 8:000$ par<.t viagens scientificas. » 
Do mesmo senhor : 
«Restabeleça-se a consignação da verba de 8:000$ para premias a obras scientificas que compu-

zerem os professores das faculdades de direito e medicina do paiz. » 
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Por ja estar devidamente contemplada no projecto a instituição de que trata, é a commissão 
de parecet' que não seja approvada a seguinte emenda do Sr. Nci v a : 

«Ao § 24 . Para gratificação a Santa Cas<'.. de Mise r·icordia da Bahia, por prestar os se us 
hospitaes e material necessario para as aulas ele clínica, 50:000$000.» 

XXVI 

Tendo sido votada a verba de l !lO: 000$ para esse serviço a commisslo pensa que póde ser 
dispensada a cunsignação con~tante da segLliute emenda dos.Srs . Rodolpho de Abreu e outl'os : 

«Ao § 26 : 
Para continuação das obras da construcção do edificio da Esco la de Minas 50:080$000. 
Por ficar sem objecto, a commissão é de parecer que não seja appt•ovada a seguinte sub- emenda 

do Sr. A. Olyntllo: 
« Depois das pa lavras - Escola de Minas- accresceute-se -de Ouro Preto». 

XXVli 

Emenda do Sr. Bricio Filho : 
«Na rubrica objectos de expediente e clespezas de prompto pagamento, mantenha-se a verba. 

de l :600$ do orçamento anterior. 
Na rubrica gratiticação aos professores encarregados dos cursos e conferencias, mantenha- se a 

verba de 12:000$ do orçamento anterior .» 
A commissão é ele parecer que pode ser appr ovada a primei!'a parte desta emenda . 
Quanto á segund a parte , [Jat'ece-lhe que a consignação de 6:000$, constante do projecto, satisfaz 

as necessidades do set' viço. 

XXVIII 

A comm1ssao é de parecer que. pótle ser approvada a seguinte emenda do Sr. Medeiros e 
Albuquerque, que não augmenta a clespeza : 

«Ao§ 28 ontle diz:- Pt~r<t despezas inprescincliveis com os exames geraes de preparatorios 
inclusive pagamento m:J nsal do pe~soct L tlo meS1110 seeviço, accrescente-so: Sendo as g r a tiri c .. ções de 
2:400$ ao tlu·ectol', L :800$ ao vice- director·, L :20U$ ao secretario, 60U$ ao escrivão. liGO$ a um 
inspector servindo de amauuense - 20:0U0$0-0. » 

A emenda do Sr . Coelho Lisboa divitle- se em tres partes: 
A primeira ma nda elevai' a 13:200$ a consignação, que é de 5:000$ no projecto, para as 

üespezas com os gabinetes de scieucias uaturctes e uccrescenta: - e StJrvente~ em numero necesscu·io 
e com salarws por con tracto. 

A com missão pensa que esse augmento não se justifica, porquanto achando-se taes gabinetes ja 
montado3 a cousig-nação tlo pr·ojecto é suillcieute para a sue~ conservt~ ção. 

Caso, porém, cart<çam de gl'antles reformas e de m .• tenal, <t qu .• ntta proposta pelo Sr . deputado 
é de tal sol'teme;;quinlta, queJa :mattdop~;ão uão atlv iriam benetl ciossensiveis . 

Quanto aos se rventes, parece á commissão que o numero ele 10 consignado no projecto é 
sufficieute para. as uece~sidades do sel'V iço. 

A segunua pal' te uwnd<t inclu1r a qmwtia de 2 :400$ para a luguel de casa par a o vice·director. 
E' des]Jeza nova. Pm·a a udminis traçii.o tle uiscipliua do e::,tabelectlue ltto, htt. não ::,ó couveuiencia , 
mas necessidade de que o diredor e sobretudo, o vice-tlirector r esid,,m no es taoelecimen to, o que 
ora não se da pot' falta de l•Ccommou"ções. O r·ecm·;;o de pt~gal' ca~<J. a esses fuucciunt~rios attentle 
as couvenieucio.~s delles, mas uão as tle discif!liua e rnor,.diLitlde do estaue lecimento. 

Totlav L•, como o cliredo t· já go:.~<1 uas vantagens U.e uma gr,,titlc:tção ue ::! :600$ e como o 
director e o vice-director tlo I!:x ternato t·~s iJern uo e::. tabelec imeu to, á de eq uidade que o vice-director 
do lo te mato não sej a pri vaüo dessa vantagem. 

A teeceira manda r esta belecer a:quan tia de 3:600$ para a gratificação a dous instructores 
militares . 

A commissão pensa que es ta parte da emenda está no caso de ser approvada, porquan to taes 
cargos foram c!'ettdo.; pelo regu1Dmento1qne. reorgauisou o in ternato do Gymnasio. ( Art . 118.) 

Emenda do Sr. Coellto Lisbl a: 
« Ao § 28 : Gyrnnasio Nacional ( Interna to ) . Eleve- 3e a 13:200$ a quantia para despezas com 

os gabinetes de sciencia; 11•turaes e;; r veu te~ em numem n•;c'ls;ario e com_ salaf'io por contraclo. 
Inclu-se ct qutt.ntia de 2:400$ pal'cL a lug uel d,c casa ptwa vtce-dtrector·. Restabeleça-se a quan tta de 
3:60U$ pat·a gratificação ele dous instructores militares.» 
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. A commissão opina que póde ser acceita a segunda emenda do Sr. Cupertino de Siqueira 
e outros, que consigna verba para serviço creado por Jei : 

Para manut ' nção do Externato da Campanha e croado pelo decreto n. 142 de 5 de j ul!Jo 
de 1893, 160 :000 000. 

XXXIII 

A commissão é de parecer que póle ser acceita a seguinte emenda do Sr.· Francisco Santiago: 
« Restabeça-se o Jogar de ajudante de porteiro da Bibliotheca Nacional.» 

XXX VIl 

Nesta rubrica a commis3ão é de parecer que póde ser approvada a seguinte emenda do Sr . A. 
Olyntho. 

« Restabeleça·se a verba de 9 :000. destinada ao Instituto Historico e Geographico Brazileiro, 
por ter esse instituto, em vil'tude de deliberação do Congresso (lei t.lo orçamento vigente), assumido 
o eucwgo de orgnnisar e publicar a bibliograph ia naciona l de sciencias g-eographicas, organisaçãJ 
que é fe.ita por haver o governo accerlido ao convite da Confederação Helvetica, de conformidade 
com o que fóra resolvido no Congresso Internacional de Sciencias Geographicas.» 

Tendo em con ideração a si tuação financeira da União, attendenrlo a que muitas das instituições 
a que e! las se refer~m sã.o de mttureza e interesse estmlna.es, a commissl1o é de opinião que não sejam 
approvadas as seguintes emendJ.s: 

Do Sr. Santos Pereira: 
« s ja conservaria a consignação das verbas para as in>tituições subsidiadas pela Unitto, de 

accordo com a lei de orçamento de 1894 .» 
Do Sr . Hermenegildo de Moraes e outros: 
« Accrescente-se:-Ao Lyceo ela Capita l de Goyar., 20:000$000.» 
Do Sr. Bt'icio Filho : 
<<Restabeleça-se a verba de 6:000$ destinada a subsidiar o instituto Bac teriologico Dr . Domingos 

Freire.)> 
Do Sr. Neiva e outros: I 
Restabeleça-~e a verba da proposta relativamente ao Lyceu de Artes e Offlcios da Bahia.)) 
Do Sr. Thomaz Del fino e outros : 
« Lyceo de Artes e Officios da Capital Federal: 
Re3tabeleça-se a verba votatla pat•a o exercício de !89 l. )) 
Do Sr. Fonseca Portella : 
« Restabeleça-se a subvenção de 5:000$ a Escola Domes tica de Nossa Senhora do Amparo em 

Petropolis. » 
Do Sr. Belisario Augusto restabelecendo a mesma subvenção . 
Do Sr . José Carlos de Carvalho: 
« Asylo Amante da Instrucçiio. 
Restabeleça-se a verba consignada para o exercício de I 894 . » 
Do Sr . José Carlos : 
(/, Asylo Isabel da Capita l Federal: 
Restabeleça-se a verba de lO: 000$ votada para o exercia de I 894. » 
Do Sr. Francisco Santiago: 

\ 

« Accre3cente-se Recolhimento de Santa Rita de Cassia Il!J. Ca.pital Federal, 5:000$000 . >> 
Do Sr . Eduardo de Berrado : 
« Accrescente-se 20:000 para cada um dos lyceos dd instrucção secundaria Llos Estados do 

Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte e Parahyba .)) 
Attendendo a que o Collegio rle Educitndas do Pará dispunha rle patrimonio avultaria, que pas-

sou ás mãos do Governo, a cofTimis ão é de parece r que póde ser a.pprovacla a emenda · rlo3 St•s. 
Carlos ele Novaes e outros, ficando entendido, porém, que a consignação só é de 4:000$ nesta 
exercício por haver sido supprimida a de 2:000$ no exercício anterior . 

Emenda dos Srs. Carlos do Novaos e outros: 
« Accrescen te- se on!e convier : 
Collegio de Erlucandas do Pará- 4 : 000~ . )) 
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Emenda dos Srs. Luiz de Andrade e outros: 
« Restabeleçam-se as verbas de5tinad,ts a au~ilio3 do Lyceo de Artes Mecanicas e Liberaes do 

Recife e Instituto Archeologico e Geographico de Peenambuco.» 
.A commissão é de parecet' que pó'ie ser .appeovada a parte que restabelece a verba para. a 0 

InstJtuto,attenden,lo a que .os seus tl'abalhos 1n tel'essam diractamente á historia e geog1·apbia do paiz. 
Qu<toto ao Lyceo subststem para. elle as mesmas ra~ões que levam a commissão a aconselhar 

a rejeição elas emendas supra, 

XXXIX 

Por onerarem o Thesouro Federal, sendo despezas de caracter exclusivamente estadual, a 
commissão opina que não podem ser approvadas as seguintes emendas : 

Do Sr. Frederico Borges : 
« Agumente-se a verba consignada no § 39 com 15:000$ para a conclusão das obras do 

Asylo de Alienados de Curityba, Estado do Paraná.» 
Do SI'. Galdino Loreto e outros: 
« Accrescente-se 10:000$ l_)ara auxilio de obras e manutenção do Hospício de Alienados a cargo 

da Santa Casa ele Misericordia da Victoria, Estado do Espírito Santo.» 
A' primeira parte da emenda do Sr. Coelho Cintra que manda supprimir os ns. 1 e 2 do § 39 

do projecto, a commissão propõe o seguinte substitutivo que lhe parece melhor consultar os 
interesses do serviço e conrormar-se com o disposto no regulamento da Secretaria do Interior: 

« Art. 39- Onde diz- para o pessoal, 24:000$- diga-se -para gratificação a um engenheiro 
12:000$000.» 

A parte que manda supprimii' as consignações para a construcção de um Fo1·um para obras no 
quartel do corpo de bombeiros, pensa a commissão que não póde ser acceita, porquanto taes consi-
gnações destinam-se a satisfazer, e ainda assim imperfeitamente, a necessidade imperios~t do 
serviço publico. 

Emenda do Sr. Coelho Cintra: 
Ao § 39- Supprimam-se os numeras l e 2 - 12:000$000. 
Supprimam-se mais para iniciar-se o Forum nesta capital, 100:000$000. 
Para iniciar-se as obras no novo quartel de bombeiros nesta capital, 100:000$000. 
Os Srs. Pereira de Lyra e Medeiros de Albuquerque o.ffereceram a segttinte emenda : 
Onde coub9r accrescente-se: 
« 20:0000$ para os laboratorios de chimica e gabinetes de pllysica dos cursos annexos ás facul-

dades de direito.» 
Sendo a commissão de parecer que taes cursos são instituições, que devem passar a cargo dos 

Estados e havendo proposto (art. 4° do projecto) que se autorisasse o poder Executivo a effectuar 
esta transferencia, pensa que a emenda não póde ser acceita. 

Os Srs. Thomaz Delfino e outros apresentaram uma emenda supprimindo o art. 2° do projecto. 
A commissão pensa que esta emenda não póde ser approvada, porquanto as despezas com a 

policia, justiça e corpo de bombeiros não podem deixar de ser feitas pm· metade pelo governo do 
Districto Federal ; porque, si a direcção de taes serviços está atrecta ao governo federal, é cer·to que 
elles interessam immediatamente a cada circumscripção da Republica e, além disso, porque não 
seria justo que, qispondo de todos os elementos de que dispõem os Estados, se furtasse o Districto 
Federal a concort•er para a metade de uma despeza que nas suas respectivas circumscripções é 
feita intregnl e exclusivamente por elle. 

A commissão concorda, porém, em que é conveniente deixar absolutamente claro o pensa-
mento da lei e , por isso, propõe que seja substituído o art. 2° do projecto pelo seguinte : 

«Art . 2.0 Metade das despezas a realisar com a policia, a justiça, o corpo de bombeiros e a 
construcção de um edificio para o Forum no Districto Federal correrão por conta do respectivo 
governo municipal.» 

A com missão estudou as duas emendas apresentadas pelo Sr. Montenegro e reconhecendo que a 
primeira dellas não se refere a mataria propriamente orçamentaria, é de parecer que, formando 
projecto separado, seja submettida á alta consideração da Cama.ra dos Deputados : quanto á za, 
ver::;ando o seu objecto sobre o pagamento que só póde ser t'eita pela verba - exet•cicio3 findos - é 
de parecer que não é opportuna a sua approvação como additivo ao Ol'çamento do Ministerio do Inte-
rior. 

Eis as emendas : 
I.n Fica o Poder Executivo autorisado a mandar restituir pela verba- Eventuaes- aos lentes 

da Faculdade de Direito de S. Paulo as quu.ntias que lbes foram descontada$ em virtude da por-
taria de 18 de dezembro de 1893. 

Annexo - 1 3 
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2." Fica o governo autorisado a pagar a ajuda de custo ao Dr. Manoel Clementino de Oliveira 
Escorei, lente na ~· acuidade de Direito do Recife, removido para a de S. Paulo, por decreto de 21 
de março de 1891, correndo a despeza pela vet'ba- Eventuaes, 

Sala das commissõe , 25 de setembro de 1894. - João Lopes, presidente.- Alcindo Guanabara, 
relator. - Arthur Rios. - Augusto Severo. - Augu to Motenegro. - Mayrink. - Almeida No-
gueira. - Alberto Torres. - Gonçalves Ferreira, com restricção quanto às emendas relativas aos 
premias para os professores que compuzerem obras uteis ao ensino superior, a juizo das congrega-
ções, e á subvenção ao Lyceu de Artes e Officio de Pernambuco . 

Apresentado em 25 de setembro . 
Discutido nas sessões de 27 e 28 de setembro. 
Oradores: 
Os Sr·s. José Carlos, Arthur Rios, Coelho Lisboa, Neiva, Coelho Cintra e Anisio Abreu . 

Proj ecto n. Si:> O - 1894 

Redacção para a 3a discussão 

Apresentado em 2 de outubro. 
Di seu tido nas sessões de 4, 5 e 6 de outubro. 
Oradores : 
Os Srs. Furquim ·werneck, Arthur Rios, José Carlos, Frederico Borges, Urbano de Gouvéa e 

Luiz Detsi. 

EMENDAS APRESE TADAS 

Na sessão de 5 de outubro. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão, as seguintes 

Emendas da Commissão de Orçamento 

Ao projecto n. 85 C, de 1894 : 
Ao § 13 (Policia da Capital Federal): 

43 - a rubrica para, o pessoal da repartição da policia, ll-ccrescente-se: - elevada a 36:000 a 
consignação para medicos, cujos vencimentos ficam elevados a 6:000 para cada um sendo 
4:800$ de ordenado e l :200$ de gratificação. ' 

II 

44 - Ao§ 13 (Policia da Capital Federal): 
Na rubrica para reformados eleve-se: - a consignação de 54:000 ·a 90:000$, de confor-

midade com a tabella junta. 

lil 

4~ - Aos §§ 23 e 24 (Faculdades de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro): 
Inclua-se: - a consignação de 400 . para augmentQ dos vencimentos a cada um dos con-

tínuos que nas duas faculdades servem na bibliotheca. 

IV 

46- Aos§§ 23 e 24: (Faculdades de Medicina): 
Eleve-se - a 46:800$ em cada um dos paragrapbos- a consignação de 31:200$ para 

vencimentos aos assistentes de clínica, os qua.es :ficam elevados de 2:400$ a 3:600$ para cada 
um, sendo 2:400. de ordenado e 1:200$ de gratificação. 
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v 
4?' - AO § 27 : ( Pedagogium): 

Eleve-se: -a 2:400 a consignação de 1:200 · pelol! vencimentos do escripturario. 

Vl 

48 - Ao § 28: (G.v mnasio Nacional): 
Na rubrica- material- em vez do que está no projecto- di""a-se- para. aluguel de 

casas para o director e vice-director, em partes iguaes, 3:600$000.
0 

VII 

49 - Ao§ 38: (Instituições subsidiadas): 
Supprima-se : - a consignação de 20:000$ para. o Lyceo de Goyaz. 

VIII 

eso - Ao mesmo paragrapho: 
Supprima-se - a'1:!onsignação de 20:000$ para cada um dos lyceos de instrucção secun-

daria dos Estados do Maranhã.o, Piauhy, Rio Grande _do Norte e Parahyba. 

lX 

SI- Ao mesmo paragrapho: 
Reduza-se- de 100:000$ a 50:000$- a consignação para o Lyceo de Artes e Otficios do 

Rio de Janeiro. 

X 

S~ - Ao § 40 : (O Iras) : 
Supprima-se- a consignação de 15:000$- para conclusão das obras do Asylo de Alienados 

de Curityba, no Estado do Pa:-aná.. 

lXI 

esa - Ao mesmo paragrapbo: 
Supprima-ae- a consignação de 10:000 - para rauxilio das obras e manutenção do 

Hospício de Alienado!! a cargo da Santa Casa de Misericordia da Victoria, Estado do Espírito 
Santo. 

XII 

34 - Ao § 41 : (Corpo de Bombeiros): 
Eleve-se: a consignação para os reformados de 18:000 ·a 19:919$900, de conformidade com 

a ta baila junta . 

Xlli 

eses- Ao art. 3: 
Redija-se - assim o paragrapbo unico - os officiaes da brigada policial, cujo numero 

exceder ao que é fixado na presente lei - o mais como no projecto. 

XIV 

es6 - Ao art. 4°: 
Accrescente-se- in fine -e o Externato da Campanha. 

Sala. das commissões, 4 de outubro de 1894.- JGão Lopes, presidente.- Alcindo Guanabara, 
relator.- Gonçalves Ferreira.- Almeida Nogueira.- Arthur Rios.- Augusto Montenegr o.- F. 
Mayrink.- Alberto Torres.- Augusto Severo. 
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Tabel1as a que se referem as emenda,s 11s. II e XII da Commissão de Orçamento · 

BRIGADA POLICIAL 

RELAÇÃO DOS OFFICIA.ES R.EPOR.MA.DOS CO!If DECLARAÇÃO DAS DA.'rA.S El\I QUE O FORAJ\1 

l'enente-coroneZ 

Decreto de 24 de março de 1894, Manoel Moreira Lyrio 

Majores 

Idem de l!'í de março de 1886, David Americo de Uzeda . . • . 
Idem de 18 de março de 1887, Caetano Lourenço ela Silveira Barbosa 
Idem de 22 de janeiro de 1882, capellão Antonio Joaquim Madeira 
Idem de l de setembro de 1892, Domingos José Gonçalves . . 
Idem de 24 de maio de 1894, Luiz da Costa Azevedo. 

Majo1• graduado 

Idem de 11 de fevereiro de 1894, João José Martins. 
Capitc1es 

Idem de 30 de setembro de 1892, Manoel da Costa Pinto • 
Idem de 10 de janeiro ele 1886, José Gaspar da Cunha Brito 
Idem de 9 de abril de 1889, Luiz Antonio Meirel!es . . . . . 
Idem de 5 de janeiro de 189?, Rodolpho Coelho Monteiro da Franca 
Idem de 26 de ago>to de 1892, Dympuo Joaquim da Silva Guimarães 
Idem de 24 de maio de 1893, José Pinto de Souza . 
Idem idem, Joaquim Antonio Lopes. • • . . . 
Idem de 7 de julho de 1894, Marcellino José da Costa. . . . 
Idem de 24 de maio de 1894, José Antunes de Souza Guimarães. 
Idem de 16 de abril de 1804, José Cícero Bianchi . . . . 
Idem de 22 de maio de 1894, Fernando Alves de Souza Alão . 
Idem de 21 de maio de 1894, Raymundo Soares da Silva . . 
IUem de 18 de agosto de 1894, Aureliano Gama de Alcap.tara . 

Capitão graduado 1 

Idem de 11 de fevereiro de 1893, Candido .Hyppolito de Azarado Coutinho.· 
Tenentes 

Reformado em virtude da lei e decreto de 25 de maio de 1893;, Antonio José Alves. 
Decreto de 27 de abr-il de 1870, Paulo Antonio de Vasconcellos Pires • 
Idem de 7 de agosto de 1886, Augusto Antonio Vianna • 
Idem de lO de março de 1893, Manoel de Faria Lemos . • 
Idem de 24 de maio de 1894, Vicente Pinto de Sant' Anna 
Idem idem, Americo Augusto de Azevedo Bello • 
Idem idem, Virgílio elos Reis Araujo Góes • 
Idem idem, Antonio José da Costa e Souza. . . . . 
Idem de 26 maio ele 1894, Franklin Barbosa de Andrade 

Al{e1·es 

Decreto de 12 de setembro de 1885, Ulpiano Fuentes y Carqueja . • 
Idem de 5 de janeiro de 1889, Argemiro Per eit·a de Araujo Corter. . 
Idem de 10 de março de 1893, Theophilo Rezende da 5l ilva f!rito. 
Idem ele 20 de abril de 1893, José Francisco de Sá . . . . . 
Idem de 31 ele agosto de 1893, Manoel Carneiro da FontouJ.la. 
Idem de 24 de maio de 1894, Leonidio José Gonçalves. . 
Idem de 26 de maio de 1894, João Lourenço de Azevedo. 
Idem idem, Napoleão Gúnçalves Guttemberg . . . 
Idem de 24 de maio de 1894, Ernesto Pinto Machado. 
Idem idem, Herculano Teixeira de Magalhães . 
Idem idem, Alfredo Marques de Oliveira Paes . . • . . 
Idem de 26 de maio de 1894, Manoel de A~sumpção e Silva. 
Idem de 24 de maio de 1894, Alfredo Nunes de Andrade. , 
Idem idem, Miguel de Almeida Santos. . . . . . . . 
Idem de 28 de maio de 1894, · Antonio da Rocha RodriguE!s.· 

Somma os officiaes. 

. \' .. 

2:880$000 

1 :6801'000 1:142 400 
2:520 ·ooo 
2 :520 000 
2 :520'000 

2:413$320 

1:200$000 
8641:000 1 :20u ·ooo 

1: 368 000 I: 8oo .ooo 
1: 594..,800 
1:540$000 
l :SOU$000 
1:771$400 
1:21 8$000 
1:099$000 
1:800$000 
l :1152$200 

1:260$000 

I 
1:260$000 

504 ·000 
840~000 l:26o$ooo 
5 13:930 

1:106$352 
320$688 

1: 162$224 
448$272 

316$800 
374$400 
540$000 

I: 152$000 
I: 152$000 

1577$792 
17 14$368 
526$088 
476$032 
93<'$352 
488$660 
387$328 
331 648 
963$968 

l: 15 : 000 

52:944$014 
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Praças ele p ret - 1°• sa1·gentos 

Decreto ue lO de j olho de 1894, João André Caetano B'lrges. 
Idem idem, Manoel Coutinho de Moura • • . • • • • 

2°• sargentos 

Decreto de 28 de ago~to de 1889, Luiz Teixeira Guauagni. 
Idem de 28 de outubro de 1891, João Francisco Pereira . • • 
Idem de 28 de abril de 1893, João Balbiuo Augusto da Fonseca. 
Idem de 10 de fevereiro de 1894, Balbino José rle Freitas . • . 
Idem de 16 de maio de 1894, Joaq uim de Oliveira e Souza 
Idem de 4 de junho de 1894, Pedro da Rocha Quintanilba 
Idem de I O ele j olho ele 1894, José Ferreira Mac llado. 
Idem idem, Manoel Gonçalves dos Reis . 
Idem idem, Eduardo Soi:l.res B1·aga. . 
Idem idem, Mi:l.noel da Cunha Bastos. . . • . • • 
Idem de 12 de julho de l8d4, Paulino Albertina de Souza. 
Idem de 10 de setembro de 1894, Miguel Ribeiro Dantas . 

2'• sargen tos gracluaclos 

Decreto de 13 de agosto de 1889, Porfirio Hemeterio da Nobrega 
Idem de 26 de agosto de 1889, João Manoel Martins • . • 

ForrieZ 

Decreto de 22 de agosto de 1894, Francisco Gonçalves de Queiroz • 
For1·ieZ graduado 

Decreto de 29 de agosto de 1891, José Antonio Vaz Ferreira 
Cabos de esquadm 

IJecreto de 14 de janeiro de 1890, Francisco Pinto de Souza. 
Idem de 25 de setembro de 1890, Herculano Maria de Araujo 
Idem de 14 de março de 1891, Manoel AUJaro Corrb . . . 
Idem ,de 18 d':l março de 1892, Cordolino Gonçalves de Mello • • 
Idem de 21 de novembro de 1891, Manoel Raymundo Lopes da Silva 
Idem de 9 de julho de 1892, Antonio Ca r doso. . . • . 
Idem de 26 de agosto de 1892, Avelino Rodrigues dos Santos. 
Idem de 15 de junho de 1893, Francisco Machado de Brito • 
Idem de 3 de março de 1893, Daniel Hooorato . . . . 
Idem de lO de fevereiro de 1894, Estacio Manoel de Souza. • 
Idem de 28 de maio de 1894, Arthur Moreira de Souza França. 
Idem de 25 de julho de 1894, Jorcelino Campolino dos Santos . 
Idem idem, Antonio Alves Pinheiro . • . • . • • • • 

Cabo gradt~ado 
Decreto de 13 de agosto de 1889, Manoel José Soares • 
Idem de 9 de maio de 1891, Ca lixto Corrêa de Oliveira . • , 
Idem de 14 ele novembro de 18\lO, Alfl'edo Soare.; dos Santos . 
Idem de 25 de agos to de 1891, Luiz Arsenio Car-doso . . • 
Idem de 18 de março de 1892, Amaro Rodrigues Botrbosa . 
Idem de 21 ele no vembro de 1892, Joaquim Elias de Souza . 
Idem de 18 ele outubro de 1892, Luiz Pinto Sampaio. 
Idem de 10 de julho de l tl94, Antonio José de Araujo. 
Idem de 12 de julho de l tl94 , João Vieit•a Martins . . 
ldem ele 18 de agosto de 1 ~94, Florindo Antonio Pinheiro 
Idem de I de agosto de 1894, Manoel de Moraes . . . . . 
Idem de 15 de se tembro de 189<1, João Baptista de Sant'Anna. 

Somma (praças) . 
Somma (offlciaes) • 

Total para reformados. 

Para os offlciaes e praças que se reformarem em 1895 

Grande total . . . 

766 500 
766$500 

730$000 
730r OJ 365 000 
730 000 
730$000 
730$000 
73u~ooo 
73u ·ooo 
7::!0$000 
730 ·000 
730$000 
730$000 

620~00 
693 500 

693$500 

()57$000 

657$000 
367$920 
657$000 
6571000 
657 000 
657$000 
328$500 
766\!500 
657$000 
657$000 
657~UOO 
657 000 . . 657$000 

620$500 
657$000 
620.; 500 
620$500 
31U$250 
620'500 
3 10$2.~0 
620$500 
620~500 
620,'500 
620. '500 
620$500 

27 :487$420 
52:944$014 

80: 321 '434 

9:568 566 

90:0JO 000 
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CORPO DE BOMBEIROS 

RELAÇÃO DOS OFFIOIAES E PRAÇAS REFORMADOS DESTE CORPO 

Capitães Domingos Itacolomy Guanabara Ferreira, Domingos Ferreira Soa.res, Joaquim Ro-
drigues do Valle, Carlos Frederico Lobo d'Avila e Benevenuto de Souza Nascimento. 

Tenentes Carlos Augusto dt Fontoura e José Julio. 
Alferes Domingos Gomes Barroso. 
Praças : 
2•• sargentos Antonio Francisco de Souza Crioulo, Francisco Detragiach e Manoel Faria de 

Andrade. 
Forrieis Antonio Marques dos Santos e João Rodrigues de Andrade. 
Cabos de esquadra Aristides Paulo, Benjamin de Carvalho e José lgnacio Borges. 
Soldados Bernardo Tejada, João do Monte Damasceno, João Paulo de Carvalho e Lourenço José 

de Lima. 
Capital Federal, 5 de outubro de 1894.- Henrique Eugenio de Assis Loureiro, tenente 

secretario. 
São lidas, apoiadas e enviadas á Corhmissão de Orçamento as seguitJ.tes 

Emendas 

~~ - Ao n. 20 do art. 1• do projecto n. 85 C: 
Da verba 221:400. , dedüza-se a consignação destinada ao pessoal e material da secretaria 

do Instituto Sanitario Federal. 
Sala das sessões, 4 de outubro de 1894.- Furquim ·werneck.- Lins de Vasconcellos.-

Eneas Martins·; 
MS - Ao Orçamento do Interior : 

Elevá-se a 20:~00$ a verba de 5:000$ votada para o Asylo da Velhice Desamparada. 
S. R.- Sala das sessões, 4 de outubro de 1894.- frederico Borges. 

~9- Ao§~7: . . ' 
Na rubrica- gratificação aos professores encarregados dos cursos e conferencias - au-

gmente-se- a verba de 6:000$ para 12:000$, como r,to Orçamento vigente. 
Sala ~as sessõe!!, 5 de outubro de 1894.- Bricio Filho. \ 

I 

60 '- Ao§ 38:·- aos lyceos àe artes e offlcios do . Rio de Janeiro e da Bahia e ao de artistas 
mecanicos do Recife, repartidamente 60:000$000. ..-/ 

61 - Ao mesmo paragrapho:- por inutil, visto haver ~aboratorios analogos na Faculdade de 
Medicinà dr:> Rio de Janeiro· e Instituto Sanitario Federal, todos nesta cidade - suRprima-se 
a verba designada par-a o Laboratorio Bactereologico Domingos Freire. \ 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1894.- Medeiros e Albuquerque, 
Na sessão de 6 de outubro. 
São lidas, apoiadas e enviadas á Cqmmissão de Orçarpento as seguintes 

Emendas 

6~- Pedagogium: 
Acqu~sição de livros, etc:- .em vez de6:000$ - diga-se 3:000$000; 

63 - Manutenção dos cursGS - em vez .de 6:000~ - diga-se 27:000$000 ; 
64 - Publiçaç~o da Revista, etc.- em vez de 3:000$- qiga-se 6:000$000. 

Sala das sessões, 6 de outubro de i894.- Luiz Detst. · -
6g - Na rubriéa de~ P'olicia - eleve-se a 45:600$ a consignação para conduccão de cada veres, 

enfermos e alienados. 
Sala das sessõe~, 6 de outubro de Í894. ~ Luiz Det~i. 
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Proj ecto n. 85 D - 1894 

Parecer sobre as emendas otl'erecidas em 3a discussão do projecto n. 85 C deste anno, que ftxa a. 
despeza do Ministerio da Justiça e Negocias do Interior para o exercicio de 1895 

A Commis3ão de Orçamento,~tendo estudado as emendas offerecidas em 3a discussão ao projecto 
de orc;mmento do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, vem dar o seu parecer. 

Ao § 13 

Emenda do Sr. Luiz Detsi : 
Eleve-se a 45:600 a consignação para conducção de cadaveres e alienados. 
A commissão é de parecer que não deve ser acceita esta emenda por não ser fundada om ca,lculos 

administrativos perante o Congresso. 

Ao§ 20 

Emenda dos Srs. Furquim Werneck e outros: 
Da verba 221 :400$ deduza-se a consignação destinada ao pessoal e material da secretaria do 

Instituto Sanitario Federal. 
A commissão ja opinou em parecer anterior que não reputa acceitavel a pratica de crear ou 

supprimir serviços na lei do orçamento. 
E', pois, de opinião que esta emenda não deve ser approvada. 

Ao§ 27 

Emenda do Sr. Luiz Detsi : 
Acquisição de livros, etc . . em vez de 6:000$,- diga-se 3:000$000. 
Manutenção dos cursos, em vez de 6:000$,- diga-se 27:000$000. 
Publicação da revista, etc., em vez de 3:000$,- diga-se 6:000$000. 

Ao mesmo paragrapho 

Emenda do Sr. Bricio Filho : 
Na rubrica- Gratificação aos professores encarregados dos cursos e conferencias augmente-se 

a verba de 6:000$ p<tra 12:000$ como no orçamento vigente. 
A commissão é de parecer que não sejam acceitas~essas·emendas. 
A reducção de 3:000$ proposta pelo Sr . Detsi na rubrica que se inscreve- Acquisição de livros, 

jornaes, .appare~hos e instrumentos, objectos de en:;ino e movei~, etc., - não deve ser adopt .. da, 
attenta a propr1a natureza ?e museu escola~, que é a do Pedagogmm. Os augmentos propostos não 
se justificam porque as com1gnações do proJecto bastam para, attender as necessidades do serviço. 

Ao§ 37 

Emenda do Sr. Frederico Borges : 
Eleve-se a 20:000$ a verba de 5:000$ votada para ô Asylo da Velhice Desamparada. 
Posto este asylo seja destinado a prestar reaes serviços de natureza caritaiiva, a commissão 

pensa que não se justifica que a união para elle concorra com a elevr.da quota proposta. 

Ao§ 37 

Emenda do Sr. Medeiros e Albuquerque : 
Aos Lyceos de Artes e Officios do Rio de Janeiro, da Bahia e de Artistas Mecanicos e Liberal do 

Recife, repartidamente, 60 :000$000 . 
A commissão não pensa que se justifique a elevação da verba)de 10:000$ a 20:000$ para subvenção 

dos ultimos lyceos, o que seria n. consequencia ria adopção da emenda. Quanto ao primeiro, ficaria 
com a subvenção de 20:000$ proposta primitivamente pela commissão e ella acceitaria essa pa1·te, si 
lne fosse licito dividir em partes uma emenda cujo espírito foi justamente o de englobar tres subven-
ções distincta.s. 

Assim, pois, é de parecer que não seja adoptada. 
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Ao§ 37 

Emenda do Sr. Medeiros e Albuquerque : 
Por inutil, visto haver lnboratorios analogos na Faculdade de Meclicina do Rio de Janeiro e 

Instituto Sauitario Federa l, todos nesta cidade; supprima-se a verba designada para Labora torio 
Bactel'iologico Domingos f<'reir•e. 

A commissã.o já opinou em pr.receres anter·iores de accordo com a emenda supra e nada tem a 
accrescen ta r a respei.to. 

Sala das commissões, () de outubro de 1894.- João Lopes, presidente.- Alciudo Guanabara, 
relator.- Augusto Moutenegro.- Arthur Rios.- Augusto Severo.- Gonçalves Ferreira. 

Na. rubrica de policia : 
A.o § 13 

·meve-se a 45:600$ a consignação para conducção de cadavel'es, enfermos e alienados. 
Sala das ses~ões, 4 de outubro de 1894.- Luiz Detsi. 

Ao n. 20 do art. 1° do projecto n. 85 C 

Da verba 221:400$ deduza-se a consignação destinada ao pessoal e material da Secretaria do 
Instituto Sanitario Federal. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1894.- Furquim Werneck.- Lins ele Vasconcellos.- Enéas 
Martins. 

Ao§ 27 

.A.cquisição de livros, etc., em vez de 6:000$ - diga-se: 3:00$000. 
Manutenção dos cursos, em vez de 6:000$ - diga-se: 27:00U$'JOO. 
Publicação da Revista, etc., em vez de 3:000$ - dig<1-se: 6:000$000. 
Saht das sessões, de setembro de 1894.- Luiz Detsi. 

Ao§ 27 
I 

Na rubrica. -Gratificação aos professores encarregados dos cursos e conferencias, aug·mente-se 
a verba de 6 para 12 contos, como no orçamento vigente. 1 

Sala das sessões, f• de setembro de 1894.- Bricio Filho. 

Ao orçamento do Interior (3" d~scussão) 

Eleve- se a 20:000$ a verba de 5:000, votada para o Asylq da Velhice Desamparada. 
S. R.- Frederico Borges. 

Ao§ 38 
. ' Aos Lyceos de Artes e Officios <lo Rio ele Janeiro e ela Bahia e ao de Artistas Macro icos do Recife, 

repartidamente 60·000$000. 

Ao§ 38 

Por inutil, visto haver laboratorios analogos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e 
Instituto Sanitario Federal, todos nesta cidade. Suprima-se a verba designada para o Laboratorio 
Bacteriologico Domingos Freire.- Medeiros e Albuquerque. 

A.o projecto n. 85 C de 1894 

Ao § 13 (Policia da Capital Federal) : 
Na rubrica - para o pessoal da Repartição da Policia-- accresceute-se : elevada a 36:000$ a \ 

consignação para medicas, cujo3 vencimentos ficam elevados a 6:0:10.!; para cada um, sondo 4:000$ de \ 
ordenado e 2:000$ de g-ratificação. - 1 

li 
Ao § 13 (Policia ua Capital Federal) : 
Na rubrica - para reformados - elevo-se a consignação ~e 54:000$ a 90:000$ , de conformidarJe 

com a tabella junta. 
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lii 

Aos§§ 23 e 24 (Faculdades de Medicina da Bahia. e Rio de Janeiro) : 
Eleve-se a consigrnçfí.o com 400S para augmento de vencimentos a cada um dos contínuos que 

nas duas f<\cu ldades servem na bib liotheca. · 

IV 

Aos §§ 23 e 24 (Faculdade de Meiicina) : 
Eleve-se a 46:il00$ em cada nm dos paragraphos a consignaçã.o de 31 :200' ' para vencimentos aos 

assistent'3s de clioica, os quaes ficam elevados de 2:400$ a 3:600;" para cacla um, sendo 2:400 . de 
ordenado e 1: 200$ de gra,tificação. 

v 
Ao § 27 (Pedagogium) : 
Eleve-se a 2:400$ a consignação de 1: 200.$ para vencimentos do escripturario. 

VI 
Ao§ 38 (fnstitnição subsidiada): 
Supprima-se a consignação de 20: 000$ para. o Lyceo de Goyaz . 

VII 
Ao mesmo paragrapho: 
Suppl'ima-se a consignação de 20:000$ para cada um dos Iycêos de instrucção secundaria dos 

Estados do Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Nol'te e Parahyba. 

Vlll 

Ao mesmo paragrapho: 
Reduza-se de 101.) :000$ a 50:0008 a consignação para o Lycêo de Artes e Officios do Rio de 

J aneiro . 

IX 

Ao§ 40 (Obras) : 
Supprima-se a consignação de 15:000~ para conclusão uas obras do Asylo ele Alienados de 

Curytiba, no Estado· do Parantt. 

X 

Ao mesmo para.grapho: 
Snpprima-se a consignação de 10:000 '· para auxilio elas obras e manutenção do Hospício de 

de Alienados a cargo da Santa ·Casa ela Misericordia da Victoria , Estado do Espírito San to. 

XI 

Ao § 41 (Corpo de Bombeiros): 
Eleve-se a consignação pari\. os refol'mados, de 18 :009$ a 19:9198900, de conformidade com a 

t abella junta . 

XII 

Ao a,rt. 3° . Redija- se assim o p:1ragrapho unico : 
Os officiaes da brigada policial cujo numero exceder ao que é fixado na presente lei - o mais 

como no proj ecto. 
XIII 

Ao art. 4° : 
Accrescen te-se, in - fine:- e o Ex:ternato da Campanha. 
Sala das commissões , 4 de oatubro de 1894.- João Lopes, presidente.- Alcindo Guanabara,, 

relator. - Gonçalves Ferreira.- Almeida Nogueira.- Arthur Rios.- Augusto Montenegro.-
F. Mayrink.- Alberto Terres.- Augusto Severo. 

Annexo - i 
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BRIGADA POLICIAL 

RELAÇÃO DOS OFFICIAES REFORMADOS COM DEOLARAÇÃO DAS DATAS EM QUE O FORAM 

T enente-c01·oneZ 

Decreto de 24 de maio de 1894, Manoel Moreira Lyrio 

Majores 

Idem de 15 de março de 1886, David Americo de Uzeda . . . . 
Idem de 18 de ma1·ço de 18 7, Caetano Lonrenç da. Silveira Barbosa . 
Idem de 22 dejane1ro de 1892, capel lão Anto11io Jo&.•Juim Madeira 
Iúem de 1 de setembro de 1892, Domiogos José Gonç:ll ves . 
Idem de 24 de maio de 1894, Luiz da costa .Azevedo . 

Major graduado 

Itl m de 11 de fevereit•o de 1893, João Jo.sé Martins. 

Capitães 

Idem de 30 de setembro de 1882, Manoel da Costa Pinto . 
ld m d 10 de ,j a.neiro ele 1885, José Gaspar ela Cunha Brito 
lel m de . de abl'il de 1889, Luiz Antonio ele Meirell es. . • • 
Idem de 5 de janeiro de 1892, Rodolpho Coelho Monteiro da Franca. 
Idem de 26 de agos to de 1892, Dympno Joaquim da Silva Guimaeães 
Idem de 24 de m:tio de 189::1, José Pinto de Souza . . . . . . 
Idem idem, Joaquim Antonio Lopes. . . . . . _ 
Idem do 7 de j ulho de 1894, Marcelino Jo~é da Costa . . . . 
Idem de 24 r1e maio de 1894, José An tunes de Souza Gu imarães. 
Idem de 16 de abril de Hi94 , José Cicero Bianchi. . • . . 
Idem de 22 de maio de 1894, Fernando AI ves de Souza Alão . 
Idem de 25 de maio de 1894, Raymundo Soares da Silva . . 
Idem de 18 de agosto de 1894, Aureliano Gama de Alcautara. 

Capitão graduado 

Idem de 11 de fevereiro de 1893, Candido Hyppolito de Azeredo Coutinho 

Tenentes 

Re.formarlo em virtude da lei e decreto de 25 de maio de 1893, Antonio José A1ve~; . 
Decreto de 2i de abril de 1870, Paulo Antonio Fernandes Pirt)s 
Idem de 7 de agosto de 1886, Augusto Antonio Vianna. . 
Idem <l e I O de março de I 8G3, Manoel de Far ia Lemos . . 
Idem de 34 de maio de 1894, Vicente Pinto de Sant'Anna. 
ld('m idem, Americo Augusto de Azevedo Bello . 
Idem idem, Vir gílio dos Reis Ar aujo Góes . . . 
Idem idem , Antonio José da Costa e Souza. . . • . . 
Idem de 26 de maio de 1894, Franklin Barbosa de Andrade. 

AZ{eres 

Idem de 12 de setembro de 1885, Ulpiano Fuentes y Carqueja, . 
Idem de 5 de janeiro de 1889, Argemiro Pereira de Arauj o Cortez 
Idem de lO de março de 1893, Theophilo Rezende da Silva Br ito . 
Idem de 20 de abri l de 1893, José Francisco de Sá . . . . 
Idem de 31 de agosto de 1893, Manoel Carneiro da Fontou ra . 
Idem de 24 de m&.io de 1894, Lf>onidio José Gooça lv E>s. 
Idem de 26 de maio de 1894 , João Loureoçú de Azevedo 
Idem idem, Napoleão Gonçalvos Guttemberg. . . 
Idem de 24 de maio de 1894, Eroesto Pinto Machado . 
Idem irlem, Herculano Teixeira de Magalhães . 
Idem idem, Alfredo Marque de Oliveira Paes . . . . . 
Idem de 26 de maio de 1894, Manoel de Assumpção e Silva . 
Idem de 24 de maio de 1894, Alfredo Nunes de Andrade . 
Idem idem, Migue l de Almeida Santos. . • . . . . 
Idem de 28 de maio de 1894, Antouio da Rocha Rodrigues. 

Somma os offioiaes • 

' I 

2:880$000 

1: 680 ·ooo 
1:1 4? 400 
2:520 "000 
2:5~l!~UOO 
2:520 000 

2:413$320 

1: 200$00\) 
864$000 

1: 200$000 
1: 368 ·ooo 
1:800$090 
1: 594$800 
1:640$000 
1:800$000 
1:771$400 
l : 2 1 8~000 
1:099 .·ooo 
1: 80~000 
I: 15· 200 

1:260$000 

1:260! 000 
504 ·ooo 
840$0100 

1: 260$000 
513$930 

l: 106$352 
320$688 

I 
l: 162$224 

448.)1272 

316$800 
374r00 540 000 

1:1 52 000 
1: 152 ·ooo 

577$792 
71 4:'368 
526$088 
476, 032 
932$352 
48H, 660 
387$328 
33 1 '648 
963. '968 

1: 152 000 

52:944$014 
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Pmças de pret - to• sargentos 

Decreto de lO de julho de 1894, João André Caeta no Borges . 
Idem idem, Manoel Coutinho ele Moura . . . . . . . . 

2°• sargentos 
Idem de 28 de agosto de 1889, Luiz Teixeira Guada.r<n i. 
Idem de 28 de outubro de 1891, João l?r·ancis ,o Pereit·a. . . 
Idem de 28 de abril de 1893 , João Balbino Aug usto d11 Fonseca 
Idem de lO de fevereiro de 1894, Balbino Jo.;ó de Freitas . . 
Idem de l ô de maio de 1894, Joaquim de Oliveira e Sou za. 
Idem ele 4 cl e junho de 1894 , Pedro da Rocha Quint anilha . 
Idem de lO de j ul ho de 1894, José Ferreira Machado 
Idem idem, Ma noe l üonçal ves dos Reis . 
Idem idem, Eduardo Soares Bragn.. 
Idem idem, Manoel da Cunha Bas tos. . . . . . . 
Idem de 12 de julho de 1894, Paulino Alberti no de Souza 
Idem de 10 de setembro de 1894, Mig uel R ibeieo Dan tas. 

2'" sargentos graduados 
Idem de 13 de agosto de 1889 , Porftrio Hemeter io da Nobrega . 
Idem de 26 de (! gosto de 1889, João Ma noel Mart ins . . . . 

Forriet 

Idem de 22 de agosto de 1894, Francisco Gonçalves de Queiroz 
For r i el graduado 

Idem de 29 de agosto de 1891, José An tonio Vaz Ferreira. 
Cabo.3 de e.~qu.adra 

Decreto de 14 de janeiro de 1890, Francisco Pinto de Souza . 
Idem de 25 de setembro de 1890, Herculano Maria de Araujo. 
Idem de 14 de março ne 1891 , Manoel Amaro Corrê\!. . . . 
Idem de 18 de março de 1893, Cordolino Gonçalves de Mello . . . . 
Idem de 21 de novembro de 1891. Manoel Raymundo Lopes da Sil va. 
Idem de 9 de julho de 1892, Antonio Cardoso. . . . . . 
Idem de 26 de agosto de 1892, Avelino Rodrigues dos Santos . 
Idem de 15 de julho de 1893, Francisco Machado de Brito . 
Idem d.e 3 de março de 1893, Daniel Honorato . . . . 
Idem de 10 de fevereiro de 1894, E tacio Manoel de Souza . • 
Idem de 28 de maio de 1894, Arthur Moreira de Souza França . 
Idem de 2~ de julho de 1894, JClcelino Carnpolioo dos Santos 
Idem 1dem, Antonio Alves Pinheiro. 

Cabo r;r'O/lv.ado 

Idem de 13 de agosto de 1889, Manoel José Soare3 . . 
I riem 1le 9 de maio de 1891, Calíxto Corrêa de Oliveira . . 
Idem de 14 de novembro de 1890, Alfredo Soares dos Santoa 
Idem de 25 de agosto de 18!H, Luiz Arsenio Cardoso . 
Idem de 18 de março de 1892. Amaro Rm.lrigne:> Barbosa • 
1dem de 21 de novembro de 189.2, Joaquim Elias de Souza . 
Idem de 18 de outubro de 1892. Luiz Píntil Sampaio • . 
Idem de 10 dejulbo de 1 ~, Antonio Jfl::é de Arauj,.. . 
ll)em de 12 de julho de 1&94. João Vieira Martins . . 
Idem de 18 de a"'o:>to de 1R94, FlOJ1ndo Antonio Pinheiro , • 
Idem de I de agO$tO de 18\H, Manool de Morae;, • . • . • 
Idem de 15 de ~tembro de 1894, .Jo.io Baptista de Sant'Anoo.. 

Somma (praças • 
Soroma (l1fflr.:ía~) 

Total para reformados. . 

Para 05 of1Jclae3 e pra~ que '$8 refOI'fflaf'l.'ln'l em ]g~. 

Grande totaL 

700$500 
7flti$500 

7:~0~00 
730. 000 
3fl5. 000 
730.ÉJOO 7:1(1. '100 
7:Jo. oon 
730. fJO 
7:JO~.oo 1ao. no 
7:10,'000 
730. 00 
730$1)00 

620$500 
1393$500 

657$000 
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CORPO DE BOMB8IROS 

RELAÇÃO DOS OFFICIAES E PRAÇAS REFORMADOS DESTE CORPO 

Capitães Domingos Itacolomy Guanabm·a . Ferreit·a, Domingo~ l~errei ra . Soares, Joaquim 
Rodri<>ues do Valle Carlos Frederico Lobo d'Avrlo. o Benevenuto de Souza Nas~1men to. 

T~n E! ntes Cal'los Augusto da Fontoura e José Julio . 
Alferes Domingos Gomes Barroso. 
Praças~ 

2•• sargentos Antonio Francisco de Souza Crioulo, Fmncisco Detragiach e Manoel Far ia de 
Andrade. 

Fo1•rieis An tania 1\llarques dos Santos e João Rodrigues de Andrade . 
C<Lbos ele esquadra Aristides Paulo , Benjamin de Carvalho e Jo~é lgnacio Borges . 
Soldados Bermwdo Tejada, João do Monte Damasceno, João Paulo de Carvalho e Lourenço 

José de Limo.. 
Capital Feleral, 5 de outubro de 1894. - Hem· i que Eugenio de Assis Lotweiro, tenente 

~ecretario. 

Apresentado em 7 de outubro. 
Di cutido na sessão de 8 de outubro . 
Oradores : 
Os St·s. Leonel Filho e Enéas Martins. 

Proj ecto n . 8õ E - 1.894 

Redacção final 

Apresentado em 20 de outubro. 
Discutido na sessão de 22 de outubro, em que foi, sem de?ate , approvado. 
on~ERVAÇõEs- Das emendas apresentadas, tanto em 2" como em 3" discussão, roram approvadas 

as de ns . 1 - 3 - ô - 7 - 8 - !O- 12 - 17 - 18 - 20 -- 21 - 23 - 25 - 26 - 30 - 31- 33 
- 34- 39 (a 3a parte) - 43 a 47 - 51- 54 - 55 ; prejmliradas as de ns . 5 e 27 por ter sido 
approvado o parecer da com missão sob n . 85 lJ e a de n . 41 por ter sido approvado o substitu tivo da 
commis ão, impresso no me3mo parecer; todas as outras foram rejei tadas umas e p1•ejudicadas outi1as . 

O projecto da Camara dos Deputados sobre a despeza do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiore- , convertido em projecto de lei , com as emendas approvadas pela mesma Camara sob 
11. 85 E, ro i remettido ao Senado Federal em 24 de outubro . ~\ 

Volta emendado pe lo Senado em 29 de novembro . 
Na fórma do art . 128 do Regimento Interno são as emendas do Senado enviadas á Com missão 

do Orçnmento, que sobre ellas deu parecer , o qual for a imprimir sob n. 85 F . 

Projecto n. 8i:i F - 1.894 

Emendas do Senado ao projecto n. 85 E 

ApreEentado em I de dezembro . 
Discutidas as emendas do Senado em 3 de dezembro . 
Orador: 
O Sr . Francisco Veig-a. 
Enoerrad~ a discmsã.o são approvadas as emendas do Senado ao r.rtigo do projecto e as r ubricas 

do mesmo proJ ecto - 5 - 19 - 20 - 24-28 - 34 - 38 e 40 ; sendo rejeitadas a da rubrica 29 e 
a do artigo additivo que autorisa o Poder Executivo a transferir aos Estatlos onde funccionam os 
cu r o3 an nexo- :is Faculdades de Direi to de S. Paulo e do ~ecife . ' 

N>\ fórma elo art. 135 do regimento interno, são as emendas com o projecto devolvidas 
r.o enado. 

oltou ~o Senado em ô de dezembro, por terem as em nelas rejeitada s pela Camara obtido alli 
a a pprovaç-a.o por dous terços de voto , sendo n vamente remettidas á Commissão de Orçamento 
que sobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob n. 85 G. 
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Projecto n. S~ G - l.S94 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n. 85 E 

Apresentado em 6 de dezembro. 
Discutido em 7 de dezembro e encerrada a discussão são approvadas as emendas do Senado 

por não terem obtido os dous terços de votos. 
O projecto e emendas são devolvidos ao Senado para redacção final conjunctamente com os 

outros orçamentos du despeza e rõmessa á sancção . 
Sotnccionado. Lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894 (art. 2• ). 

Ministerio das Relações Exteriores 

Proj ectos n. 46 a 46 B de 1894 

Proj ecto n. 46 - IS94 

Apresentado em 9 de agosto. 
Discutido na sessão de 11 de agosto. 
Oradores: · 
Os Srs. Antonio Olyntho, Augusto Montenegl'o, Zama, Francisco Glicerio e João Lopes . 

Discutido na sessão de 22 de agosto . 
Orador·es: 

3& DISCUSSÃO 

Os Srs. Alberto Torres, Nilo Peçanha e Valladares. 

EMENDAs · APRESENTADAS 

Na sessão de 22 de agosto. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

1-Ao projecto n. 46 de 1894. 
Ao art. 1. 0 n. 4- augmente-se- a verba de ajudas de custo de 90:000$, para- 130:000$, 

~ - A' tabella : 
Augmentem- se as verbas de - legações e consulados dos Estados Unidos da .America, Ingla-

terra, Allemanlla, Ilalia e Portugal a quantia de 4:000$ para ordenado dos chancelleres do3 
consulados de New-York, Liver·poni, Hamb urgo, Genova e Lisboa. 

S. R . -Sala das sessões, 22 de agosto de 1894 - João Lopes. - Alberto Torres, relator 
- Arthur Rios.- Augu:~to Montenegro.- Gonçalves Ferreira- Augus to Severo. 

3- E' enviada á Com missão de Orçamento a seguinte sub-emenda a emenda da Com missão de 
Orçamento: 

A tabella accrescente-se -e de Londrei! e de Paris- Nilo Peçanha . 
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Projecto n. 46 A- 1.894 

Opina. no sentido de ser rejeitada a emenda, ofi'erecida. na 3a discussão do projecto n . 46 deste 
anno (orçamento do Ministerio das Relações Exteriores), creando os logares de chanceller dos 
consulados de Pariz e Londres. 

A Commissão de Orçamento, depois de attentamente considerar n. emenda do Sr. Nilo Peçanha 
que crea os logaJ•es de chanceller dos consulados de Paris e Londres, é de parecer que seja a 
mesma emenda rejeitada pela Camara. 

As leis anteriores ao decreto de 11 de novembro ele 1890, qu~ reformou o corpo consular 
brazileiro, permittiam aos consol es terem chancelleres que os ajudassem no serviço pagos pelos 
proprios consules e Funccionando sob a immediata re ponsai.Jilidade delles . Nunca se poz restricção 
a este direito dos consoles, pela razão muito simples de que pertencendo a estes a totalidade dos 
emolumentos consulares, e competindo-lhes o pagamento elos seus chancelleres, a lei deixava ao 
interesse rios consoles julgar da nece sidade ou utilidade de ter um fl jutlante. A administração, 
portanto, d~sconhecia completamente a sua existencia. 

O decreto de 11 de nl)vemi.Jro de 1890 veio modificar este systema . Pagando com vencimentos 
fixos os consoles de todas as classes, foi preciso que elle cogitasse na necessidade que o serviço 
podia determinar de dar aos consoles auxiliares . 

Creou, portn.nto, o citado decreto a classe dos chancelleres e marcou-lhes o vencimento de 
quatro contos de réis annuaes. Estes empregados deviam ser nomeados pelos consoles com 
approvação do ministro das relações exteriores . 

Accrescentou, porém, o citado decreto que elles seriam m·eados nas consulados em que o 
serviço o exigisse . 

Nem durante a administração do governo provisorio, nem durante o período constitucional, 
houve um acto tleterlllinando q uaes os consuhldos que precisavam de chancelleres: no entretanto 
existem alguns que teem chancelleres nomeados pelos con ules sem approvação do Governo, e pela 
tabelln. que se encontra no relatorio do Ministerio do Exterior, parece que são pagos pela renda dos 
consulados. 

Foi este estado de cousas que a Commissão de Orçamento quiz rectitlcar Examinando a dita 
tabella e mais informações que possue, chegou a convicção de que o serviço publico exigia a creação 
de chancelleres nos consulados geraes de Liverpool, Genova, Lisboa, Hamburgo e Nova-York, 
cuja renda é: 
Liverpool. 
Genova 
Lisboa. . 
Ha.mburgo. 
Nova-York 

., 
70:61?8$163 
13: 143$104 
41:982$765 
47:723$007 
52:478$042 

Afora Genova, que razões especiaes attinentes ao serviço de immigração obrigaram a commissão 
a incluir nesta lista, póde-se dizer que o trabalho consular avalia-se pela renda que nos consulados 
é arrecadada. 

Assim, se póde affirmar que os consulad0s acima referidos são aquelles em que maior e o serviço 
e por conseguinte mais carecem de auxiliares. 

Os dous consulados a que se refere a emenda são rel<Ltivamente de menor ialportanoia, porquanto, 
apezar de e~tarem em grandes capitaes, não foram julgados dignos de serem consulados geraes. 

O consulado de Paris está hoje reduzido ao d~partamento oo Senfl . 
A renda arrecadada por ambos os consulados, a que se refere a emenda, mal dá para pagar os 

consules . 

O consulado de Londres rende \ 13:848$749 
O de Paris 4:409$780 

Mais do que o consulado de Londres rendem os consulados de Autuerpia, Buenos-Aires, Cardi:ff, 
Havre, Montevidéo, Pot to, além daquelles em que a commissão quer cre,lr o Jogar de chancellar. 

Quanto ao de Paris, além nus acima inscriptos, rendem mais tio que elle os consulados de Balti-
more, Bordeaux, !quilos, Rosario e Mar~elh <t . 

Por conseguinte, razão alguma existe que aconselhe a approvação da emenda. 
Sala das commissões, 25 de agosto de 1894 - João Lopes, presidente- Alberto Torres - Arthur 

Rios- Augusto Montenegro- Augusto Severo- Gonçalves Ferreira. 

Emenda a que se refere o parecet· supra 
« A' tabella accrescente-se- e de Londres e de Paris- Nilo Peçanha.» 
Apresentado em 25 de agosto. 
Discutido na sessão de 27 de agosto. 
Oradores: 
Os Srs. Nilo Peçanha e Alberto Torres. 



- 3i-

Proj ect.o n. 46 D 

Redacção final 

Apresentado em 30 de agosto. 
Dispensada a impressão, a reguerimento do Sr. Arthur Rios, entra em discussão. 
Não havendo quem pedisse pal tvra, é encerrada a discussão e approvada a redacção. 
OBSERVAÇÕES- D 1S emendas apre entadas em 3" discussão, foram approvadas as de ns. 1, 2 e 

3, em sua prlmeira parte, sendo reti rada a seguudct parte desta emenda a r equerimento do autor . 
O projecto da C 1mar,t dos Deputados sobre a despeza úo Ministerio das K.ehlções Exteriores, 

convertido em projecto de lei, com as emeut.Jas approvadus pela mesma Camara, sub n. 46 B, :tbi 
remettido a0 Senado Federal em 30 de agosto, donue, depois de approvado, subiu a sancção . 

Sa.nccionado. Lei n. 266, de 24 de dezembro de 1894- (art. 3.•). 

Ministerio da Marinha 

Projectos ns. 103 a 103 E de 1894 

Projecto n. 1.03 -1.894 

Apresentado em 28 de setembro. 
Discutido na sessão de 15 de outubro. 
Oradores: 
Os Srs . José Carlos e Galdino Loreto. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 15 de outubro. 

Emenda 

l. - Ao projecto n. 103, de 1894: 
Accrescente-se: - 25:000 · para um pharol na Ponta da Rapoza, município de Guarapary, 

Estado do Espírito Santo. 
Sala das sessões, 15 de outubro de 1894.- Galdino Loreto. 

Proj ecto n. 103 A. - IS94 

Parecer da Commissão de orçamento sobre a emenda offurecida em 2a discussão do projecto 
n. 103 do corrente - despeza do Ministerio da Marinha para o exercicio de 1895 

A commissão de orçamento tendo estudado a seguinte emenda:- Ao projecto n. 103, de 1.894. 
Accresceute-se:- 25:000$ para um pharo1 na Ponta da Rapoza, município de Guarapary, Estado 
do Espírito Santo. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1894.- Galdino Loreto- unica que foi apresentada ao 
orçamento da despeza do Mini5terio da Marin ~1a, em za discussão, é de pa1•ecer que seja a mesma 
approvada, attenta a necP-ssidade ele illuminação na Ponta da Rapoza, já demonstrada perante a 
Camara pelo seu signatario. 

Salã das Commissões, 16 de outubro de 1894.- João Lopes, presidente.- Augusto Severo, 
relator.- Augusto Monteuegro.- Arthur Rios.- Almeida Nogueira.- F. P. Mayrink.- Gon-
çalves Ferreira. 

Apresentado em 16 de outubro. 
Entra em discussão e é approvado na sessão de 22 de outubro. 
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Projecto n. 103 B- 1894 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 22 de outubro. 
Discutido na sessão de 23 de outubro. 
Orador- o Sr. José Carlos. 

EUENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 23 de outubro é lida, apoiada e posta conjunctameute em discussão a seguinte 

E me nela 

2 - Ao n . 2: 
Eleve-se a 43 :000 · a verba destinada ao Conselho Na vai, sendo a difi'erença de 5:200$ 

devida á equiparação da gratificação aos membros militares- r;ubstituimlo a tabella respe-
ctiva pela seguinte : 

l vice-presidente - official- general da armada. 

3 membros effectivos, ofllciaes-geueraes da armada - gratifica-
ção a 5:600$000 • 

2 membros etfectivos, engenheiros navaes de 1• classe - 1grati-
ficação a 5: 600$000 • • • • • • • 

membro e:ffectivo, bacharel em direito . 

<D 
lD 
00 -
~ 

'O 
o ...., 
"' o 
óO 
d 
~ 

'O 
M 
C'Q 

~ 
'O 
'<!' 
)"-. 
00 

~ 
...... 
<ll 

....:1 

6:000$000 

16:800$000 

ll :200$000 

9:000$000 

43:000$000 40 :266$666 
,\ 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1894.- João Lopes.- Augusto Severo.- Arthur Rios .-
Augusto Montenegro .- Mayrink .- Gonçalves Ferrei.ra. \ 

São lidas, apoiadas e enviadas á Conimissão de Or.çamento as seguintes \ 

E m endas 

3 - Supprima-se a verba referente ao batalhão naval : 

Pessoal. • • 
Material . • . . • 
Pessoal para escalares . • . 
Diversas quotas e gratificações 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1894. - José Carlos.- Ovidio Abrantes. 

4 - Ao § 10, do art. 1° : 

120 :1 80 000 
117:000 000 

6:,570$000 
28 :395$1:)25 

Eleve-se a verba de 300~ dest'inada ao material da escola do Estado da Parahyba para 
5:000$, para a installação da mesma escola. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1894 . -Trindade . 



-33-

Proj eeto n. 103 C - 189 4 

Parecer sobre as emendas offerecidas em 3a discussão do projecto n. 103 B, que fixa a despez:l. do 
Ministerio da Marinha para o exercício de1895. 

A Commissiio de Orçamento, tomando conhecimento como lhe cumpre, das ememlas apresen-
tadas ao orçamento tlo Ministerio da Marinha em 3a tliscussão, é de parecer que sejam as mesmas 
approvadas; roi a primeira. delht que partiu da propria com missão, uniformiza com justiça os venci-
mentos dos membros tlo conselho naval, a segunda propõ9 a eliminação da verba de 272 :145$625 
destinada ao batalhão naval, supprimido pela lei de fixação de forç<t de mar, e a terceit·a eleva de 
300$ a 5:0Cl0$ a vet·bo. dei tinada ao material da Escola de Apt'en•Jizes Marinheiros na capital da 
Parahyba, com o fim especial de se poder fazer a sua installação. 

Sala das commissões , 24 de outubro de 1894.- João Lopes, presidente.- Augusto Severo, re-
lator.- Augusto Montenegro .- Alberto Torres .-Alcinclo Guanabara. - Arthur lUos.- Mayrink. 
- Gonça.l ves Ferreira , 

Emendas a que se refere o parecer supra 

1"-Aon. 2: 
Eleve-se a 43:000$ a verba destinada ao Conselho Naval, sendo a dill'erença úe 5:200$ devida <t 

equiparação da gratificação aos membros milit<1res- substituindo a tabella respectiva pela se-
guinte: 

cD 
1.!':> 
00 ...... 

6:C00$000 1 vice-presidente- oificial·gõneral da armada. Q) 
'O 
o 

3 membros effectivos, officiaes generaes da armada - gratificação +> 
"' a 5: 600$000. o 16:800$000 Ó/) 
c;S 

2 membros effectivos, engenheiros navaes de l• classe - grati-
Q) 
'O 

ficação a 5:600$000. C't) 11: 200$000 c-1 
Q) 

1 membro effecti v o, bacharel em direito. 'O 9 :000$000 '<!< 
1:'-
00 43:000$000 40:266$66 
~ 6 

...... 
"" ...J 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1894 .- João Lopes.- Augusto Severo.- Arthur Rios.-
Augusto .Montenegro.- Mayriok.- Gonçalves Ferreira. 

za- Supprima-se a verba referente ao batalhão naval: 

Pessoal. • 
M:.terial . . . . 
Pessoal para escalares. . 
Diversas quotas e gratificações. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1894.- José Carlos.- Ovidio Abrantes. 

Ao§ lO, do art. 1°: 

120:180$000 
117 : 000$000 

6:570$000 
28:395 ."625 

Eleve-se a verba de 300$ destinada ao material ela escola do Estado da Parabyba para 5:000 ·, 
para a insta llação da mesma escola. 

Sala das sessões, 23 úe outubro de 1894 .- Trindade. 

Apresentado em 24 úe outubro. 
Discutido na sessão de 26 de outubro, é approvado. 

Projeeto n. 103 D- 1ê,94 

Redacção final 

Apresentado em 27 de outubro e dispensada a impressão entra em discussfio e é approvado. 
OBSER.VAÇÕE~- As emendas apresentadas tanto em 2a como em 3" discussão foram todas, desde 

<> n. 1 até o n. 4, approvadas. 
Annexo -i 5 
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O Projecto da Camara dos Deputados sobre a despeza do Ministerio d<t Marinha, convertido em 
projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob n . 103 D foi reme ttido ao Senado 
Federal, em 29 de outubro. 

Voltou emendado pelo Senado em 3 de dezembro. 
Na fórma do art. 128 do regimento interno foram as emendas do Senado enviadas à commissão-

de orçamento, que sobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob o n. 103 E. 

Projecto n.I03 E- ~894 

(Emendas do Senado ao projecto n. 103 D) 

Apresentado em 4 de dezembro. 
Discutido na sessão de 5 de dezembro é encerrada a discussão. 
Entram em votação em 6 de dezembro e são rejeitadas as emendas do Senado ás rubricas 2, lO e 

23, sendo approvada a da rubrica 9. 
O projecto, de accordo com a disposição do art. 135 do regimento interno, é devolvido ao Senado~ 

de onde, mantido o ultimo voto da Camara dos Deputados, é remettido á sancção do Presidente da 
Republica. 

Sanccionado. Lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894 (art. 4°). 

Ministerio da Guerra 

Proj ectos ns. 84 a 84 D de 1894 

Projecto n. 84 - l.S94 

Apresentado em 6 de setembro. 
Discutido nas sessões de 20 e 22 de setembro. 
Oradores: 
Os Srs. Almeida Nogueira, José Carlos, Ovidio Abrantes, Francisco Benevolo, Almeida Nogueira. 

e Thomaz Cavalcante. 1 

EMENDAS APRESENTADAil 

Na sessão de 20 de setembro. 
Vai á imprimir para entrar na ordem dos trabalhos o seguinte substitutivo : 

Proj ecto n. 84 A - 1.894 \ 
Fixa a despeza do Ministerio da Guerra par11- o exercicio de 1895 

A Commissão de Orçamento tem a honra de ofl'erecer /1 consideração da Camar_a o seguinte-
substitutivo ao projecto n. 84 deste anuo, que fixa a despeza, do Ministerio da Guerra para o exer-
cício de 1895, e do qual diversifica apenas na fórma : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presidente da Republica é autorisado a despender pela repartição do Ministerlo da Guerra \ 

no exercício financeiro de 1895, a quantia de 36.500: 103$751, a saber : 

I. Secretaria de Estarlo e repartições annexas - Augmentado a verba na impor-
t~J.ncia de 12:540$, sendo elevada de 2$500 a 3$ a diaria dos serventes e con-
signada a quantia de 12:000$ para a representação do M\nisterio . . • . 

2 . Supremo Tribunal Militar e Auditores - Reduzida a verbtt na importancia de 
19:116$, por ter- se verificado excesso no augmento conc!Jdido para o exercício 
de 1894 . 

234 : 488$000· 

207: 152$000 



-35-

3. Contadoria G.eral da Guerra- Reduzida a verba em 6:360$, sendo eliminada a 
importancia de 6:900$ destinada ao pagamento dos vencimentos de um 
inspector e um servente da extincta pagadoria das tropas, visto terem fallecido, 
e elevada de 2$500 o. 3$ a diaria dos serventes. . • . . . . . • 

4. Directoria Geral de Obras Militares - Reduzida a verba na importancia de 
236:186$986 para obras na Ca,pital Federal e Estados. . . • . . . . 

5. Instrucção Militar- Augmentada a verba em 55:351$, sendo incluída nossa 
rubrica a consignação necessaria para a execução do decreto n. 1199 de 31 
de dezembro de 1892, que extinguiu a Escola de Aprendizes Artilheiros, 
creando e organizando a de Sargentos . . . 

6. Intendencia . 
7. Arsenaes : 

Elevada a verda na importancia de 130:083$635, sendo 30:083$635 para 
augmento dos vencimentos da mestrança, patrões e remadores do arsenal 
da Capital Federal, de conformidade com os decretos ns . 129 e 157 de 18 de 
maio e 5 de agosto de 1893, e 100:000$ para melhor dotar-se a verba -
Material- por s 3r insufficiente o credito votado para 1894. . . . . • 

8. Deposito de artigos bellicos . 
9. Lab0ratorios. 

10. Inspectoria Geral do Serviço Sanitario do Exercito : 
Reduzida a verb:J. em 76:733$ por a lterações no pessoal. Augmeutada em 

900$ no material por insufficiencia no credi to votado para 1894 
11. Hospitaes e enfermarias . 
12. Estado-Maior General : 

Augmentada a verba em 480$ por ter-se orçada a gra tificação para criados 
para os generaes do quadro extranumerario 

13. Corpos especiaes : 
Reduzida a verba em 10: !lO$, por se achar presentemente reduzido a tres o 

numero de capitães do corpo de estado maior de 2• classe 
14. Corpos arregirnen tados : 

Elevada a verba em 595:224$, correspondente á despeza necessaria para os 
novos corpos do exercito ct•eados pelos decretos ns. 1682 e 1688 de 28 de 
fevereiro e 17 de março do corrente anuo . 

15. Praças de pret : 
Augmentada a verba em l. 066:533$559, com a importancia necessaria para. o 

pagamento de 24 .000 praças effectivas e o estado-maior e inferiores para os 
novos corpos do exercito, por decretos ns. 1682 e 1688 

16. Etapas : 
Augmentada a verba no importe de 3.299:600$, feito o calculo <la etapa por 

24.000 praças, em vez de 18.700, e elevada a importancia clelià de 800 a 1$ . 
17. Fardamento: 

Augmentacla a verba em 1.601:385$573, por se orçar fardrmento para 24 .000 
praças de pret com augmento de 15 °/o sobre a verba - Material. . . . 

18. Equipamento e arreios . Elevada a verba a mais 105:452$400, em consequencia 
do augmentoo do effectivo do exercito . . . . . . . . . . . 

19. Armamento . Augmeutada a verba na importa.ucia de 4:680$ proveniente da 
elevação dos vencimentos da mestrança da officiua de espingardeiros e 
coronheiros do Arsenal da Capital Federal . . . . . . . . . 

20. Despezas de corpos c quarteis. Elevada. a verba em 130:000'·, para melhor 
dotarem-se as verbas do Material, reconhecidas insufficientes no exercício 
vigente . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 

21. Companhias militares. Diminuída a verba em 192:578$ com a extincção da 
Escola de Aprendizes Artilheiros, ex-vi do decreto n. J 199 de 31 de de-
zembro de 1892 . . 

22. Commissões militares . . . . . . . . . . • . . . . . • . 
23. Classes inactivas. Diminuída a verba em 31:444$ com a rer1ucção, em quantia 

correspondente, da destinada ao pagamento do soldo e quota dos officiaes 
reformados , e eliminada a despeza de 6:120 · que se fazia com os olficiaes 
aggregados. Elevada em 11 :607$ a verba para a etapa do3 officiaes elo 
Asylo de lnvalidos, cujo numero foi elevado de 40 a 55. DiiTerença final 
resultan te nn, verba pam menos 25:961$868 

24. Ajudns de custo. 
25. Fu bricas . . 
26. Co lonias militares 

181:310$000 

571:277$500 

1.808:800$000 
148:729$000 

1.617:279$135 
9:359$000 

185: I 02$000 

1.121:609 000 
1.014:240$000 

436:160$000 

1.377:939$000 

5.157:277$000 

3.738:688$750 

8.860:000$000 

4.307:627$867 

255 :460$400 

183 :650,'000 

640 :000$000 

512:323$750 
132:710$000 

2 .088:966~472 
150:000~000 
328 :1 27$100 
137:236 277 



27. Despezas diversas e even tuaes . 
28. Bibliothecn. do Exercito . . . 
29 . Observatorio do Rio de Janeiro. 

- 36 -

760:000$000 
li: 109$500 

123:480 '000 

Sala das commissõ3s, 20 de setembro tle 1894. - João Lopes, pr·esidente. - Almeid:1 Nogueiea, 
ralator.- A. Montenegro. - Arthur Rios.- F. Mayrink . - Augusto So:tres. - Gonçdves Fer-
reir<t. - Alberto Torres. - Alcindo Guanabara. 

Nil. S33São de 22 de setembro são lidas, apoiadas e enviadcts a Commissão de Orçunanto as: 
seguintes 

Emendas substit ~ttivas 

No orçamento da guerra substitua-se no lagar competente : 
1- Rubrica 5• : 

Escola Militar da Capibl Federal, 700 praças matriculadas: 
Soldo a 250 réis diarios 
Etapa a 1$200 diarios 
Estados : 
Rio Grande do Sul, 300 praças matriculadas : 
Soldo a 250 réis diarios . 
Etapa a 1$300 diarios 
Ceará, 200 praças matriculadas : 
Soldo a 250 réis diarios 
Etapa a l$200 diarios 

2 - Rubrica 17: 
Alumnos : 
1. 200 praças a 161$000 

91 ~250 l 
438$000 í 

91$250} 
428$000 

91$250} 
428$000 

370:475$000 

158:795$000 

105:850$000 

I 9 l : 2&0$000 
\ 

Sala das sessões, 22 de setembro de 189 L - Ovidio Abrantes. - Thomaz Cavalcanti. 
I 

E' lida, apoiada e enviada à C0mmissão de Orçamento1 a seguinte 

Emenda 
I 

3 - Supprima-se na rubrica 27 a quantia de 20:000$, sendo 8:000$ da que está consignada parã. 
apprahensões de desertores, e 12:000$ da consignada par·a diarias aos mesmos. 

4 - Accrescente-se na rubrica 4a, na verba- Obras dos Estados -o seguihte : 
\ 

N . . . Para installação de nma linha de tiro no Ceará, comprehenden'io ,o que for sómente 
imprescendivel quant0 á acquisição de terreno, construcções de obras e n aterial ....... . 
20:000$000. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 189-1.- Fl'ancisco Benevolo. 

Projecto n. 84 B - 1.1;39 4 

Parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas off3recidas na 2a discussão do projecto 
n. 84 A, deste anno, que fixa a despaza doMiuisterio da Guerra para o exercício findo de 1895 

A' Commissão de Orçamento foram presente;; duas emendas ao projeclo n. 84, deste ~nno, 
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra para o exercicio financeiro de 1895. Uma assignada. 
pelos Sr·s. Ovidio AIJrantes e Thomaz Cavalcanti , outra pelo Sr. F. B'3uevolo. 

A primeira emenda a Commissão acceita integralmente; dp. segunda, acceita a primeil'a parte,. 
e propõe a seguin te s11 b- em e nda a segunda : . 

Em vez de 20:000.$, diga-se 10:000$000. 
Sala elas connnissões, 22 de setembro de 1895.-João Lopes, presidente.-Aimeida Nogueil'a.-

A. Montenegro.- A. Rio.o-A. Torres .- Mayriuk.- A. S~:~vero.-A. Guaoabar,l .- Gonçalves 
Ferreira . 
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EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Emenda substitutiva 

No orçamento da guerra substitua-se no logar competente: 
Rubrica 5•: 

Escola Milita1· da Capital 

700 praças matriculadas : 
Soldo a 250 réis diarios. 
Etapa a 1$200 » » 

Estado do Rio G1·ande do Sul 

300 praças matriculadas : 
Soldo a 250 reis diarios. 
Etapa a l$200 » » 

Estado do Cearà 

200 praças matriculadas : 
Soldo a 250 réis diarios. 
Etapa a 1 200 » » 

Rubrica 17•: 
Alumnos: 
1. 200 praças a 

91$250} 
438$000 

91$250 } 
438$000 

92$250} 
438$000 

161$900 

370:475$000· 

158:775$000 

105:850$000 

194:280$000 
Sala das sessões, 22 de setembro de 1894. - Ovidio Abrautes. - Thomaz Cavalcanti. 
Supprima-se na rubrica 27"' a quantia de 20:000$, sendo 8:000 d<t que esta. consignada para 

apprehensão de desertore'3 e 12:000$ da consignada para uiarias aos mesmos . 
Accrescente-se na rubrica 4• na verba - Obras dos Estados - o seguinte: 

. N. Para installação de uma linha ele tiro no Ceará, comprehondendo o que foe sómeute im-
prescindível quanto á acquisição de terreno, construcções de obras e material, 20:000$000. 

Sala das sessõel!, 22 de setembro de 1894. - F. Benevolo. 
Apresentado em 22 de setembro , 
Discutido em 24 de setembro, é sem debate erncerrada a discussão . 

Pro j ecto n . S :t, C- 1 8 94 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 28 de setembro . 
Descutido em 29 de setembro, sendo encerrada a discussão por falta de oradoras . 

l?rojecto n. 84 D -1894 

Redacção final 

Apre3entado em 2 de outubro. 
Dispensado ele impressão eu traem discuS3ã0, sendo enc ,rrada é approvado. 
OBSBLWAÇÕI"!:S - Das emendas apresentadas em 2• discussão frJra m npprovadas as de ns. 1, 2 e 3 

com a subemenda da Commissão impressa no projecto n . 84 B e prejuuica'l•• a de n . 4. 
o projecto da Camara dos Deputado3 sobre a despeza do Miuisterio da G.uerra, co:wertido em 

projecto de lei com as emendas approvadas pela. mesma Camar.J., sob n. 84 D, foi remettido ao 
Senado Federal em 3 de outubro, donde, depoi;; J.e approvado, subiu á sancção. 

Sanccionado. Lei n . 266 ele 24 de dezembro de 1894 (art. 5°) . 
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Ministerio da Inclustria, Viacão c Obras Publicas 

Projecto n. 170- a -170 D de 1894 

Projecto n .17'0 - 1S9e> 

Apresentado em 13 de novembro. 
Discutido nas sessões de 16, 17 e 19 de novembro. 
Oradores : 
os Srs.- Tavares de Lyra, José Carlos, Silva Mariz, Rodolpho de Abreu, Püula Ramos, Luiz 

Adolpho e Lauro Müller. 

EMENDAS APRESENTADAS 

a sessão ele 17 de novembro. 
São lida , apoiadas e enviadas á Commissão de Orçamento as seguintes 

EMENDAS 

01·çamento ela viaçcio 

1 - Ao n. 17: 
Prolongamento ela P.:stt·ada de Ferro Central 
Idem idem ramal de Ouro Preto • . . . 

2 .800 :000$000 
400 :ooo$ooo 

3.200:000$000 

Sala das sessões, 17 de novembro de 18\H.- Francisco Santiago. - Ernesto Brazilio.-
Ferraz Junior. - Fortes Junqueira.- Costa Azevedo.- G. Loreto.- Silva Mariz. - Trindade. 
- No"'ueira Paranaguá.- C. Cantão. - Anizio Sobrinho.- Rodolpho Abreu.- Cupertino de 
Siqueira.- Tbeotonio de Magalhães. - F. Mayrink. - Paulino Carlos.- Arthm· Torres.-
Lima Duarte.- José Car los de Carvalho .- Lios Vascoflcel!os.- Moraes Barros .- Gonçalo 
de Lagos.- Herculano Freitas.- Domingues ele Castro. -- João Penido.- Monteit·o de Barros. 
Nilo Peçanha. 

2 - Ao art . 1° n. 5, accrescente-se : 
Seis contos para conclusão da linha telegraphica de Benevente a Alfredo Chaves ; 5:000$ 

para a construcçã.o ela linha telegraphica de Benevente a Piuma . 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Torquato Moreira.- Athayde Junior.- Gal-

dino Loreto. 
a - (Proposta da commissão ) : 

Ao n. 5 accrescente-se, após as palavras - para atteqder á construcção da seguintes -
40:000 para conclusão da linha entre Blumenau e L<tges e 35 :000$ para a c nstrucção da 
linha entre Joinville e S . Bento, em Santa Catbarina. 

Sala das -sessões, 17 de novembro de 1894 .- Paula Ra(llos. - F . Tolentino.-L uro Muller. 
- E. Blum . · 

4 - Ao n. 22, accrescente~se : 
Cem contos para conclusão das obras da estrada de D. Francisca. 
Trinta contos pa1·a melhoramentos do rio Itajahy·Assú, em feente á cidade de Itajahy e no 

logar denominado Belchior. 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Paula Ramos.- F. Tolentino.- Laut•o Mui-

ler.- E. Blum. 
ADDITIVO 

~- Fica o governo autorisado a permittit• a Companhia Mail G1·eat Souther Railtoay a construcção 
da ponte sobre o rio Quarahim, no Rio Grande do Sul . afim ele ligar a Estrada de Ferro 
Quarabim a ltaqui a ferro-via Oriental do S(tlto a Sant(t Rosa, estatuindo no respectivo cou-
tracto as condições necessarias a garantir os interesses adoaneiros da Republica. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- C. Cin tra . 
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6- Ao n. 5 do art. 1• do projecto u. 170, de 1894 : 
Onde se lê - 90:000$ para o prolongamento ramal de Oeieas, S. Joâo e S. H.3.ymun1o No-

nato, etc.- diga-se 150:000 ·ooo. 
O mab como está. 
Sala das sessões, 17 de novemhro de 1891- Anizio do Abreu.- Tavares de Lyra. 

7'- Ao n. 3 do§ 4• do projecto n. 170, de 1894: 
Supprimam-se as palavras - comprehendiut\S no3 Estados que se acharam em revolução. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Tava1·es U.e Lyt•a.-Junqueira Ayres. 

S- Accrescente-se no orça,meoto da agricultura, na vérba- Obras Publicas 200 :000$, para açudes. 
no Estado da PaJ•ahyba, sendo 100:000 para o açude do logar Logradouro, no munici pio de 
Souza e 100:000$ para um açude na vi !la do Bata I hão, de accordo com a lei n. 96, de 4 de 
outubro de 1892. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1894. - Silva Mariz. - Coelho Lisboa.- Teindade. 

9 - Ao § 22 do projecto o• 
Consigne-se a verba de 50:0000,) p\ rl1 melhoramento c~o porto de Mo~.cahyba, no Rio Grande 

do Norte . 
Sala dns sessões, de novembro de 1894.- Tavare3 de Lyra. -Simão da Cunha. - Ga1dino. 

Loreto.- Oscar Godoy.- Tolenlino dos Santos. - Fmncisco Gurgel. - Anisio de Abreu -
l iuto da Fonseca.- Juoqueira Ayees . - Paranhos Montenegro.-Aristides Galvão.-Ignacio 
Tosta.- Pedro Vergne. 

10. - Accrescente.-se na verba - Obras Publicas- 50:000$ para encanamento de agua da fonte 
Caldas a cidade da Barbalba, no Estado elo Ceará. 
Sala elas sessões, 16 de novemb t'o de 1894.- Silva Mariz . 

11 - Ao projecto n. 170 de 1894 em 2" discussão : 
Porto de S. João da Barra, em logae de - 500:000$ - diga-se - 1.013:078$- conforme a, 

proposta do governo. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1894.- Francisco Santiago.- Pa.ulino de Souz\1 Junior. 

-Sebastião de Lacerda.- Erico Coelho.- Costa Azevedo .- Urbano Marcondes.- Ernesto 
Brazilio.- Nilo Peçanlla .- Ponce de Leon.- Silva Castro.- Fonseca Portella.- Agostinho 
Vidal. - Monteiro do Barros.- Almeida Gomes.- Belisario A. S. de Souza.-Eusebio de 
Queiroz.- Alberto Torres . 

1.2- Ao projecto n . 170: 
Accrescente-se 20:000$ para prolongamento d.t linha telegraphica de Santa, Leopolclina a 

Villa Affonso Claudio, estado do Espírito Santo. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. - Galdino Loreto. - Torquato Moreira. 

13- Ao n. 6 do art. 1°. 
Accrescente-se 11:200$ :1 Companhia Pernambucana de subvenção pelo contracto de nave-

gação a vapor, no rio S. Francisco, a cargo d11 mesm:1 companhia, inoovado por decreto 
n. 1791 de 4 de setembro do corrente anno. 

S. R. - Sala das sessões, de novembro de 1894.-Rocha Cavalcanti.-Carlos Jorg~ .-
Octa via no Loureiro . 

14- Ao projecto n . 170: 
Da verba destinada a immigração e colonisação serão desde logo entt·egues aos governa-

dores dos estados de Ceará, Piauby, Rio Grande do Norte e Parahyba, respectivamente, ao 
primeiro a quantia de 400:000$, aos outros tres a de 300 :000'· a cada um, para serem applica-
dos na construc~:ão de pequenos açudes distribuídos pelas regiões do inferior dos mesmos 
estados . 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894 .-Junqueira Ayres.-Augusto Severo.-Tavares· 
de Lyra. - Francisco Gurgel. - Anizio de Abreu. 

1e:; - Ao proj ecto n. 170: 
Elevem-se de 420:000$ a 600:000$ a verba destinada á estra:ht de ferro 6• secção de Tim-

bauba ao Pilar· de 320:000$ a 500:00J$ a vel'ba secção 7• de Guarabira a Nova Cruz e de· 
170:000$ a 250 : 000~ a verba 8a sacção Mulungu a Campina Grande. 

Sala da sessão, 17 de novembro de 1894 .-Co3lho Silva.-Silva Mariz .-Trindade. 
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Na sessão ele 19 de nove11bro são lidas, apoiadas e enviadas á Commissão de Orçamento as 
seguintes emenúns: 

16 - Emenda á rubeica. n. 22 - Obras nos di versos Estados : 
Accrescente-se: 50 :000$ para aux ilio e viação interna do Estado de Matto Grosso (melhora-
mento da estrada de Cuyabá á cid<lde de Malto Geosso). 

Sala das sessões, 17 de novembro tle 1894. -Luiz Adolpho. 
Emenda. à rubrica n . 20 do Oeçamento da Viação: 

I?' - Substitua-se pelo segui nte : 
Para os estudos das estradas ele ferro de Cr1tnlão a Goyaz e de Sant'Anna do Paranahyba 

a Cuyabá (150:000$) para cada uma)- 300 :000$. 
Sal:1 das sessões, 17 de novembro de 1894. -Luiz Adolpho. 
Emenda á verba 8" -Estrada de Fel'l'o Llo Sobral: 

IS - Accrescente-se : 
200: OJO$ para prolongamento da mesma, já es tipulado. 

Sala das sessões, li de novembro ele 189-1.-Thomaz Cavalcanti. 
Projecto n. 170 de 1894: 

19 -No n . 7 do art. I• diga-se - Santa Catharioa, como na proposta. S . R.-Lauro Muller.-
F. Tolentioo.-Paula Ramos.-Emilio Blum. 

~O -O Poder Executivo é autorisado a abrir os creditas necessarios, até a quantia maxima de 
300:000 , para a continuação dos trabalhos a cargo da commissão exploeadora do planal to 
em que deve ser edificada a fu tura capital dlt H. epublica . S. R.-Lg,uro Müller.-Paula 
Ramos.-F. Tolentino.-E. Blum. 

Ao projecto n. 170- 1894 

~1 - § 4•- n. 3. Em vez de -já tiverem siLlo approvados, diga-se - j á estavam approvados. -
Lauro Müller.-F. Tolentino.- Paula llamos. 7 Emilio Ribeiro. 

~~ - Supprima-se o n. 3 do§ 4• do art. H do projecto n. 1170, que fixa a despeza do miuisterio 
·de viação, attinente á revalidação das concessões ca~ucas . 

~3 -No logar competente substitua-se Jabuatão por '.l'apera, para que o ramal da via, ferrea 
parta desta estação da Central de pernambuco em vez da de Jaboatão.-S. R.-C. Cintra . 

' ~4- Suprima-se a verba destinada á delegacia de Terra~ de Pernambuco.- S. R.- C. Cintra. 

ORÇAMENTO DA INDUSTRIA E VIAÇÃO 

E xercicio ele 1895 

\ 
2õ-Emenda ao n. 3 (Proposta da Commissão). 

Restabeleçam-se, comervando como subordinadas iu;; r espectivas delegacias, as hospedarias 
do Rio Grande do Sul, Santa Catharioa, Paraná, Bahi~ e Pernambuco, bem como as agencias 
das cidades da Laguna e Rio Grande, ficando o pessoal reduzido ao segu inte : 

Hospeda1·ia de Estr~ito, Crystal, Curityba e Paranctguá 

4 administradores 
4 escrivães . 
4 ioterpret~s . 
4 guardas. . 
4 enfermeiros . . • . . . . . . 
3 medieos- (Estreito, Crystal e Curityba) 

< 2 agentes na Lfllguua e Rio Grande. 

2:400$000 
1:800$000 
1:800$000 

720$000 
720$000 

2:400$000 

~ 

9:600$000 
7:200$000 \ 
7: 200$000 
2:880$000 I 
2:880$000 
7:200$000 

36:960$000 
4:800$000 



2 administradores 
2 medicas. . 
2 interpretes . 
2 guartlas. . 
2 enfermeiros. 
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Hospeda?·ias da Bahia e Recife 

2 400$000 
2 400. 000 
1 800."'000 

720$000 
720$000 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Paula Ramos.- F. Tolentino. 

Sub- emenda 

4 800$000 
4 800$000 
3 600$000 
1 440$000 
I 440$000 

16:080$000 

57:840$000 

26 - A emenda que apresentei ao projecto n. 170 depois das palavras- verba de immigração e 
colonisação accrescente-se - elevada de 9 .816:336$628 a 11.000 :000$ - e no fim da emenda 
- como auxilio á colonisação nacional. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894 . - Junqueira Ayres. 

Emenda ao art . 1 n . 22 do projecto n . 170, de 1894 

27- Mantenha-se a verba de 20:000$ do orçamento vigente para as obras dadesobstrucção do por to 
da cidade de Mamanguape, no Estado tia Parabyba . 

S. R. Sala das sessões, 17 de novembro de 1894 . -Trindade. - Silva Mariz. -Coelho 
Lisboa . 

28 - Ao projecto n. 170 . 
Ao n. 5 . Accrescente-se: 60:000~ os ramaes uo Engenho CeotrLLl á Vianna, do Bacaba l a 

S. Vüz Gonzaga e de Parnahyba a Arayose , e dahi á Tutoia. - Benedicto Leite. - Gustavo 
V eras. 

Emenda do p~·ojecto de orçamento da l ndustria 

29 - Para auxilio á Academia de Commercio de Juiz de Fóra, em vez de 15:000. ·, diga-se 20:000$, 
ficando assim reduzida a consignação de 50:000$ do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. - Luiz Detsi.- Francisco Veiga. 

Emenda 

30 -Ao n. 22 do projecto n. 170: 
- Accrescente-se 30:000$ para a eonstrucção de uma ponte sobre o rio Verde, ligando o 
município da Boa-Vista do Tremedal, no Estado ele Minas Geraes, com o município de Con-
deuba, no Estado da Babia. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894.- Arthur Torres. 

Emenda additivo ao n . 8° do projecto n . 170 

3I - Prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral 150:000$000. 
Sala das sessões, 19 de novembro de 1894, 6° da Republica.- José Bevi laqua .- Gonçalo 

de Lagos.- Ildefonso Lil'l:la .- P. Augusto Borges·.- . Fr~derico Borges . . 
32 - N. 170 - Onde convier. 

§ Para os trabalhos da commissão incumbida dos estudos ua nova capital no planalto cen-
tral do Brazil e publicação dos mappas e relatorios 300 :000$000. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894.- Urbano j de Gouvêa..- Hermenegildo ele 
Moraes. - Ovidio Abrantes. 

Anne:co - 1 6 
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Projeeto n. 1~0 A- 1894 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 2• discussão do projecto n. 170, deste anno, que fixa a 
despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

A Commissão de Orçamento, tendo examinado as emendas o:ITerecidas ao projecto n. 170, 
emitte sobre e lias o seu parecer. 

l• 

Tendo o orçamento vigente consignado a verba de 50:000$ para. conclusão do .ediôcio, acqui-
sição de moveis, utensílios e montagem dos la~or~to~i~s d~ Academta do Commercw d~ .JUiz ele 
Fóra, no Estado de Minas, prestou a essa mst!tmçao mterramente de caracter mumcrpal, na 
qual o Governo Federal não exerce a menor fiscalisação ou interferencia um auxilio efficaz à sua 
fundação. 

A intenção do legislador Clmcedendo-o foi apressar a installação da academia com um auxi-
lio prestado ele uma só vez, o que foi consegui.~o, por Já estar ella funccionan?.o e. n~o para ser 
elle perpetuado em todos os orçamentos da Umao, maxuué tratando-se, como Ja for drto de uma 
instituição de caracter local e situada em Estado populoso, rico e florescente. 

Tendo, porem, a proposta do Poder Executivo, para o exercício de 1895, renovado aquella 
consignação, que não pócle ser considerad~t si não como auxilio ao custeio da academia, . en~en.d~u 
a comnü são recluzil-a a 15:000. , além elas razõe,o expendrdas, pela de nenhuma outra mstitmçao 
subsit.liada ou auxiliada ter tão elevada subvenção, tendo aliás a lgumas deltas já prestado rele-
vantes serviços e continuassem a prestai-os. Assim é de parecer que não seja approvada a se-
guinte emenda : 

P<tra auxilio á Academia de Commercio de Juiz de Fó!'a, em vez de 15:000$, diga-se-
20 :000$ -, ficando assim reduzüla a consignação de 50 :000$ do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 16 de novembro ele 1894.- Luiz Detsi.- Francisco Veiga. 
za 

A comn11Ssao no projecto que t9ve a honra de elaborar, na parte relativa aos serviços de 
immigração e colonisação, entendeu ser de al ta conveniencia, e proficuida,de separar esses serviços, 
conserva,ndo a ca!'go da União o primeit·o ao qual está elle preso por um contracto, a lias oneroso e 
sem vantagens componsadoras, transferindo aos Estados o segundo, conservando deste apenas uma 
parte a que tambem está sujeita em virtude de contractos, a que não póde eximir-se . 

Para execução desse plano, a commissão propoz f" conservação nos Estados das delega-
cias de terras, commo o intermediaria entre elles o a União, reduzindo o pesso<tl de algumas 
na proporção da diminuição dos encargos e serviços e trapsferiu aos Estados as hospeilarias com 
todo o seu material, supprimindo as despezas com a mediç~o e demarcação de lotes e collocação ele 
immi O'rautes . 

emelbante plano está bem justificado não só por não pertencerem á União as terras a demarcar 
e para onde são encaminhados os immigrantes, como tambem pela difficulclade ou quasi impossibili-
dade de ser proticuo em relação a grande maioria elos Estados o serviço de colonisação promovido 
pelo Governo .Federal. Muitos delles compenetrados dessa verdade por si e directamente tem con-
tractado a introducção de immigrantes a.ppropriados ao olima, aos habitas e ás culturas respecti-
vas, devendo a Nação colher vantagens desse systema, em vez de concorrer para que sómente 
gozem do beneficio do auxilio federal quatro ou cinco, como até agora . 

A commissão ouviu sobre esse plano a digna representação ele Santa C<otbarina que ficou 
de inteiro accordo com ella, ponderando apenas que tendo es te Estado e os do Par'~á e il\o Grande 
do Sul sido conflagrados pela guerra civi l, que desorganisou os servic.os ela adm"n istraç~o local e 
perturbou-lhes em consequencia totlas as relações economicas, precisavam de '1m auxilio 1nra 
tomarem a si esse serviço . Pareceu justa á com missão essa ponderação e tam b'em de acco!'do 
com aquella representação consignou no projecto os auxilios á colonisação que nelle se encontra. 

Assim, pois, não vê razão que justifique a emenda abaixo, cuja rejeição propõe. 
Emenda ao n. 3 (proposta da Commissão) . 
Restabeleçam-se, conservando-se como subordinadas (ts respectivas delegacias, as hospedarias 

do Ri.o Grande do Sul, Santa Catbarina, Paraná, Bahia e Pernambuco, bem como as agencias das 
das cidades da Laguna e Rio Grande, ficanilo o pessoal reduzido ao seguinte : ~ 

Hospedarias de Estreito, Crystal, Or.wytiba e Paranagud 
4 administradores 
4 escrivães . 
.( interpretes. 
4 guardas. . 
4 enfermeiros • . . . • 
3 medicas (Es treito, Ccystal e 

~ . 

Curytiba) , 

2 agentes na Laguna e Rio Grande. 

2:400$000 
1:800 ·ooo 
1:800$000 

720$000 
720$000 

2 :400$000 

9:600$000 
7:200$000 
7: 200$000 
2:880. 000 
;~ : 880$000 
7:200$000 

36:\?60~000 
4:8oo ·ooo 



2 administradores 
2 medicas. 
2 interpretes. 
2 guardas . . 
2 enfermeiros 
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Hospedarias da Bahia e Recife 

2 :400SOOO 
2: 400$000 
1:800 000 

720$000 
720$000 

Sa~a das sessões, 17 de novembro ele 1894.- Paula Ramos , - F. Tolentino. 

3" 

4 800. ·ooo 
4 80o ·ooo 
3 600$000 
I 440$000 
1: 4~ 0$000 

16:080$000 

57:840 000 

A rubrica 3a é destinada a attender a serviços-que se prendem a contractos e foi restrictamente 
calculada; distrahir della 1. 200:900 ·para fim diverso é pôr a Nação na contingencia Lle faltar a 
fé de contractos devidamente celebrados ; augmental- a com aquella somma é promover o des-
equilíbrio orçamentario destruindo com uma pennada o longo e aturado trabalho e esfbrços da 
commissão. . 

Além disso, a emenda e sub-emenda a que se refere a commissão e que vão abaixo transcriptas 
para o fim a que se destinam não podem caber na verba immigração; assim é a com missão de pare-
cer que não sejam approvadas. 

Da verba destinada a immigração e colonisação serão desde logo entregues aos governadores 
dos Estados do Ceara, Piauhy, Rio Grande do Norte e Parahyba, r espectivamente, ao primeiro a 
quantia de 401J:OOO$, aos outros tres a de 300:000$ a cada um, para set·em applicadas na coustrucção 
de pequenos açudes distribuídos pelas regiões uo interior dos mesmos Estados. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. - Junqueira Ayres. -Augusto Severo.-Tavares de 
Lyra.-Francisco Gurgel.-Anisio de Abreu . 

A' emenda que apresentei ao projecto n. 170, depois das palavras- verba ele immigração e 
coloni::;ação, acct·escente-se- elevada de 9,816:336$628 a I 1.000:000$- e no fim da emenda-como 
auxilio á colonisação nacional. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894. -Junqueira Ayres. 

A commissão tendo ouvido alguns representantes do Estado de Pernambuco e convencida da 
inutilidade da delegacia daquelle Estado é de parecer que seja approvacla a seguinte emenda: 

Supprima-se a verba destinada a Delegacia ele Terras de Pernambuco.- C. Cintra. 

As emendas abaixo mencionadas, relativas á construcção de linhas telegrapbicas e ]Jrolonga-
mento de outras já existentes, devem ser substituída: JJela que a commissão propõe em virtude de 
proposta ela Dírectoria Geral dos Telegraphos. Muitas as linhas que fazem objecto daquelhts emen-
das estão contempladas na proposta refeeida, notando-se que para ellas j<i. existe parte do material 
preciso nos locaes de construcção por terem sido in0luidas no orçamento vigente, estando o restante 
a ser recebido. 

A emenda substitutiva é a seguinte: 
Augmente-se a verba 5 com 180:000$, assim distribuídos para construcção das linhas seguintes : 

Maracassumé a Turiassu no Estado do Maranhão . . • 25:0008000 
S. Miguel a Sant' Anna do Panema, Estado das Alagóas . . . 30:000$000 
Anchieta e Alfredo Cba"es, Itapemerim ao Rio Novo e Santa Cruz a Pau 

Gigante, Espírito Santo. . . • • 
Guarapuava ao Porto da União, Paraná • • . • . • . . 
Blumenau á Lages, Santa Catbarina . . • . . . . , • . . . . . 
S. Luiz, Santo Angelo e Palmairas, de Rio Pardo a Encruzilhada no Rio Grande do Sul 

Ao art . I o n. 5 accresr.en te-se: 

30 :000$000 
15:000. 000 
30:000$000 
50:000$000 

Seis contos para a conclusão da linha telegraphica de Benevente a Alfredo Chaves 5:000$ 
para construcção da linha telegraphica de Bonevente a Piuma. 

Sala das sessões, 17 do novembro ele 189-L - Torquato Moreira. - Athaycle Junior.- Galdino 
Lo reto. 
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Accrescen te-se 20:000 para prolongamento da linha t elegraphica de Santa Leopoldioa á villa 
Affonso Claudio, Estado do Espírito Santo. 

Sala das se sões, 16 de novembro de 1894.- Galdino Lot•eto. - Torl)uato Moreira. 
Ao n. 5 accrescente-se, após as palàvras - para atteoder a construcção das seguintes- 40 :000 

para conclu ão da linha entt·e Blumenau e Lagl3s e 35:000 para a coostrucção da linha entre 
Joinville e S. Bento, em Santa Catllarina. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1S94. - Paula Ramos.- F. Tolentino. - Lauro Muller . 
- E. Blum. 

Ao n . 5, accrescen te-se: 60:000 os ramaes do Engenho Central a Vianna, do Bacabal a São 
Luiz Gonzaga e de Parahyba a Arayoses e dahi a Tutoya.- Benedicto Leite.- Gustavo V eras. 

A seguinte emenda não deve ser acceita por estar a commissão informada que a verba proposta 
no projeclo é sufficiente para o serviço a executar no exercício de 1895. 

Aon.5doart. l 0 doprojecto n. 170,de 1894: 
Onde se lê - 90:000 para o prolongamento do ramal de Oeiras, S. João e S . Raymumlo 

Nonato , etc. - diga- se 150:000$000 . 
O mais como está. 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Anizio de Abreu.- Tavares de Lyra. 

A emenda relativa ao porto de S. João da Barra deve ser substituída pela que a commissão 
offerece . 

No decurso do exercício de 1895 pouco trabalho póde ser efl'ectnado naqnelle porto por quanto 
para elle vae ser ainda encommendado o material preciso, que não poderá entrar alli antes 
;:lo meiado do segundo semestre daquelle exercício. 

Emenda substi tu ti v a da com missão de obras do porto de s. João da Barra : em vez de 500:000$ 
rliga-se - 700:000 000 . 

Porto d3 S . João da Barra em logar de - 500:000$ - diga-se - l . O 13:078 - conforme a 
proposta do governo . 

Sala das se1:1sões, 16 de novembro de 1894 .- Francisco Santiago.- Paulino de Souza Junior.- -
Sebastião de Lacerda .- Erico Coelho .- Costa Azevedo. - Urbano Marcundes .- Eenesto Brazilio. 
- Nilo Peçan ba.- Ponce de Leon.- Si! v a Castro. - Fonseca PortellP,. - Agostinho Vida!.-
Monteiro de Barros. - Almeida Gomes.-Belisario A. S. de Souza. - Euzebio de Queiroz .- Barros 
Franco Junior.- Alberto Torres. 

Não póde a com missão concordar com a emenda que destina 50: 000$ para as obras no porto 
de Macahyba, por que as forças do Thesouro não comportam despezas com servi90s novos, que 
podem ser adiados . 

Ao § 22 do projecto n. \ 
Consigne-se a verba de 50 :000$ para melhoramento do porto de Macahyba, OO\ Rio GFancle 

do Norte. 
Sala das sessões, de novembro de 1894.- Tavares ele j:..yra.- Simão da Cunha.- Galdino 

Loreto .- Oscar Godoy .-Tolentino dos Santos. - Francisco Gurgel.- Anisio de Abreu.- Pinto da 
Fonseca.- Junqueira Ayres. - Paranhos Montenegro.- Aristides Galvão .- Ignacio Tosta. -
Pedro Vergue. 

ga 

Reconhece a commtssao a necessidade que teem certas zonas do norte da construcção de 
açudes, mas as circumstancias financeiras actuaes só ·permittindo a manutenção de serviços já 
existentes com grandes reducções que a Commissão propoz, não dão margem para o emprehen-
dimento de novos, pelo que entende que a emenda seguinte não deve ser approvada. 

Accrescente-se no orçamento da agricultu ra, naverba- Obras Publicas 200: 000,', para açudes 
no Estado da ParahybJ., sendo lOO:OOOS p 1r.t o açude do logar L gt·adouro, no município de ouza 
e 100:000$ para um açude na villa do Batalhão, de accordo com a lei o. 96 , de 4 de outubro 
de 1892 . 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1894.- Silva Mariz: - - Coelho Lisboa.- Trindade . 
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Sendo o abastecimento de agua ás cidades obra inteiramente municipal entende a commissiW 
que não póde ser approvada. a seguinte emenda: 

Accrescente-se na verba - Obras Publicas - 50 :000$ para encanamento de agua da fonte 
Caldas á cidade da. Barba lha, no Estado do Ceará . 

Sala das sessões, 16 ele novembro de 1894.- Silva Mariz. 

Pelos mesmos fu nàamentos opina do mesmo modo sobre a seguinte: 
Emenda á rubrica n. 22 - Obras nos diversos Estados: 
Accrescente-se: 50:000$ para auxilio e viação interna do Estado de Matto Grosso (Melho-

ramento da estrada de Cuiabá á cidade de Matto Crasso). 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. - Luiz Adolpho . 

12" 

A rubrica 20 r efer e-se a estrada de ferro estrategica de Catalão a Cuiaba, que tem de ser 
construida pela forçá federal ; esta estrada tem de ser const ruída em viTtude de lei especial ; a 
ella adrliciona a emenda a construcção de outra estrada. que não consta á Commissão ter sido 
decretada, pelo que é de opinião que não seja ella approvada . 

Emenda a rubrica n. 20 do Orçamento da Viação . 
Substitua-se pelo seguinte : 
Par.t estudos das estradas de ferro de Catalão á Goyaz e de Sant' Anna do Paranabyba á 

Cuyabá (1 50 :000 para cada uma) - 300:000 ·ooo 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894 .- Luiz Adolpho. 

13" 

A proposta do Poder Executivo não consignou verba para o prolongamento da estrad~t de 
ferro do Sobral ; para preencher essa lacuna foram offerecidas duas emendas . 

A commissão estando informada que ha trabalhos iniciados no prolougamento e que a inter-
rupção delles durante um anno acarretará prejuízos, é de parecer que seja approvada a _ primeira 
firmada pelo Sr. Bevilaqua e outros. 

Emenda additiva ao n. 8 do projecto n. 170. 
1o Prolongamento da Estrada de Ferro do Sobral- 150:000$000. 
Sala das sessões, 19 de novembro de 1894, 6° da Republica.- José Bevilaqua.- Gonçalo de 

Lagos .- lldefonso Lima.- P . Augusto Borges.- Frederico Borges . 
Emenda á verba 8• - Estrada de Ferro do Sobral. 
Accrescente-se : 
200:000$ para prolongamento da mesma, ja estudado . 
Sa la das sessões, 19 de novembro de 1894.- Thomaz Cavalcanti. 

A' rubrica 12 foi otl'erecida uma emenda elevando as consignações das 6• 7• e 8" secções. 
A commissão devidamente informada é de parecer que seja aceita a seguinte emenda substi-

tutiva que otl'erece. 
A' r ubrica 12 : 
7" secção - Mulun gu à, Campina Grande em vez de empreitatla 100 :000$ diga-se: empreitada 

300:000 · e altere-se a somma em consequencb. 
Elevem-se de 420:000 n 600:000. · a verba destinada á estrad;\ de ferro, 6° secção de Timbaúba 

ao Pi lat• ; de 320 : 000.' a 500:000 · a verba secção 7" de Guarabira á Nova Cru:~;, e de 170:000$ a 
250:000 á verba 8u secção Muluugú a Cumpintt Grande . 

Sala das sessões , 17 de novembro de 1894.- Coelho Lisboa. - Silva Mariz.- Trindade, 
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15" 

Pelas razões ex pendidas na. emenpl1. relatada. sob n. 8 entende a commissão que tambem não 
póde ser acceita a seguinte: 

E menda ao art. 1 n, 22 do Jn·ojecto n, 17 O, de 1894 

Mantenha-se a verba de 20: 000, do orçamen to vigente para as obras da obstrucção do porto 
da cidade de Mamanguape, no Estado da Parabyba . 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894.- Trindade.- Silva Mariz .- Coelho Lisboa, 

lB" 

Entende a commissão que está no caso de ser approvada a seguinte : 
Ao n . 17: 

Prolongamento da Estrada de Ferro Centl'al. 
Idem Idem ramal de Ouro Preto. 

2 .800:000 000 
400: 000$000 

3.200:000$000 
Sala das sessões 17 de novembro de 1894 .- Francisco Santiago.- Ernesto Brazilo.- Ferraz 

Junior. - Fortes Junqueil'a .- Costa Azevetlo. - G. Loreto.- Sil va Mariz. - Trindade.- No-
gueira Parannguá .- C. Cantão.- An! zio Sobrinho.- Rorlolpho Abt•eu.- Cupertin.o de Siqueira . 
- Theotonio de M>~.g-alhães .- F . Mayr10k.- Paulmo Carlos.- Arthut' Torres.- Ltma Duarte.-
José Cal'los de Car valho.- Lins Vasconeell os.- Moraes Barros.- Gonçalo de Lagos.- Herculano 
de Freitas. - Domingues de Castro.- João Penido.- Monteiro de Barros.- Nilo Peçanha. 

A proposta do Poder executivo não incluiu verba alguma para estrada de D. Francisca, no 
Estado de Santa Catharina ; entret anto, t endo essa despeza si ~o incluída nos orçamentos a.nteriores, 
os signatarios da emenda, r epresentante daquelle Estado, atprmando que com a quantia pedida 
ficará a estrada concluida, à a commissão de parecer que seja approvada. a seguinte : 

Ao n. 22 accrescente-se : 
Cem contos par a conclusão das obras da estrada de D. Francisca . 
Sala das commissões, 23 de novembro de 1894.- P<tula Ramos.- F. Tolentino.- L:!I.Ul'O 

Muller .- E. Blum . 

_Pelas raz~es e:xpendidas om relação á emenda sob o n. 8, não póde a com missão Pl\opor a '+Ppro· 
vaçao da segumte : 

Trinta contos para melhoramentos do rio Itajahy-Assú, em frente á cidade ele Itaj , hy e no lo· 
gar denominado Belchior . 

Sala das commissões, 17 de novembro de 1894. - Pa~la Ramos .- F. Tolentino.- Lauro 
Muller.- E. Blum . 

1 9~ 

Em relação ~03 est.udos ela. n~va capital no planalto centm l da Republica, foram offerecidas 
duas emendas . Parece a commtssao que deve ser approvada 1J. do St' . Urbano ele Gouveia. ficando a 
outra prejudicada, sendo incluida aquella na rubrica 22" . ' < 

§ P.ara os traba~10s da commissão incumbida elos es tudos qa nova capital no planalto central 
do Beazll e publlcaçao dos mappas e re latarias , 300:000$000 . 

. ~ala das sessões, 19 de novembro de 1894 .- Urbano de Gouveia ,- Hcrmenegildo de Moraes. -
OvldlO Abrnntes. 
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O Poder Executivo é autorisa.do a abt•ie os credito~ necessarios até a quanth1 maxima de 
300:000~ para a continuação dos traballlos a cargo da commissão exploradora do planalto em que 
deve ser euiticada a futura capHal da Republica. 

Sala das commissÕ3S, 19 de novembro do 1894 . -Lauro Muller.- Paula Ramos. - F . Tolen-
tino.- E. Blum. 

Não deve ser acceita a emenda abaixo porque o seu fim é manter no orçamento a consignação 
para a Estrada de Ferro de S. Fri1ncisco ao Choplm, declaratla caduca e cuja revalidação não foi 
ainda decretada . 

Projecto n. liO, de 1894 : 
No n. 7 do art. 1" diga-se - Santa Catharina, ~como na proposti1.- S. R .- Lauro Muller. -

F. Tolentino.- Paula Ramos.- E . Blum. 

Ao n. 3 do§ 4° fo~am offerécidas diversas emendas . A primeira fimada pelo Sr. c. Cintra, 
propõe a sua suppressao. 

Encerrando a disposição que pretend.e a emenda eliminar uma medida de equidade, entende a 
Commissão que ella não deve ser acceita . 

A segunda, firmada pelo Sr . L. Muller e outros, propõe alteração na redacção, com a qual não 
concorda a Commissão, por parecer- lhe conter uma injm;tiça. Si o intuito da disposição do n . 3 do 
§ 4" foi salvar emprozas de estradas de ferro privadas de executat' os respectivos contractos ou clau-
sul~s das respectivas conc.essões, em virtude de fo_rç~ maior evidente, como a d_e lavras, a guerra 
civll nos Estados em que tmham ele operar, como !Imitar essas conces ões, beneficio ou reparaçfio á 
aquellas, cujos estudos estavam approvados antes do 6 ele setembro do anuo proximo passado, pri-
vando delle aos que olJtiveram approvação depois dessa data? 

Não sabe a Com missão si algumas dessas emprezas está neste ultimo caso, mas redigiu a dispo-
sição, como se acha, pol' espírito de previsão; as~im não julga no caso ele ser approvacla a referida 
emenda. 

A terceira e u i ti ma altera completamente o espírito da disposição, tirando a just::t restl'icção que 
a commissão traçou-lhe para revalidar todas as concessões de estraua de ferro que naquelle pe-
rioJo caducaram, qualquer que fos e o Estado ou local em que tivessem ue ser consti'uidus . 

A Commissão não possuindo dados e esclarecimentos por onde possa julgar até que ponto irá 
essa emenda gravar o erario publico, e muito meno3 avaliar os motivos que, determinando a 
falta de execução ele contracto, produziram a caducidade dessas empre.zas, é de opinião que essa 
emenda não seja acceita. 

1" 

Supprima- se o n . 3 do§ 4° elo art . H do proj ecto n. 170, que fixa a despeza do Ministerio de 
Viação, attinente a revalidação elas concessões caducas . - C. Cintra . 

za 
§ 4°, n. 3. Em vez ele já ti verem sido approvados, diga.-se - jà es tavam appt•ovados , etc.-

Lauro Muller. - F. Tolentino.- Paula Ramos. - E. Blum. 

Ao n. 3 elo § 4° do projecto u. 170, de 1894 : 
Supprimam-se as palavras - comprehencliclas nos Estados qne se acharam em revolução , 
Sala das sessões, 17 de novembro de 1894 . - Tavares de Lyra. - Junqueira Ayres . 

22• 

A emenda seguinte está no caso de ser approvada : 
Ao n. 6 do art. I o: 
Accrescente-se 11: 200$ á Companhia Pernambucana de subvenção pelo contracto ele navega-

ção a vapor, no rio S. Francisco, a cargo da mesma companhia, innovado pol' deureto n . 1791 
ele 4 ele setembro elo corrente anno . 

S. R .- Sala das sessões, de novembro de 1894.-' Rocha Cavalcanti.- Carlos Jorge. - Octa-
viauo Loureiro. 
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23 .. 

Tt~mbom stà. n caso do s r approvadn n. seguinte: 
o logar competente sub titurt-s Jltboa-tão por Tapera, para q11e o t•amal da via fer1•ea. parta 

destu. estação da Central de Pernambuco em vez da de Jaboatào.- S. lt.- C. Clntra . 

A com missão entende que o addi tivo seguinte póde ser approvado e t!estacado depois do orça-
mento : 

Additi1lo 

Fictt o nooverno autorisado a permittiL' á Comp nbia Mait Gt·eat Southern Raihoay a constru-
cção da paute sobre o l'io Quarahim, no Rio Gmnrle <.lo Sul, afim de ligar n. Estt•a.da de Ferr·o Qua-
J'O.him a ltaqni, a ferro-via Ol'ientlü de 1tlto n. anta Rosa, statuin•ló no respectivo contt•acto as 
condições necessnrias a gurantil' os intere s s aduaueiros da Republlca. · 

S. R.- Sala das sessões, 17 de novembro de 18\'14 . - c. Cio tra. 

Propõe a commissão a seguinte emenda para corrigir uma omissão do projecto. 
A rubrica 22 . 
Para desobstrucção e navegação do Alto Itapicurú de Caxias a Picos 60:000, 000. 

26 .. 

Propõe mais a commis;;ão para sanar erros de revisão as seguintes: 
1 ". a rubrica 2 do n. li Esgotos ou de se diz 600" a cada um dos auxiliare diga-se I :200$ e em 

vez de 2.081:312$500 diga-se 2.774:31 2$000; 
2•, No § 1• onde continuam em vigor os os. I, II, III, IV, etc., dig-a-3e: Continuam em i vigor 

os ns. I, II, III, V, etc. 
S . R.- Sala dns commissões, 23 de novembro de 189·1.- João Lopes, presidente.- Ar-

thur Rlos, relator.- Augu to Moutenegt·o.- Almeida Nogljeit•tt.- Alberto Torres.- Augusto 
Severo, com restricções quanto il.s emendas ns . 3, 8, 14 e 21.- Alcindo Guanabara. 

Apresentado em 23 de novembro. 
Di.'cutida na sessão de 24 de novembro. 
Oradores: 
Os Srs. Nilo Peçanha, Luiz Adolpho, Trindade, Costa Azevedo, Arthur Rios e Coelho 

Lisboa. 

Projecto n. 160 B-1.894 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 28 de novembro. 
Discutido nas sessões de 29, 30 e 30 nocturna. 
Oradores: 
Os Srs. Junqueira Ayres, que continüa na sessão de 30, Al'thur Rios, Galdiuo Loreto, 

Paranaguá, Clementino Montes, Coelho Ciutra e Glicerio. 

EliiE ' DAS APRESENTADAS 

Na sessão de 30 de novembro (uocturna). 
São lidas, apoiadas e postas conjuuctamente em discussão as seguintes 

.Emendas 

Da commissão ao projecto n. 170 B, 3• discussão 

33- A rubrica 3 - Em vez de 10:400 de consignação para carvão, diga-se 4:200$ de 
consignação para carvão e altere-se o total da verba para 8. 799:456$628. 
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34 - A rubrica 5 - Accrescente-se: Para coostrucção de um circuito telephonico entre a 
Capital Federal, Santos e Pe teopolis 283:500$ e altere-se o total da. verba para 
9.422 :000$000. 

3!:> - A' rubrica 7: 
Estráda de Ferro do Natal a Nova Ct•uz onde se lê : 6.614 de 4 de julho de 1877, 

diga-se: 7.048 de 18 de outubro de 1894. 
Estrada de Ferro Conde d'Eu e ramal do Cabedello em vez de 954 rliga-se 959. 
Estr·:da de Ferro elo Recife ao Limoeiro em vez de 6.748 diga-se 6 .746 e em vez 

de -dezembro, etc. diga-se 30 de dezembro. 
Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco e rama! de Timbó em vez de 1.259:000$ 

diga-se 1.179:000$000. 
. Estrada de Ferro Central da Bahia em vez de 289 de 29 de marco de 1890, diga-se 
6. 637 de 31 de j alho de 1877 . 

Tram-Road de Nazareth em 53:400$ diga-se 113:400$000. 
Estrada de Ferro Barão de Araruama em vez de 1887 diga-se 1889 . 
Estrada Minas e Rio- Supprim11m-se as palavras: e 8068 de 3 de maio de 1884. 
Estrada de Ferro Mogyana em vez de 7 de janeiro de 1883, diga-se 17 de fevereiro 

de 1883. . 
Estrada de Ferro ele Paranagua a Curitiba etc. accrescente-se onde convier: 1.420 

de agosto de 1879 . 
Estrada de Forro de Quarahim a ltaquy em vez de 8.313 diga-se 8.312 e supprimam-se 

as palavras: 380 de g de maio de 1890 . 
Estrada de Ferro de Caxias a S. José de Ca.jazeiras em vez de 31 de agosto diga-se 

31 de maio e em vez de 60:000$ diga-se 139:400$000 . 
Estrada do Ferro de Itararé a Ct•uz Alta em vez de 397 ue 20 de junho de 1895 

diga-se : 462 de 20 de junho de 1894 . 
Altere-se o total da verba para 14.079:860$102. 

36 - A rubrica 12: , 
Ramal de Timbauba ao Pilar em vez da Empreitada 350:000$ diga-se 450:000$000. 
Material fixo, telegraphico, pontes, etc. para estes ramaes 500:000$000. 
Altere-se a verba para 5.129:156$310. 

3?'- A rubrica 16- Supprima-se ·as palavras: 1:200$ de um praticante, 2:555$ de um 
auxiliar na thesouraria; 2:400$ de dous praticantes no almoxarifado e accrescente-se: 
24:559$280 para o escriptorio do Centro Commercial e altere-se a verba total para 
24.322:521$075. 

3 S - A rubrica 19 - em vez de 4. 220: 000$, diga-se 2. 100:000$000. 
39 -A' rubrica 21 -Altere-se o total da verba para 2.882:103$500. 
40 - A' rubrica 22 - Onde se diz : Para desobstrucção do Alto Itapicurú, etc., diga-se: 

Para desobstruccão e navegação· do Alto ltapicuru, etc. 
41- A' rubrica 26- Em vez de 50:000$ diga-se 70:000$ e accresceote-se: Desta verba sahirá 

a quantia de 20:000$ para as despezas do expediente e do pessoal auxiliar ·da commissão 
de revi ão do plano de viação geral da Camara dos Deputados. 

4~ - Accrescente-se ao § 4° : 
5.o A encarrega1' a Western and Brazilian Telegraph Company, nas condições de seu 

contracto, fazendo para isso as operações de credito que julgar necessarias. 
6.o A reunir sob uma unica administração, com séde na Parabyba, o prolongamento 

da Estrado. de Forro Conde d'E11 üe Muluogu a Campina Grande e de Guarabira a Nova 
Cruz . 

s. R.- 30 de novembro de 1894- João Lopes, presidente.- Arthur Rios, relator.-
Augusto Severo.- Alberto Torres.- Almeida Nogueira. 

São lidas, apoiadas e enviadas á 'Commissão as seguintes 

Emendas 

43 - Ao projecto n . 170 de 1894. Orçamento de Viação- Inspectoria dos portos ma-
rítimos. 

Restabeleça-se a tabella da proposta dos governos em relação aos portos do Rio Granda 
do Norte, Bahia e Parani. 

s. R.- 30 de novembro de 1891.- A. Milton.- J. A. Neiva.- Augusto de Freitas.-
M. Caetano.- T. Tosta.- F. Sodré .- Tavares de Lyra.- Joaquim Ayres.- José Ignacio. 

Annexo- 1 7 
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44 - Ao n. 22 do projecto n. 170 - Restabeleça-se as verbas para as inspectorias do 
I• districto de portos marítimos, segundo a tabella apresentada pelo Ministerio da Viação. 

S. R.- 30 de novembro de 1894.- Enéas Martins.- Carlo3 de Novaes. 
4B- Eleve-se a verba portos, da rubrica 22, com 30:000$ para estuios e melhoramentos 

no porto de Angra dos Reis. 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Nilo Peçanha.- Lopes Trovão.- Costa 

Azevedo.- Pauli11o Soares.- Urbano Marcondes.- Ponce de Leon.- Santiago.- Lacerda 
Castro.- Euzebio.- B. Franco. 

46- Emenda ao art. 1•, n. 5 : 
Accrescente-so : 
5:000 para construcção de uma linha telegraphica de Benevente a Piuma. 
Sala das sessões, 20 de novembro de 1894. - Torquato Moreira. - Galdino Loreto. 

4'/'- Emenda ao projecto n. 170 B, de 1894 : 
Na rubrica Telegraphos - Onde se lê - da cidade de Joazeit•o na Bahia a de Januaria em 

Minas- diga-se- da villa do Capim-Grosso na Bahia á cidade ele Januaria em Minas. 
S. R.- Salla das sessões, 30 de nove~bro de 1894. -José Ignacio. 

48- Eleva-se 400:000$ a verba destinada ao porto da Victoria. 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1894 . - Galdino Loreto . - Torquato Moreira. 

49-Accrescente-se 30:000 para prolongamento da :linha telegraphica de Santa Leopoldi11a ás 
villas de Santa Thereza e Affonso Claudio, Estado do Espírito Santo. . 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894 . - Galdino Loreto. - Torquato Moreira. 
1'10 -A rubrica 22jdo art. 1• : 

Accrescente-se 600:000 · para n. construcção de pequenos açudes no Parabyba, Rio tirande 
do Norte e Piauby, sendo 200:0oo • para cada um. 

Sala das sessões, 30 de nevembro de 1894. - Glicerio. 
51 -Ao n. G- (Subven~ão a companhias de navegação): 

Depois das palavras- Tutaya , no Maranhão- acmJescente-se : Amarração no Piauhy. 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Nogueira Parana.guá. 

e>~ - Ao n. 22 : 
Depois das palavras - de Caxias á Picos- diga-se : para a continuação da desobstrucção 

do Alto Parnahyba, 60:000 000 . • 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Anisio de Abreu. 

~3 -Ao n. 22 : . 
Depois das palavras- ponte sobre o rio Verde que ligue o município da Boa Vista do 

Tremedal, no Estauo de Minas Geraes, ao de Condeuba, no Estado da Ba,hia- diga-se : 
100:000 · parn. a construcção de uma ponta sobre o rio Parnabyba, que ligue Therezina, 
capital uo Estado do Piauby, a S. José dos Cajazeiros, I)O Estado do Maranhão, :ji>onto terminal 
da Estrada de Ferro de Caxias a S. José dos Cajazeiros. 

Sala das sessOes, 29 de novembro _de 1894 . -Nogueira Paranaguá. - Anisio de Abreu. 

~4 - Emenda suppressiva : 
Supprima-se o§ 3•, que revoga o decreto n. 1705 A, de 30 de abril de 1894. 

~e>- Emenda substitutiva: 
Sobre a rubrica- Estradas em estudos- substitua-se o trecho- 3• divisão do n. lO até 

as palavras seguintes- Il supprima-se pelo n. 11 da proposta nos termos della com a verba 
alli consignada para os serviços da Estrada de Ferro Norte de Alagôas, na importancia de 
1.835:068 44. 
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~6 - Emenda additiva 1 
Na rubrica - Estt•adas em construcção - depois da verba de 60: 000 · destinada a Est-rada 

de Ferro de Tamandaré à Barra -de Pernambuco, accrescente-se : 

Alagóas 

~~- Como está na proposta do Poder Executivo, isto é 
Estrada de Ferro de Maceió a Leopoldina (decreto n. 993, de 4 de novembro de 1890), 

150:000$000. 
Estrada de Ferro de Alagôas a Paulo Affonso (decreto n. 691, de 2 de agosto de 1890), 

120:000$000. 
Sala. das sessões, 30 de novembro de 1894. - Clementino do Monte . -Rocha Cavalcanti. 

- Octaviano Loureiro. -Carlos Jorge. 

Emendas 

~S- Ao u. 12 do art. to do projecto ·u. 170 B, de 1894 . -Na rubrica ôa secção: 
Eleva-se a 450:000$ a verba empreitadas. 
Sala das sessões, 28 de novembro de 1894.- Coelho Lisbôa. - Trindade . 

~9- Ao n. 22 do art. 1° do projecto u. 170 B, de 1894.- No local Parahyba : 
Diga-se portos Parahyba 200 contos. 
S. R.- Sala das sessões da Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1894 . -Trindade. 

- Coelho Lisboa. 
60 - Ao Orçamento da Viação : 

S<J.nta Catharina - Porto do Desterro. 
Onde se lê - Pessoal e material 120:000$ - Diga-se : 
Pesso ~ü e material- 150 :000$, sendo 30:000$ para mellloramento3 do R!o llajahy-assu, em 

frente da cidade de ltajahy e no Belxior. 
Sala das sessões, 21? de novembro de 1894. -Paula Ramos, -Lauro Muller, - F. 'l'olen-

tino. -E. Blum. 
61 - N. 3 - Orçamento da Viação. 

Restabeleçam-se, ficando subordinadas ás respectivas delegacias, as hospedarias do Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa Catharina, bem como as agencias da Laguna e cida.de do Rio 
Grande do Sul, ficando o pessoal reduzido ao seguinte : 

Hospedarias Crystal, Paranaguá, Curytiba e Estreito. 

4 administradores. 
4 escrivães. . 
4 interpretes • 
4 guardas . . 
4 enfermeiros . . . . . . . • . . 
3 medicas (Estreito, P::~.ranaguá e Curytiba) 
2 agentes . 

Salo. das sessões, de novembro de 1894. -Paula Ramos. 

Emenda 

6.2 - Ao n. I z, depois da palavra tabella : 

2:000 ''000 
1: 800$000 
I :800$000 

720$000 
720$000 

2 :400. ·ooo 
2 :400 ·ooo 

9: 600 ''000 
7: '2 00~')00 
7: 200:!;000 
2 :880.''000 
2: 880$ 00 
7 :200::;000 
4: 800, '000 

41:760$000 

Accrescente-se: para conclusão de assentamento da via-permanente na linha de Gravata 
a s. Caetano da. Raposa, na extensão de 70 kilomet ros 200: 000 ·· 000 . 

S. R.-Sala das sessões, I de dezclmbro de 1894.- C. Cintra. _... Miguél Pereira.- Medei.-
ros e.Albuquerq ue. -Luiz de Andrade. - Pereira. de Lyra. 
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Emenda 

63 - Ao n. 1 do titulo I do art. 1° : 
Augmenta a verba eventuaes com o seguinte : para occorrer ás clespeZ<lS U.e expediente, 

impressão e pessoal da commissilo ele viação geral 25:000$000 . 
S. R.-Sala das sessões, 1 de dezembro de 1894. -C. Ciotra . 

64 - Ao projecto n. 170 em 3a discussão : 
Porto de S. João da Barra - em vez de 700:000$ - diga-se - 1. O 13:078$ - conforme a 

proposta do governo. 
Sala das sessões, 29 de novembro de 1894. -Costa Azevetlo. - Nilo Peçanha -Sebastião 

de Lacerda . - Barros Franco Junior. - Agosl inbo Vida!. -Monteiro de Barros. -Silva 
Castro. - Fonseca Portella. -José Carlos de Carvalho.- Pinto da Fonseca.- Euzebio de 
Queiroz.- Almeida Gomes.- F'el'l'az Junior. - Lanclulpho de Magalhães. -Ferreira Pires. 
-Frederico Borges . - Thomn,z Dell1no. - Trind:1de. - Fhtvio do Araujo. -Lima Duarte. 
- Vaz de Mello. - Francisco San tiago . - França Carvalho. - P,tulino ele Souza Junior. 
-Lins de Vasconcellos . - Belisario Augusto. - Urbano Marcondes. - Ernesto Brazilio. 
- Erico Coelho. 

6!.:> -Ao§ 4°do n. li do art. I do projecto n. 170 B, deste anuo (orçamento da viação): 
Redija-se assim o n. 2 desse paragrapho: - a in novar o contracto com a companhia que faz 

o serviço de navegação de cabotagem entre o Ceará e o Pará , no sentido de estabelecer uma 
viagem mensal redonda ao porto da Amarração, na linha do sul, e outra aos portos de 
Guimarães e Carutapera, na linha do norte, podendo por isso elevar a respectivn. subvenção 
a 200:000$ ; ou additar ao referido contracto, caso jà se tenha innovado, a mencionada 
clausula para todos os seus e:ffeitos. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1894.- Luiz Domingues. -Christino Cruz.-Viveiros . 
- Eduardo de Berredo. 

66 - Non. 22 do art. Jo: 
Obras nos diversos Esbdos- diga-se 100:000$, em vez de 48:000$, na. verba -Melhora-

meu tos nos rios. 
Sala das sessões, de novembro de 1894 .-Christino Cl'Uz.-Viveiros. -Luir. Domingues. 

-Gustavo Veras.- Eduardo de tlerredo. 
I 6.,.. -Na verba para a E5trada de Ferro Central U.o Beazil n.cct'e3cente-se 2 .000:000-i; para o 

serviço de alargamento da bitola no ramal de S. Paulo e na linha de Minas a té Itabira. 
Sala dos sessões, 29 de novembro de 1894.- Herculanp de Freitas.-Landulpho de Maga-

lhães.- Vespasiano de Albuquet·que. - FonsAca Guimarães.- Urbano de Gouvêa.-Morae 
Barros .- Paulino Carlos.- Urbano Marcondes.- Ferreira Pires. - Ovidio Abrantes . -
Mayrink.- Lima Duarte.- Ferraz Junior.:- Gonçalo díl Lagos.-Gustavo Godoy.- França 
Carvalho.- Pinto da Fonseca.- Casemiro da Rocha.~ Francisco Veiga.-Paraizo Ca.val-
canti.- Carvalho Mourão.- Carlos Chagas.- Lamounier Godofredo.- Agostinho Vidal.-
Paulino de Souza.- Sebastião de Lacerda.- Arthur Torres. 

68 - Ao§ 4° accrescente-se : 
A providenciar para que. os vapores da linha costeira subvencionada de Santa Cat~arina 

façam mensalmente tres vtagens aos portos do norte e sul daquelle estado.-L uro Muller . 
- Tolentino.- P. Ramos.- E. Blum. 

Projecto n. 1.,..0 O - l.S94 

Parecer sobre as emendas. offerecidas em 3a ~isc_ussão ao pro~ect? n. 170 B, deste .anno, que fixa 
a despeza do Mmister10 da Industna, V1açao e~Obras Publlcas, para o exerCicio de1895 

A Com missão de Orçamento tendo examinado as emendas otl'erecidas na 3• discussão do projecto 
n. 170 B, enuncia sobre elle o seu juizo do modo seguinte : . 

Pelas razões expandidas no parecer que o:ffereceu na 2a discussão, acceitas pela Camara, 
continúa a commissão a pensar que a emenda abaixo mencionada não está. no caso de ser 
adaptada. 



-53-

N. 3 - Orçamento da Viação. 
Restabeleçam-se, ficando ubordinadas ás respectivas delegacias, as hospedarias do Rio Grande 

do Sul, Paraná e Santa Catharina bem como as agencias da Laguna e cidade do Rio Grande do Sul 
ficando o pessoal reduzido ao seguinte: ' 

Hospedarias Crystat, Parar1aguà, Ov.rytiba e Estreito 

4 administradores . 
4 escrivães . 
4 interpretes 
4 guardas . 
4 enfermeiros . . . . . . . . . . 
3 medicas ( Estreito, Paranaguá e Curytiba ) 
2 agentes . . . . . . . . . . . 

Sala das sessões, de novembro de 1894.- Paula Ramos. 

2:400$000 
1 :8oo. ·ooo 
1 :800, '000 

720. 000 
720 000 

2:400, 000 
2 :400, 000 

9:6001000 
7:200 000 
7:200 000 
2:880$000 
2:880$000 
7:200$000 
4:800$000 

41:760$000 

A rubrica Telegrapho soffreu em 2a discussão um augmento de 471:440$ e com as emendas 
apresentadas em 3a esse augmeuto será de cerca de 900 :000$. A' vista disto a Camara resolverá em 
sua sabedoria sobre as seguintes : 

Emenda ao art. 1 o n. 5 : 
Accrescen te-se: 
5:000$ para construcção de uma linha telegraphica de Benevente a Piuma. 
Sa.la das sessões, 30 de novembro de 1894 .- Torquato Moreira.- Galdino Loreto . 
Emendas ao proj e c to n. 170 B, de Hil94 : 
Na rubrica Telegraphos- Onde se lê- da cidade de Joazeiro na Bahia a de Januario em Minas 

-diga-se- da villa do Capim-Grosso na Bahia á cidade de Januaria em Minas. 
S . R.- Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- José Ignacio. 

. Accrescente-se 30:000$ para prolongamento da linha telegraphica de Santa Leopoldina ás 
v11las de Santa Thereza e Affonso Claudio, Estado do Espírito Santo. 

Sala das sessões, 30 de novembro ele 1894. - Galdino Loreto.- Torquato Moreira. 

O decreto n. 1. 705 A, de 30 de abril do corrente anno, cuja r evogação a com missão propoz o 
que a emenda abaixo pretende conservar, foi expedida pelo Poder Executivo sem autorisação legis-
lativa, e contra o disposto na lei de orçamento vigente, carecendo, portanto, de competencia para 
expedil-o. 

Por esse decreto foram destacados trechos importantes de duas estradas no Estado de Pernam-
buco aos quaes foram reunidos outros ramaes para desta arte formar-se mais duas administrações 
independentes. Accresc notar que em um dos trechos separados , o de Guaranhuns a Aguas-Be!las 
0 traçado foi para esse fim completamente alterado, dando-se enorme desenvolvimento e direcção 
diversa com accrescimo de despeza. 

A commissão, em bem da economia em homenagem á lei, propoz a revogação desse decreto, 
o que a camara approvou em 2• discussão . 

Em relação aos ramaes Mulungú a Campina Grande e Guarabira a Nova Cruz, cujos trabalhos 
foram mandados iniciar pelo a Iludido decreto, a commissão no projecto contemplou-os com a verba. 
precisa e agora em virtude de novas informações elevou a verba de um desses e auto:-isa o 
governo a dar-lhe, administração indepedente, se assim convier ao interesse publico. 

Assim é de parecer que não sejam acceitas as emendas abaixo transcriptas. 
Emenda suppressiva : 
Supprima-se o§ 3°, que revoga o decreto n. 1705 A, de 30 de abril d,e 1894. 
Emenda substitutiva : 
Sobre a rubrica- Estradas em estudos- substitua-se o trecho - 3 .. divisão do n. 10 até as 

palavras seguintes- II.supprima-se pelo n. 11 ela proposta nos t~rmos dell~ com a verba } lli 
consignada para os serviços da Estrada de Ferro Norte de Alagôas, na 1mportanma de 1.835:0p8$o44. 



-54-

A emenda. seguinte está no caso de ser acceita com modificações . A proposta exige os juros do 
capit:tl integral garantido, quando a commissão está informada de que o capital empregado até o 
fim do exercício, a que refere-se o projecto, não excederá. de 1.000:000$ para cada uma, basti~ndo 
para isso a consignação do 60:000.'' para C<tda uma. Nesta conformidade offerece a seguinte emenda 
substitutiva: 

Estrada de Ferro de Maceió a. Leopoldina. 
Estrada de Alagôas a Pauto Affonso. . 

Emenda additiva: 

60:000.''000 
60:000 000 

Na rub1•ica - Estradas em construcção- depois da verba 60:000$ destinada á Estrada de Ferro 
Tamandaré á Barra- de Pernambuco, accrescente-se: 

Alagôas 

Como está na proposta do Poder Executivo, isto é: 
Estrada de Ferro de Maceió a Leopoldina ( decreto n. 993, de 4 de novembro de 1890 ), 

150 :000$000. 
Ef> tra•la de Ferro de Alagôas a Paulo Affonso ( decreto n. 691, de 2 :de agosto de 1890 ), 

120 :000 000. 
Sala das sessões, 30 de novembro de i 894.- Clementlno do Monte.- Rocha Cavalcanti.-

Oclaviano Loureiro.- Carlos Jorge. 

A emenda seguinte parece Qlle não tem razão de ser, porquanto m tabella explicativa do 
orçamAnto proposto pelo governo, que não foi modificachl. nesse ponto, e:Xiste a consignação de 
97:000 para a commissão de melhoramentos do Rio Parnahyba . 

Ao n . 22 : 
Depois das palavras - de Caxias a Picos -diga-se~ para a continuação da de.sobs trucção do 

Alto Parnabyba, 60:000 ''000. 1 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Anisio de 4-breu. 

A emenda séguinte manda restabelecer a proposta do governo em relação aos portos do Rio 
Grande do Norte, Bahia e Paraná . A commissão no projecto propoz para as obras do Rio Grande do 
Norte 200:000$ em vez de 247:000 que estavam na proposta, por estar inform1da de que aquella 
consignação éra sufficiente para as obras a e1fectuar dentro elo exercício de 1895, \e isso de accordo 
com o honrado representant 'l daquelle Eshclo, membro da commissão. A ver~a pedida para os 
portos do Paraná foi de 75:868$ reduzida pelos mesmos motivos a 70:000 ' 000. 

A consignação pedida para o porto da Bahia foi de 45:000$, mas não existindo obra alguma 
naquelle porto entendeu a commissão supprimir essa consignação. 

Ha. em r elação a este porto um contracto para construcção de docas, mas que não foi, nem está 
sendo executado e caso venha a sel-o, só demandará de um ~scal, pelo que entende a commissão 
que seja aquella emenda substituída pela seguinte: 

Porto da Bahia : 
Com a fiscalisaçãodas obras contractadas coma Companhia Docas e Melhoramentos 12:000 ·ooo. 

Emenda 

Ao projecto n. 170 de 1894- Orçamento da Viação -Inspecção dos portos marítimos . 
. Restabeleça-se a tabella da proposta do governo em relar:ão aos portos do Rio Grande do 

Norte, bahia e Paraná. 
S. R.- Salas das sessões, 30 de novembro de 1894.- A. Milton.- J, A. Neiva.-Augusto de 

Freitas.- M. Caetano.- J. Tosta.-- F. Sodré~- Tavares de Lira.-Joaquim Ayres.-José Ignacio, 
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As emendas seguintes restabelecem a verba para estudos do porto do Belém, ainda não 
iniciados e 30:000$ para o de Angra dos Reis, parece á commissão que essas despezas, attentas as 
circumstancias das actuaes, podem ser adiadas. 

Ao n. 22 à o projecto n. 170- Restabeleça-se as verbas para as inspectorias do l • districto de 
portos marítimos, segundo a tabella apresentada pelo Ministerio da Viação. 

S. R .- Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Lucas Martins.- Carlos de Novaes. 
Eleve-se á verba portos, da rubrica 22, com 30:000$ para estudos e melhoramentos no porto de 

Angra dos Reis. 
Sala das sessões, 30 novembro de 1894.- Nilo Peçanha.- Lopes Trovão.- Costa Azevedo. 

- Paulino Soares.-Urbano Marcondes.-Ponce de Leon. -Santiago. -Lacerda.. -Castro.-Euzebio. 
-B. Franco. 

A commissão entende que podem ser approvadas as seguintes 

Emendas 

Ao n. 12, depois da palavra tabella: 
Accrescente-se: para conclusão de assentamento da via-permanente na linha. de Gravatá a 

S. Caetano da Raposa, na extensão de 70 kilometros 200:000$000. 
S. R.-Sala das sessões, 1 de dezembro de 1894.- C. Cintra.-Miguel Pereira.- Medeiros e 

Albuquerque .- Luiz de Andrade.- Pereira de Lyra. 
A' rubrica 22 do art. 1 • : 

1 Accrescen te-se 600:000 · para a coustrucção de pequenos açudes no Parahyba, Rio Graade do 
l'j,tbrte e Piauhy. sendo 200:000$ para cada um. 

_ ·-.} Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Glicerio. 

ga 

( \' A emenda seguinte augmenta. a despeza proposta em 200:000$ sob o fundamento de que a verba 

I ' )nsignaua é insufficiente para acquisição do material indispensavel (discurso do autor da emenda). 
commssão sem os esclarecimentos necessarios sobre o assumpto, aguarda que a Camara resolva-o 

"fiO julgar mais acertado. 
E leve-se a 400:000$ a verba destinada ao porto da Victoria. 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1894.- Galdino Lorato.-Torquato Moreira. 

!O• 

A commíssão entenda que está no caso da ser acceita a seguinte emenda, :ficando prejudicada a 
immediata: 

Ao§ 4 do n. li do art. 1• do projecto n. 170 B, deste anuo (orçamento da viação): 
Redija-se assim o n. 2 desse paragrapho- a innovar o contracto com a companhia que faz o 

serviço do navegação de cabotagem entre o CtJará e o Pará, no sentido de estabelecer uma viagem 
mensal redonda ao porto da Arr,arração, na linha do sul, e outra aos portos de Guimarãos e Caruta-
pera, na linha do norte, podendo por isso elevar a respectiva subvenção a 200:000$; ou additar ao 
referido contracto, caso já se tenha in novado, a mencionada clausula para todos os seus efl'eitos. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1894.- Luiz Domingues.- Christino Cruz.- Viveiros. 
- Eduardo de Berrado. 

Ao n. 6- (Subvenção a companhias ele navegação): 
Depois das palavras- Tutoya, no Maranhão - accrescentl'.l-se: Amarração no Piauhy. 
Sala das sessões, 30 ue novembro de 1894.- Nogueira Paranaguá. 

As emendas abaixo mencionadas augmentam com 80:000." a despeza votada em 2" disaussão 
havida, resolverá em sua sabedoria como julgar de justiça. 



Ao n . 22 do art. I• do projecto n, 170 B, de 1894.- No local Parahyba: 
Diga-se portos Parahyba 200 contos. 
S. R. Sala das sessões da Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1894.- TrinJade.- Coelho 

Lisboa. 
Ao orçamento da Viação: 
Santa Catharina - Porto do Desterro. 
Onde se lê Pessoal e Material 120:000$ - diga-se : 
Pessoal e Material- 150:000$, sendo 30:000$ para melhoramentos do rio Itajahy-Assti, em 

frente da cidade de Itajaby e no Belchior. 
Sala das sess15es, 29 de novembro de 1894.- Paula Ramos.- Lauro Muller.- F. Tolentino.-

F. Blurn. 

12• 

A commissão em virtude de informações officiaes entende que póde ser approvada a seguinte 
emenda: 

No n. 22 do art. 1 : 
Obras nos diversos Estados- diga-se : 100:000$, em vez de 48:000$, na verba- Melhora-

mentos dos rios. 
Sala das sessões, de novembro de 1894.- Christino Cruz.- Viveiros.- Luiz Domingues.-

Gustavo Véras.- Eduardo de Berredo. 

A commissão entende que a emenda abaixo transcripta deve ser approvada com a seguint~ 
redacção . ., 

Fica o governo autorisado a mandar orçar a construccão de uma ponte que ligue Theresina, ' 
capital do Estado do Piauhy, á S. José de Cajazeiros, no Maranhão, e a mandar construil-a caso a ~ , . , 
despeza federal não exceda de 100:000$000. } 

Ao n. 22 : 
Depois das palavras- ponte sobre o rio Verde que ligue o

1 
município da Boa Vista do Tremedal o 

no Estado de Minas Geraes, ao de Conduba, no Estado da Bahia- diga-se : 100:000$ para a 
construcção de uma ponte sobre o rio Parnahyba, que ligue Therezina, capital do Estado do Piauhy, 
a S. José dos Cajazeiros, no Estado do Maranhão, ponto terminal da. Elstrada de Ferro de Caxias a '• 
·s. José dos Cajazeiros . . 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1894- Nogueira Paranaguá.- Anisio de Abreu. 

\ 
A Commissão tendo recebido novas informações e esclarecimentos, é de parecer que seja appro-

vada a emenda seguinte : \ 
Ao proj ecto n . 179 em 3a discussão: 
Porto de S. João da Barra- em vez de 700:000$- diga-se- 1.013:078$ - conforme a 

proposta do governo. 
' Sala das sessões, 29 de novembro de 1894.- Costa Azevedo.- Nilo Peçanha.- Sebastião de 

Lacerda.- Barros Franco Junior.- Agostinho Vidal.- Mon}eiro de Barros.- Silva Castro .-
Fonseca Portella.- José Carlos de Carvalho.- Pinto da Fonseca.- Euzebio de Queiroz.- Almeida 
Go.mes.- Ferraz Junior.- Lant.lulpho de Magalhães.- Fevreira Pires.- Frederico BoFgàs.-
Thomaz Delfino.- Trindade.- Flavio de Araujo.- Lima Duarte. - Vaz de Mello.- Francisco 
Santiago.- França Carvalho.- Pa.ulino de Souza Junior,...,.. Lins ue Vasconcellos. - Belisario 
Augusto.- Urbano Marcondes.- Ernesto Brazilio.- Erico Coelho. 

15• 

. ~arece á C mmissão que ~stá no caso de se~ _approvada !J. emenda abaixo transcripta, porque 
esta wformada, que da execuçao dessa obra prov1ra grande requcção na despeza d'e custeio afim de 
melhorar consideravelmente o serviço. ' 
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Na verba para a. Estrada de Ferro Central do Brazil ac3r~scente-se 2.000 :000$ para o serviço 
de alargamento da bitola no ramal de S. Paulo e n:1 linha de Minas até Itabit•a. 

Sala ~as sessões, 29 de novembro de 1894.-:- HeEculano de l?reitas.- Landulpho de Magalhães. 
- Vespasiano de Albuquerque.- Fonseca Guimaraes.- Urbano de Gouvêa. - Moraes BJ.rros.-
Paulino Carlos.- U~bano Marcondes.- Ferreira Pires.-- Ovidio Abrantes.- Mayrink.- Lima 
Duarte.- Ferrar. Junior.- Gonçalo de Lagos.- Gu3tavo Gocloy.- França Carvalho.- Pinto da 
Fonseca.- Casemiro da Rocha.- Francisco Veiga.- Paraizo Cavalcanti.- Carvalho Mourão .-
Carlos Chagas.- Lamounier Godofredo.- Agostinho Vida!.- Paulino de Souza.- Sebastião de 
Lacerda.- Arthur Torres. 

16" 

A seguinte emenda-esta no caso de ser acceita. 
Ao § 4• accrescente-se : 
A providenciar para que os vapores da linha costeira subvencionada de Santa Catharina façam 

mensalmente tres viagens aos portos do norte~ sul daque!le Estado.- Lauro Muller.- Tolentino. 
- P. Ramos.- F. Blum. 

As duas emendas seguintes devem ser cçmsidetwlas depois da. votação das emendas ofl'erecidas 
pela Commissão, que sobre a. mataria dellas tambem oft'ereceu emendas : 

Ao n. 12 do art. 1• do projecto n. 170 B, de 1894.- Na rubrica 6 .. sessão: 
Eleve-se a 450:000$ a verba- Empreitadas. 
Sala das sessões, 28 de novembro de 1894.- Coelho Lisboa.- Trindade. 
Ao n. I do titulo I do art. I•. 
Augmente a. verba- Eventuaes - com o seguinte: para occorrer ás despezas de expediente, 

impressão e pessoal da Commissão da Viação Geral 25:000$000. . 
S. R. Sala das sessões, l de dezembro de 1894.- C. Cintra. 
Sala das Com missões, 3 de dezembro de 1894. - João Lopes, presidente.- Arthur Rios, relator. 

-Alcindo Guanabara.- Augusto S~vero.- AlbertoTorres.-Almeida Nogueira. 

Emendas 

Da com~issão ao projecto n. 170 B, 3a discussão 

A' rubrica 3- Em vez de 10:400$ de consignação para carvão, diga-se 4:200$ de consignação 
para carvão e altere-se o total da verba para 8.799:456 '328 . 

A' rubrica. 5- Accrescente-se : Para construcção de um circuito telephonico entre a Capital 
Fecleral, Santos e Petropolis 283:500$ e altere·se o total da verba para 9.422:060$000. 

A' rubrica 7 : 
Estrada. de Ferro de Natal á Nova. Cruz onde se lê : 6. 614 de 4 de julho de 1877, diga· se: 7. 048 

de 18 de outubro de 1994 . 
Estrada de Ferro Conde d'Eu a ramal do Cabedello em vez de 954 diga-se 959. 
Estrada de Ferro do Recife ao Limoeiro em vez de G. 748 diga-~e 6. 746 e em vez de -de 

dezembro , etc. diga-se 30 de dezembro. 
Estrada de Ferro da Bahia. ao S. Francisco e ramal do Timbó em vez de 1 .259:000~' diga-se 

1.279:000$000. 
Estrada de Ferro Central da Balüa em vez de 289 de 29 de março de 1890, diga-se 6.637 de 31 

de julho de 1877. 
Tram-Road de Nazareth em vez de 53:400$ diga-se 11 3:400$000 . 
Estrada. de Ferro Barão de Araruama. em vez de 1887 diga-se 1889 . 
Estrada Minas e Rio- Supprimam-se as palavras: e 8068 de 3 de maio de 1884 . 
Estrada de Ferro Mogyana em vez de 7 de janeiro de 1883, diga-se 17 de fevereiro de 1883. 
E-;trada de Ferro de Paranagua á Curitiba etc. accrescente-se onde convier: 1:420 de agosto 

de 1879 . 
E>trada de Ferro de Quarahim a Itaquy em vez de 8.313 diga-se 8.312 e supprimam-se as 

palavras : 380 de 9 de maio de 1890 . 
Esti'ada de Ferro de Caxias a S. José de Cajaz•3iras em vez de 31 de agosto diga-se 31 de maio 

e em vez de 60:000 ·diga-se : 139:400$000. 
E~lrada. de Ferro de Itarat•é á. Uruz Alta em vez de 397 de 20 de Junho de 1891, diga-se : 462 

de 20 dejuuho de 1894. 
Altere-se o total da verba para 14.079:860$102. 
Annexo- i 8 
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A' rubrica 12 : 
R::tmal de Timbatib:t ao Pilar em vez da Empreitada 350:000, diga.-se 450:000$000. 
Material fixo, telegraphico, pontes, etc. , para estes ramaes 500:000, 000 . 
Altere-se a verba para 5 . 129 : 158$31 O. 
A' rubrica. 16 - Supprimam-se as palavras : l :200$ de um praticante, 2:555 · de um n nxiliat• na 

thesourarla; 2:40 de dons praticantes no almoxarifado e accrascente-se : 24.559 :280 ·ooo para o 
escriptorio do Centl'o Commercial e altere-se a verba tota l para 24.322:521 075. 

A' rubrica 19 - em vez de 4.220:000', diga-se 2 .100:000$000 . 
A' rubl'ica 21 - Altere- se o total d11 verba para 2. 882 : 103$500. 
A' rubrica 22 - Onde se diz: Para desobstrucção do Alto Itapicuri.I, etc . , diga-se : Para 

desobstrucção e navegaç,'lo do Alto ltapicuri.I, etc. 
A' rubrica 26 - Em vez do 50:000$, diga-se 70:000·· e accrescente-se :. Desta ver ba sahi rà a 

quantia de 20:000,) para as despezas de expediente e do pessoal auxiliar da commis&ão de revisão do 
plano de viação geral da Camara dos Deputados. 

Accrescente-se ao § 4• : 
5° A encampar a Weste~·n and Bmzilían TeZegraph Company, nas condições de seu contracto, 

fazendo p::~.ra isso as operações de credito que julgar necessarias. 
6• A reunir sob uma unica administração, com séde na Parahyba, o prolongamento da Estrada 

de Ferro Conde d'Eu de Mulungú á Campina Grande e de Guarabira á Nova Cruz. . 
S. R.- 30 rle novembro de 1894.- João Lopes, presidente.- Ar thue Rios , re lator .- Augusto 

Severo. - Alberto Torres. - Almeida Nogueira . 
Apresentado em 3 de dezembro . 
Dil:cutido na sessão de 4 de dezembro. 
Oradores: 
Os Srs . Nilo Peçanha e Coelho Cintra. 

Proj e cto n . 1.7'0 D -18 9 ::; 

(Redacção final) 
Apresentado em 4 de dezembro . 
Discutido em 5 de dezembro. 
Oradores : 
O Sr . Mon tenegro . 
OBSERVAÇÕES. - Das emendas apresentadas tanto em 2 .. coqto em 3' discussão fora!TI ~pprovadas 

às de ns. l , 4, 13, 23, 24 , 30, 31, 32, a 42, 45, 46 , 48, 50, 59, 60, 62, 64, 65 a 68 ; preJudiCadas, por 
terem sido approvadasassubstitutivas da commissão de orçamento impressas nos projectos ns. 170 A 
e 170 C, as cfe ns . 2, 11, 12, 15, 28, 43, 53 e 57; retiradas, a pE\dido dos au toras, as da ns. 3, 16, 19, 
21, 22, 52, 58 e 63; destacada, para consti tuir projecto em separado, a de n. 5 ; todas as demais 
emendas e additivos foram rejeitadas umas e prejudicadas ou tr·as . \ 

O projecto da Camara dos Deputados; sobre, a despeza do Miuisterio da Indu'stria , Viação e Obras 
Publicas, convertido em projecto de lei com as emendas approvadas pela mesma Camara, sob 
n. 170 D, foi remettido ao Senado Federal em 5 de dezembro, donde , depoi;; de appr vado , subi u á 
sancção . 

Sancciouaclo. Lei u. 266 de 24 de dezembro de 1894. (Art. 6q.) 

Ministerio da Fazend~ 

Projectos ns. 136 a 136 D de 1894 

Projecto n. 136- 1~9::> 

Apresentado em 22 de outubro. 
Discutido nas sessões de 6 e 6 ( nocturnn. ) de novembro. 
Oradores : 
Os Sr~ . Francisco Veiga, Neiva, G..1ldino Loreto, Augu3to Severo, Trindade e Gonçalves 

Ferreira . 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 6 de novembro. 

Additivos ao projecto n. 136 (orçamento da fazenda) o(ferecidos á commissc"to de orça lnento par·a o 
torna1· na consideração que merecet·em 

Disposições permanentes : 
1.- Art. As quantias correspondentes às rubricas do orçam'lnto serão cle3pendldas e classificadas 

de accordo com as discriminações das tabellas explicativas que tivel'em servido de ua.se para 
a votação das verbas, não sendo licito computar ao total destas as despezas que excederem 
os creJitos das consignações segundo as referidas t':l.bellas e a.s alteraçõas nellas feitas pelo 
Poder Legblati v o. 

2 - Art. As distribuições dos creditas, que os di versos minis te rios devem realizar, segundo a 
legislaç..'io em vigor (art. go das Instrucções n. 213, de 15 de abril de 184.0 e d ~acreto 
ne. 998 A, de 12 ele novembro de 1890} conformal'-se-hão com as divisões das tabellas 
explicativas do orçamento, salvo nas consignações votadas em globo para serviços cujas 
dotações não tenham podido ser préviamenle discriminadas. 

Paragrapho uni co. Esta disposição . nã0 comprehende as verbas do orçamento da Fazenda, 
cujas dotações forem distribuídas aos Estados, como as de juros diversos, }u1·os elo emprestimo 
elo cofre elos o1·phc"tos, juros dos d epositas elas caixas economicas e outras, cuja distribuição, não 
importando classificação de despeza, póde ser alterada, para mais ou para menos, seg undo as 
necessidades occurrentes no decurso do exercício. 

3 - Art. E' vedado ao Poder Executivo : 
a) fazer o transporte de sobras de umas para outras consignações das tabellas explic:ttivas e 

entre as dotações das verbas do orçamento ; 
b) abrir creditas extraordinarios ou supplementares durante a reunião do Congresso 

Nacional. 
4 Art. A' excepção das despezas exclusivamente destinadas ao pagamento do pessoal dos 

diversos ministerios todas as outras só podem ser realizadas nas repartições de fazenda. 
õ -Art. As dividas ele exercícios findos, liquidadas de conformidade com o decl'eto n. 10.145 

de 5 de janeiro de 1889, são pagaveis findo o trimestre complementar e no da liquidação do 
exercício. 

6 - Art. As despesas com differenças de cambio não poderão ser computadas ás verbas dos 
ministerios por onde correrem os serviços que a ellas derem causa, mas serão levadas ó. conta 
da verba propria do Minis te rio da Fazenda. 

?'-Art. A' verba- differenças de cambio- poderá o Poder Executivo abrir creditas sup-
plementares em qualquer mez do exercício e das quantias que forem necessarias, sempre, 
porém, com prévia audiencia do Tribunal de Contas. · 

S- Art. As despezas de caracter permanente não poder.ão ser computadas á verba - Even-
tuaes -dos diversos ministerios. 

9 -Art. Só é licito prover por meio de adeantamento de quantias, ou antecipação de fundos 
os serviços votados na lei de orçamento, nos seguintes caso.> : 

a) Quando a despeza não podel', por sua natureza, ser préviamente fix>1da em detalhe ; 
b) Quando tl'atar-se de supprimentos ás repartições fiscaes da guerra e d::t marinha, pam o 

pagamento do pessoal e despeza eom o materiaL dos corpos do exercito em movimento, dos 
estabelecimentos militares, praças de guerra e pontos fortificados, em caso de guerra interna 
ou intestina e para despeza com os navios ou divisões navaes no estraageiro ou nos portos da 
Republica. 

§ [O 

os adeantamenios nã:l poderão exceder da quarta parte da quantia votada para. a de3peza 
do exercício. 

§ zo 
A prastação das contas da appl1cação do adeantamento anterior não poderá exceJer o prazo 

de quatro mezes e é indispensavel para que se realize novo adeantamento . 
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10 - Art. E' permanente a disposição do art. 1_9 da lei n. 26 de 20 ele deze1~bro d~ 1891, 
determinando que nos boletins mensaes do rend1mento das alfandegas se mencwne a llnpor-
tancia elos direitos de importação não cobrados em virtude de concessões do poder com-
petente. 

Sala das sessões, 6 de novembro :de 1894.- Francisco Veiga. 
Na sessão nocturna de 6 de novembro: 
São lidas, apoiadas e enviadas à Commissão de Orçamento as seguintes : 

E mendas 

11- Accrescente-se á verba : - Obras - ou osde mais convier a quantia de 100:000', para os 
melhoramentos inaeliaveis ela Alfanelega da Bahia, taes como :-a substituição de uma das 
linhas do erlificio apodrecida na extremidade ; á construcção de um corpo elo edificio á rua 
da> Princezas para que se pos;:a rasgar oito portas ; á reparação do calçamento dos armazens 
e a substituição dos trilhos ; a r emoção das latrinas e a substituição dos encanamentos. 

S. R.- Sala elas sessões , G de novembro de 1894.- João Augusto Neiva. 
1~ - Accrescente-se ás verbas materiaes: - da Alfandega da Bahia - mais 50: 000$ para uma 

nova machina para o serviço da capatazia e concerto da existente, a acquisição de um guin-
das te, dous ascensores hydraulicos, 12 canos para a conducção ele mercadorias ; e acquisição 
de uma barca de registro e de uma Janeha a vapor ele marcha surda . 

S. R.- Sala das sessões, 5 de novembro ele 1894.- João Augusto Neiva. 
13- Accrescente-se:- 120:000$ para a aHandega do Espírito Santo, sendo ; 70:000$ para ma-

terial fluctuante, inclusive uma lancha a vapor, e 50:000$ para conclusão das obras . 
Sala das sessões, 6 de novembro de 1894. - Galdino Lor eto.- Torqua to Moreira.-

Francisco Veiga.- Pinto da Fonseca.- Laldulpho de Magalhães.- Octaviano ele Brito.-
Leonel Filho e outros. 

14- Artigo additivo .- E' o Governo autorisado a abrir o credito necessario para pagamento ao 
almirante Gonçalves, de seus vencimentos, por inteiro, desde a data de sua reforma até a em 
que passou para o ser viço activo da armada, commanclante em chefe da eEquadra. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.- Augusto Severo. 
I~ - Ao n. 12 elo art. 1 o do projecto n. 136, de 1894: 

Augmente-se para 55:812$ a. verba de 5:812$ destinacl ~ ao material da Alfandegado Estado 
da Parahyba, sendo 50:000$ para a construcçõo de novo eclificio da mesma alfandega, e a ele -
um armazem desta, podendo o Governo aproveitar pelo modo que achar mais conveniente o 
edificio em que presentemente funcciona essa repartição .. 

Augmente-se para 5:200$ a verba de 200$ destinada ao material da força de guardas, sencl(} 
5; 000$ para o augmento ela casa ele.:; ti nada ao posto fiscal em Cabedelo e compra de armas 
para os guardas . 

Sala elas sessões, 6 de novembro de 1894.- Trindade .-,- Silva Mariz. - Coell10 Lisboa. 
16 - Fica o Governo autorisaelo a entregar ao Thesouro do Estado de Per~\mbuco a quantia de 

69 :000$, proveniente do imposto estadoa l do gyro, mandada depositar por av iso do Mioister io 
da Fazenda. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.- Miguel Perpambuco.- Coelho Cint a.- Me'deiros 
e Albu querque. - Luiz de Andrada. - Pereira de Lyra . 1 

1~ - Pagamento de juros e amortisa~;ão do emprestimo feito pelo Estado de Sergipe 
e de que a Un ião é fiadora . • . . . . . . . , . . . . . . . li O: 509$5i0· 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.- Olympio de Campos. - Menezes Prado.-
Geminiano Brazi !. · 

1 8 - Fica o Governo autorisado a pagar o ordenado elo juiz de direito em disponibilidade .A:ugusto 
Carlos do Amorim Garcia, em execução da lei n. 210, de 3 de outubro findo. 1 

Sala das sessões , 6 de novembro de 1894.- Silva Mariz. 
Ao projecto n. l 36, ·de 1894 : 

19 - Substitua-se o art . 4° pelo seguinte: - E' tambem o governo autoriso.do a concluir o editi-· 
cio e acccssorios para a iost allação definitiva ela alfandega de Macahé, installanclo-a, porémr 
desde ji, em edHicio alug:ido ; abrindo p.tr a isto os necei;isarios creditas. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894 . - Euzebio ele Queir oz . 
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Projecto n, 136 A - 1894 

Parecer sobre as emendas offarecidas em 2a discussão do projecto n. 136, do corrente auno, quG 
fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercia de 1895 

A éommissão de orçamento, examinando as emendas otl'erecidas em 2a discussão ao Orçamento 
do Ministerio ela Fa,zenda , pasaa a emittir parecer sobre ellas : 

A emenda apresentada pelo Sr. deputado Olympio de Campos e outros, consignando a verba de-
110:509$570, para pagamento de juros e a.mortisação do empresti mo contl'a.hido pelo Estado de Ser-
gipe e do qual a União é fhdora, es tá pt•ejuclicada por .iá se achar attendida a sua mataria, na ru-
brica n . 32, «c!' editos especiaes », do pl'ojecto e tabella apresentaclos pela CJmmissão . 

A emenda apresen tada polos Srs. deputados Miguel Pel'nambuco, Coelho Ciutra e outl'os, a uto-
risand~ o governo a mandar eutregar ao Thesouro do Estarlo de Pernambuco a quantia de 69:000$, 
provemente do imposto eshdoal de ;E 420 e depositada em execução de aviso do Ministerio da Fa-
zenda, parece a Com missão dever set', por equidade, approvado, porquanto além de ser contra ver-
tida a arguição que serviu de fund<tmeuto ao citado aviso, ordens ielenticas daquelle ministerio para 
outros Estados não tiveram execução. 

A emenda elo Sr. Silva Mariz é assim concebida : 
« Fica o governo autoi.' isado a pagar o ordenado do juiz de direito Augusto Carlos de Amorim 

Garcia ern execução da lei n. 210 de 3 de outubro findo. » 
Com eil'eito, a indicada lei estatue no seu art . I o que «é consideraclo em dispodibilidade para o 

e:ffeito de receber o ordenado, garantido pelo art. 6 das disposições transitarias d<t Costituição () 
juiz de dieeito Augusto Carlos de Amorim Garcia.» 

A execução , porém, de semelhante disposição legal tem duas p1rtes distinctas : 
a) a que concerne a verba annual para o pagamento do ordenado daquelle magistrado no exer-

cício vindouro e pertence ao Ministerio da Justiça; 
b) a que diz respeito aos ordenados que cahieam em exercícios findos e e r egulada pelo orça-

mento de que a commissão ora se occupa. 
A emenda parece abranger ambas as hypotheses e como a primeira não póde ser mais conside-

rada pela commissão por já ter sido approvado o orçamento da ju3tiça, a que ella se refere, só 
tratará ela 2a hypotlie3e pam o:trerecer o segundo substitutivo, que merece a approvação da. 
Camara.. 

«E' o governo autoris1do a abrir o necessàrio credito á verba - Exercícios findos - do Minis-
teria da Justiça pa1·a occorrer ao pagamento dos ordenados a que tiver direito o juiz de direito Au-
gusto Carlos de Amo rim Garcia., em execução da lei n. 210, de 3 de outubro de 1894.» 

Quanto a emenda do Sr. Augusto Severo, autorisando o governo a abrir o uece<s:lrio credit() 
para pagamento ao almirante Gonçalves ele seus vencimentos por inteiro, desde a data de sua re-· 
forma até a em que passou para o serviço activo da armada, como commandante em chefe da esqua-
dra, opina a commissão, inclusive o mesmo_ Sr. deputado, que deve ser, em substituição, submettida 
á approvação da Camara o seguinte : 

Fica o governo autorisado a abrir o necessario credito para a execução da lei n. 199 , de 30 de-
julho de 1884. 

O Sr. deputado Euzebio ele Queiroz formulou, em substituição do art. 4° do projecto, a seguinte-
emenda: «é 'lambem o goveeno autorisado a concluir o e:lificio e accessorios para a insta!lação àa Al-
fandega de Macahé, installando-a, porém, de3de já, em edificio alugado; abrindo para. 
isto os necessarios creditos. » · 
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O art. 4° do projccto diz :«é tambem o g·overno u.utorisado u. installar a Alfe1ntlega de Macahé , 
logo que forem concluidus a;; obras ; abrindo para isto o necessario credito. » 

Corno se vê do confronto entr·e este artigo do pl'ojecto e a emenda que pretende substituil-o, só 
ha nesta uma idéa que não se encontra naquelle : a installação desde j ci da Alfandega de Macahé 
em edificio alugado. 

Ora, já so achando em constl'ucção o edificio publico, onde deve funccionar a referida alfandega, 
a devendo presumir-se que não se demorará muito a sua conclusão, até porque o relatorio deste 
anno do J\Imisterio da Fazenda, informa qne se acha em construcção o editlcio e brevemente será 
convertida em alfandega a mesa de rendas a ll i ex istente, a commissão não encontl'a razões que jus-
tifiquem a uece idade e urgencia de alugar-se de3de ja um edificio particular para adeantar-se por 
a lguns mezes a installa~ão da. alfandega. 

Por· outro lado, a com missão es tá certa elas iuconveniencias que resultarão da installação precipi-
tada do um serviço novo m edificio não apropriado e que naturalmente seria obtido com grande onus 
para o Thesouro p lo !imit·1do espaço de tempo do con tracto e outras razões faceis de apprehender-se. 

A im pru·oce que não deve ser approvn.do o substitutivo e sim o art. 4° do projectos. 
ô", 7•, 8• e ga. 

G• e 7~ ::~.presentadas pelo S1·. Neiva, sa pelo Sr. Gn ldino Loreto e outro3, gn pe lo 
r. Tl'ind< d ul!·o , ot·sundo obre uugmento de verbas as rubricas - Ma.tet'bl - das al fand.e-

ga' - Obrn • - pod m e1· co o ·ideradas conjunctamente, até porque sobre o mesmo assumpto teem 
1 !"t\d otumi ' i'io div 1' a reclamações sobre outras alfandegas do paiz que não devem ser pos-

h\ nmrg m. 
Da in r 1·nm ' colhida e da justift.cação das indicadas emendas, feita pelos seus autores, a 

ommis ·iio nü.o squecendo a grande impol'tancia do serviço das alfandegas, tant.o mais proveitoso 
quanto melhor organizado, conclue apresentando um substutivo ao qual lhe pa.rece que ficam atten-
didas as neces idades mais urgentes sobre o assumpto . 

E' elle o seguinte : 
Na rub1·ica 12 - Alfandegas - accrescente-se: 
Do Espírito- Santo. 
« Material das Capatasias ». 
Para acquisição do material fluctuante necessario, inclusive uma lancha a vapor, 70:000$000. 
Da Balda. 
«Material das Capatazias». 
Para. a compra de uma nova maohina destinada. ao serviço da capatasia, e concerto da existente 

acquisiçi'io de um g uinda te, dois a censores hydraulicos, 12 C3rros para conclucção de merc~dorias, 
r ma barca de regi tro e uma lanolm a vapor de marcha surda 50: OOG$000. 

De Penrambttco. 
Material das capatazias . 1 

I um a mpra do material rodante urgente e indispensavel, de um guindaste a vapor e de uma -
u b, tn.rubem a vapor mais 50:000 ·ooo. 

r rubrica 27 - Obras - accrescente-se : 
Puro. t~ Bahia : substituição de uma das linhas do edificio, no ponto apodrecido, a construcção 

do uma p~ute do edilicio á rua da Princeza para que se pos~a abrir oito portões, a reparação do 
cnlçameuto dos armazens, a substituição dos triib.os e dos ep.canamentos e remoção das latrinas 
100:000$000. 

Da Pa1·ahyba. 
Para ::1. construcç1io de um editlcio em que funccione a a lt'andega, devendo ser aproveitado do 

mouo conveniente o actunl : 50:000$000. 
Para nccroscimo da casa que sorve de po>to fiscal em Cabe4e11o: 5 :000 ·ooo. 
De P ctmnagmt. 

I 
\ 

Pura a con trucção de um ed iflcio que sirva para alfcmdegu. (verba ja votada em exercício ante-
rior e nã. de pendida) : l 00 :000$000 . 

Quunto n. parte da emenda dos Srs. Trindade e outros referente a armamento para a força dos 
n-unrdns tla Alfn.nde"'a da Pnrahyba, a commissão propo1•á em terceiro. discussão uma medida get'al 
que a.ttendn. neste ponto as necessidades de todas as alfandegas, que como a daquelle Estado recla-
mrun tt ub titui~ão do armumento para a força dos guardas. ' 

nla das commi su , 8 de novembro de 1894. - João Lope , presidente.- Gonçalves Ferreira., 
r lntor .- \lcindo Guannbara. - Augusto Montenegro. - F. P. 1\'layrink. . - Arthur Rios .- Augusto 

e;er . - Almeida togueira. - Alberto Torres, com restricções quanto a emenda sob t•e a Al(andega 
de Mnc.'lbé . 

preseutndo em 8 de novembro. 
Discutido em 9 de novembro. 
P r não haver oradot·es encerrn-se a di cussão sem debate. 
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Projecto n. 136 I~ - 1894 

( Redacção para 3a discussão ) 

Apresentado em 20 de novembro. 
Discutido na sessão ele 21 (nocturna) de novembro. 
Oradores: 
Os Srs. Enéas Martins, Augusto Montenegro, Paula Ramos, Gouvêa. Lima, Neiva, T!'incl, do o 

Augusto Montenegro . 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão nocturna de 21 de novembro. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discms1ío as seguintes 

Emendas 

N. 136 B- Emendas da Commissão do Orçamento : 
~O- Ao n. 28 - Accrescente-se, incluída a quantia de 14:400$, para dous adjuntos ue procura-

dor da Republicano Districto Federal a 4: 800$ cada um e dous sollkitarlores j 2:400$000. 

Additivos 

21 - Art. E' autorizado o governo a liquidat• e pagar ao governo dos Es tados a importancla das 
àespezas feitas pelos Thesouros dos mesmos Estados, por conta da União, pot• motivo da 
revolta. 

22 -Art . Em igualdade de circumstaocias serão preferidos para os accossos nas r eparllções tle 
Fazenda os empregados que tiverem os concursos de 1• e 2a. i nlmncia exigidos por· lei. 

~3 - Art. E' o governo autorisado a arrendar ou vender os terrenos da. Quinta da Boa Vista aos 
proprie tarios dos predios ahi construidos com licença do ex-imperador, e bem assim os dl3 que 
não precisar para a construcção de edificios publicas ; salvo o parque e a á.rea necessaria ás 
dependencias do Museu. 

~4 - Ao n. 12 do art. I • - Guindastes e elevadores hydraulicos : 
Eleve-se a verba em mais 16:622$500, as diar-ias augmentar1as do ser,'llinle modo : 
Guindastes hydraulicos : 
Machinista, 10. 000; 
ajudante, 6$500; 
mandador, 5$500; 
foguista, 5$000; 
encarregado, 4$000; 
auxiliar, 4$000. 
Elevadores hydraulicos : 
macbinista, 8$000; 
ajudante, 6$500; 
encarregado, 4$000 ; 
auxiliar, 4$000. 
Sala das commissões, 22 de novombro de 1894. - João Lopes, presidente. - Augnsto Monte-

negro, relator.-Alcindo Guanabara.- Augusto Severo .- Artbur Rios.- Alberto Torres.-
F. P. Mayrink.-Almeida Nogueira. 

São lid..'ls, apoiadas e enviadas á. Comrnissão de Orçamento, as seguintes 

Emendas 

N. 130 B tle 1894 -Onde convier 

~~ - E' o governo autor·i.sado a entregar ao E,twlo de Goyaz n. qu::tntia de 300:_000$, rest~ do 
auxilio que ao mesmo foi concedido por lei de de setembro de 1893, f~brwdo para ISSO 
o necessario credito . 

Sala das sessões, 21 de novembro de 18~. -Urbaoo de Gouveía. - Ovidío Abrantei!. - Her-
menegildo de Moraes. 
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:26 - Na rubrica es3aleees d:1 al fandegi de Arctcaju accrescente-se : ma.is 50:0Jü$ para a compra 
de uma lancha a vapor e no pesso::tl mais seis contos par,, o custeio e serviços da referida 
lancha. 

S. R. Sala das sessões , 21 de novembro de 1894. -Garcia de Lima. -Menezes Prado.-
Geminiano Brazil.-Olympio Campos.-Tavares de Lyra . 

Ao projecto n. 136 B de 1894: 
2'/ - Ao art. 5° depois do algarismo 67:000$ accrescente-se: e ao Thesouro do Estauo da 

Par,lhyba a de 80:000$ mais ou menos. O mais como no artigo. 
S. R. Sala das sessões da Camara dos Deputado3, 21 de novembro de 1894 .- Trindade . 
Ao projecto n. 136 B de 1894 . (Orçamento da Fazenda: 

28 - Ao art. 7° accrescen te-se: e os vencimentos a que teem direito os empregados da Delegacia 
de Tereãs, commissões ele Blumenau, Itaj ahy, Tubarão e o agente da immigl'ação da Laguna, 
em Santa Catha.riua, durante o exercício de 1893 . 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1894.- Paula Ramos. - F. Tolentino. 

Projeeto n. 136 C- 1894 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 3 · discussão do projecto n. 136 B deste anno , que fixa 
a dE:speza do M,inisterio da Fazenda para o exercicio de 1895 

A' Commissão de Ot·çamento f0ram presentes as emendas sob ns. I a 9, apresentadas 
ao projecto n. 136 B, de 1894, que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para 1895. 

As emendas ns. l a 5 foram apresentadas pela propria commissão e defendidas da tribuna pelo 
relator da mesma. 

A emenda sob n. 6 do Sr. Urbano de Gouveia e outros refere-se ao cumprimento de uma dispo-
sição legislativa ; no entretanto, para sa.l vaguardar os interesses da União e os proprios termos 
em que t'oi concedido o favoe a que ella se refere, caso a Camara approve a emenda, convém que 
.seja approvada a seguinte 

Sub-emenda 

Accrescente-se - salvo a hypothese do art. 2° paragrapilo unico da m~sma lei. 
A emenda sob n. 7 do Sr . Gouveia de Lima e outros concede a verba de 56:000$ para acquisição 

de uma lancha a vapor e custeio da mesma, destinada ao serviqo do porto de Aracajú. A Camara 
rel'lectirá si o porto de Al'acuju tem movimento commercial e aduaneiro que torne urgente a -
adopção da emenda, quando portos mui to mais importantes ÍfLZem o serviço perfeitamente sem 
lancha a vapor. O relatorio do :Ministro da Fazenda, referindo-se ás necessidades do serviço 
aduaneiro elo porto e Alfandega de Sergipe nada diz sobre o assumpto da emenda . 

No entretanto, si a Camara reconhecer a urgencia da adopção da medida suggerida pela 
emenda, convém que seja. approvada a seguinte 

Sub-emenda 
I 

A' rubrica- Escaleees- tla Alfandega de Ar acaju, accrescente-se 36:000$, send 30 :000''' para 
a acquisição de uma lo.ncha a vapor e 6: 000.~ para o custeio da mesma. \ 

A emenda sob n. 8 do R r. Trin iade ret'ere-se á restit uição por paete elo Thesouro, Fedl'lral, da 
quantia depositada pot· or.lem do SI' . Ministro da Fazenda na Alfandegada Parahyba, como imposto 
de gyro, julgado incoostitucioual pelo mesmo ministro. O pPOj(:!cto de orçamen to de que cogita ele 
igual restituição ao Estauo ele Pernambuco . A comrnissão regula.r isando a mataria , propõe o 
seguinte 

Sttbstitutiva d emenda 

Substitua- se o art. 5° pelo seguiu te : 1 

Art. 5 .0 E' o g.Jverno aubrisado a entregar aos thesout'03 dos Es tados de Pal'nambuco e 
Parahyba, as quantias provenientes do imposto es tadual de gyrp, maudada.s depositar pelo Miuisterio 
da Fazenda. 

A emenda sob n. 9 dos Srs . Paula Ramos e F . Tolentino manda abl'ir á verb:1 - Ex:crcicios 
findos- o creditú preciso para o pagamento de vencimentos de diversos funccionarios que por 
motivo da revolta aba.ndo naram os seus empt·egos. A Camara julgará de justiça uo pediclo e 
decidirá 11i os ditos funccionarios merecem que se lhes faça es te favor . 

Sala das commissões, 23 de novembro de 1894. - João Lope~ , presidente.- Augusto Montenegro, 
relatoe. - Augusto Sevet·o. - Arthur Rios. - Alcindo Guanab:~ra . 
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Emendas apresentadas em 3a discussão do orçameJ to da fazenda: 

Da commisscio 

N. 136 B - Emendas da Commissão de Orçamento : 
N. I - Ao Ll. 2~ - Acc~esc~n te-se, iocluicla a quantia de 14:400$, para dous adjuntos de 

procurador dtt Republ!ca no D1strteto Federal a 4 :800$ cada um e dous solicitadores 11. 2 : 400~000 . 

Addittivo 

~ . 2 - Art. W autorisado o governo a liquidar e pagar ao governo dos Estados a impor-
tauctn. das despezas faLtas pelo Thesouro dos mesmos Esta':l o.:l por conta da União, por motivo da 
r evolta . 

N .. 3 - Art:, Em igualdade de cit·cumstancias serão prereridos para os accessos nas 
r epn.r ttçõeS de l<azenda, OS empt•egades que tiverem OS COUCUl'SOS de l a e 2• intrancia, 
ex igidos poe lei. 

N. 4 - Art. E' o governo autorisado a aereutla r ou vender os t errenos da Qui nta da 
Boa. Vista aos pro~wie tarios dos pt·edios ahi construitlos com licença do ex-imperador , e bem assim 
os de que não precisar· para a const ruc;ão de eclificios p ublico3, salvo o parque e a á rea necessaria 
ás dependencias elo museu. 

N. 5 - Ao n . 12 elo art . ra - Gu indastes e elevadores hydr<i ulicos . 
Eleve-se a verba em mais 16 :6228500, ficando as diarias augm'lntadas do seguinte modo: 
G uinclastes llydraulicos: 
Machin is ta, lO ·ooo ; 
Ajudante, 6$:'i00 ; 
Mandador, 5$500 ; 
Fogu ista, 5$000 ; 
Encarregado, 4 000 ; 
Auxiliar, 4, ·ooo ; 
Elevadot'es hydt'aulicos ; 
Machin ista , 8,'000 ; 
Aj udante, 6$500 ; 
Eucarregado, 4$000 ; 
Auxiliar , 4 "·OOO ; 
Sala das commissões, 22 de novembro de 189-!. - João Lopes , presi1len te.- Augusto Monten~gro, 

relator .- Alcino Guanabara . - Augus to Severo. - Ar tbur Rios . - Alberto Torres . - E. P. 
l\Iil.yrink. - Almeida Nogueira . 

N. 136 B - 1894 

Onde convier: 
N. 6 - E' o governo autorisado a entre"'ar ao Estado de Goyaz a quan tia de 300:000$, r esto do 

a uxi lio que ao mesmo foi concedido por lei de lO de setembro de 1893, abrindo para isso o necessar io 
cred ito. 

Sala uas sessões, 21 de novembro de 1894.- Urb:tno Gouveia .- Ovitlio Abran tes . - Her menegildo 
de Moraes . 

N. 7 - a r ubrica - Escalares da Alrandega de Aracaj ú - ac.::rescen te-se : mais 50:000$ para 
a compra de uma lancha a vapor e no pessoal ma is 6 :000 ·para o custeio e se l'viços da refer ida 
lancha . · 

S. R . Sala das sessõ6s, 21 de novembro de 1894.- G:\l'chl. de Lima.- Menezes Prado . - Gemi-
niano Brazil.- Olympio Campos .- Tavares de Lyra . 

Ao projecto n . 136 B, de 1894. 
N. 8. - Ao art. 5• depois do a lgarismo 67: 0JO$, accrescenle-se : e ao Thesouro do Estado da 

Parabyba a de 80:000$ mais ou menos. O mais co1110 no ar tigo. 
S. R . Sala das sessões da Camara dos Deputados, 21 de novembro de 1894 . - T,·indacte . 

Ao proj ecto n . 136 B, de 1894. (Orçamento ela Fazenda .) 
N. 9 - Ao art . 7• accrescent e-se : e os vencimen tos a que teem direito os empregados cht dele--

gacia de terras, commissõ~s de Blumenau , Itaj ahy, Tubarão Q o agente da immig ração (h Lag una, 
em Santa Catharina, durante o exercício de 1893. 

Sala das sessões , 21 de novembro de 1894 .- Pattla Ramos. - F . To lentino . 
Annex o -- 1 9 
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Apresentado em 23 de novembro. 
Discutido nas sessl5es de 24 e ~7 de novembro. 
Orador: 
O Sr. Paula Ramos . 

Projecto n. 136 D- 1894, 

Redação :final 

Apresentado em 28 ele novembro. 
Discutido na sessão de 29 de novembro. 
Orador: 
O Sr. Neiva. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 29 de novembro. 
Altet•açõe feitas na redaç'io final do orçamento da despeza. do Ministerio da Fazenda: 
O SR . EIVA- Sr. presidente, na qualidade de membro da Com missão de Redacção e na 

ausencia, do digno presidente dessa commis ão, corro-me o dever de dar a Camara esclarecimentos 
sobre pequenas alterações feitas pela mesma n8. redacção final do projecto, ele aocordo com a illustre 
Commissão de Orça.mento . 

Depa1·a-se com a ! • dessas alterações n. 12 do art. 1°, quando se trata. do pessoal dos escalares 
da Alf<lndega de Espirito Santo . 

Exclaroceu-se a redacção substituindo o cift•ão existente pela determinação da verba, dechwan-
do-se qual a despeza a fazer, desde que foram elevadas as rações a 30$ mensaes, o que não estava 
no projecto. 

Igual especificação fez-se em relação ao pessJal elos escalere3 da Alfandega de Penedo pois 
havia apenas só uma cifra e ficou ueterminado que seria de 7:125$, uma vez que foram tambem 
elevadas as rações a 1$, diarios, em 365 dias. 

Tambem na me;;ma verba da Alfan• leg.:~, da Parahyba havia cifrão, e tambem a commiss1io, desde 
que fot'<lm elevadas as t•açõas, a GOO réis diarios em 365 dias, fazendo o mesmo total achou a impor-
tancia de 7:188 , que como julga, lhe cumpl'ia, deixou especificada. 

O augmento das raçõ s do pessoal de escalares de 1\Ianáo , foi de I 500 diarios, e estando 
tambem em cifrão na redacção para, ga discussão, corria à .commis~ão o dever de determina!' a verbl, 
que, como verá a Camara, subiu a 15:540 000. 

Em relaçito ás obras da Alfandegada Capital Federal, por ai vitre mesmo do Thesouro Federal, 
e para melhot' esclarecimento, especificou-se qual era a despeza, ~Jorque o projecto apenas dizia: 
Capital Fedet•al e Estado do Rio 747:000$, especificação essa que a Camar<1 verificara na redacção 
final que foi-lhe distribuida. 

E·se esclarecimento lembrado pelo Tbesouro a Commissão achou-o de justiça, e fel-o ainda de 
accordo com a digna Commissão de Orçamento. · 

Houve tambem na verba relativa ao pessoal da delegacia fiscal de Minas uma alteração . 
No projecto apresentado estava a quantia de 46 :200$, em quanto que nas tabellas do Governo e 

da Commissão do OrçJmento figurava a verba de 25:200$000 . 
A Camara votou de accordo com as duas tabellas em que figuravam 25 :200$ , pois o projecto 

rasava assim: «Como na tabella- Orçamento ·vigente., e, por(anto, entendeu a Co missão de 
Redacção que deveria determinar essa quantia de accorJo com o que foi votado, sanando assim 
o engano. I 

As demais alterações são provenientes elas emendas votadas pela, Camara . 
Entendi que, ua ausencia de momento, do illustre presidente d.t Commissão, de que tambem faço 

parte, cumpria-me fazer estas tleclarações para que a Camar,t saiba que as emend•lS conatantes da 
r edação tinal do proj ecto n. 136 B, são todas necessarias, tan to mais quanto havia verba que 
figurava apenas um cifrão. 

OBSE&VAÇÕEs .- Das emendas appresentadas tanto em 2~ como em 3• discussão foram approva-
das as d ns. 13, 16, 19, 20 , 21, 22,24 e 25 com a sub-emenda da Commissão ele Orçamento impressa 
no projecto 136 C; prejudicadas por terem sido ap provado3 os sub3titutivos da Commissão, impres-
sos nos projectos 136 A e 136 C as de ns. li, 12, 14, 15 e 27; não aceitas pela Mesa em vit·tude de 
disposição regimental as de ns . l a lO; as demais emendas foram r ej eitadas. 

O projecto da Camara dos Deputados, sobre a despesa do Minis~erio da Fazenda, convertido em 
projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara, sob n . 136 D, foi remettido ao 
Senado Federal, em 30 de novembro, donde, depois de approvado, subiu á sancção . 

Sanocionado. Lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894 (art. 7°). 



ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL DA REPUBLICA 

Pareceres da resDectiva comlllissão 
Projecto n. 169 a 169 D de 1894 

Receita Geral 

Proj ecto n. 169 - 1804 

Apresentado em 13 de novembro. 
Discutido na sessão de 20 ele novembro. 
Oradores. 

Os Srs.- Tosta, Etl.uardo Ramos e José Carlos . 

miENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 20 de novembro. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes: 

EMENDA DA COlllMISSÃO DE ORÇAMENTO AO PROJECTO N, 169 

Orçamento da 1·eceita 

l. - Ao art. 1. 0 - Re~eita ordinaria I -Importação - Depois das palavras : -sal grosso -
Substitua-se pelo seguinte : 

Continuando a pagar 30 °/o os seguintes artigos da tarifct : os das classes 15 e 16 que forem 
de luxo ou f<tntasia; os da classe 17, excluídos os de ns.556 a 601; e os de junta que não forem 
de luxo ou fantasia; os da classe 18, excluitlos os de ns. 599 a 60 l ; os da classe 35; a! mares, 
alcatifa8, baréges , franjns, rertuires , galões, li gas, mantas, manteletos , camisinhas, camisas , 
rondas, roupas feitas, meias de linho ou de Hí, tiras e euteemeios, transparentes, beocados, 
lhamas, chales, lenços, excepto os de algodão, t'i tas ele qualquer qualidatle, frócos , tlló, gaze , 
laços, pelucia, veludos, tapetes ; obras ou artefactos de ou com madreperola, marnm, tar-
taruga, coral, ouro,. prata, platina e pedeas precio3as; vasos e quasquer artigo de louça ns. 
5 e 6; lustt•es, candelabt•os e serpentinas de qualquer qualidade o quasquer artigos de vidro 
n. 2; moveis de madeira fina e qualquer obras ou artigos de ou com ouro ou prata; per-
fumarias ; bijouterias ele quasquer qualidade; figuras, bustos, estatuas , vasos o outros 
objectos ou peças ele luxo, adorno e fantasia de barro , louça, vidro ou metal; obras e arte-
factos de marmore, alab:J.stros, porphiro, jaspe e pedas semelhantes; pontas de pariz ; calçado 
de qualquer tecido de seda ou com mescla de seda ; luvas, espartilhos1 gravatas, chapéos e 
bonnets de qualquer qualidade; paonos, casimiras, e cassinetas de lã, sinjelas ou doubradas, 
com ou sem mescla de seda, bordados ou não e os não especificados; alpaca, cassas de lã, lilaz, 
merinós, durantes, damasco, cach8miras, priocezas, sarjas, serafi oas, gorgorões, rozal, sitim 
ria China, touquins , risso e tessidos semelhates e não classificados, yasos ou entrançados, 
lavrados ou adamascados: cordoalhas (n. 576 da tarifa) coereia. de couro, de algodão ou bor-
racha, taxeadas ou não para machioas o. (1012 da ta!'i'fa ; queijos, presuntos de qualquer 
modo prepara·lo3, couservas de qualquer qualidatle, salvo as coojeladas, paios, linguiças ou 
chouriços, caldos ou geléas, salames ou exteactos ; pagando mais 40' /o os seguintes artigos : 
bebidas fermentadas o licores, líquidos e bebidas alcoolicas ; cartas de j0gar; arreios e 
carruagens e os artigos da classe 27 : diminuídos de 50 °/o as taxas do sulfureto de carbono 
equiparadas as taxas que paga o macarão as dos biscoutos e bolachinhas. 
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2 - Substitu::t-se o ultimo período do mesmo n. I pelo seguinte : 
As taxas parã os liquidas serão as soguintes : 
15 % pa.ra os ca:;-cos que conl ivePem oleos ; 
18 % para os casco.;; que contiveram bebidas fermentadas e alcoolicas. 
Para todos os outr·os euvoltorios em que possam sc:n· acondicionados estas mercadorias, 

reg ularão as taxas da art. 173 da tarifa , para os acetatos, fLando em pleno vigor as notas 13 
a. 18 da mesma tarifa e, bem assim, os arts . 25 e 26 dos preliminares Lla mesma . 

3 - Accrescente-se no mesmo numero : 
As aggravações de impostos determinados acima só serão cobrados das mercadorias que 

sahirem do porto Lle or igem a partir de 1 de fevereiro de 1895. 
Sala das sessões , 20 de novembro de 1894 .- João Lopes, pre3idente. - Augusto Mon-

t enegro, rela tor. - Alberto Tavares.- F . P. Mn.yrink .- Arthur Rios .- Augusto Severo . 
- 1\lmeida Nogueira .·- A. Guanabara . 

São lidas , apoiadas e enviadas á Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

4 - Additivos ao orçamento da receita : 
a) os 30 "/o que competem á F<tzenda Nacional deduzidos do producto da apprehensão que 

que foi julgada pt·ocedente, como dispõe o art. 651 do capitulo li, do processo administrativo 
das apprehensões e multas, elo que trata o titulo X da nova Consolidaçao das leis das Alfan -
degas, será arrecadada em favor das institu ições Lle carithtde das sédes Lias respectivas 
alfandegas .- José Carlos . 

~ - Accreseentn-se ao art . 6°:- a taxa. a que se refere a. Consolidaçrio elas leis elas Alfanelegas 
compreheuderá tambem os vapores nncionaes que gozam de previlegio de paquetes .- José 
Carlos . 

6 - Os paquetes a vapores de linhas regulares, nacionaes e estrangeiros que pre tenderem gozar 
dos favores do n. 3, do art . 372 do capitulo VIl da Consolidação das leis das Alfandegas 
pagarão a taxa de 50 1·s . por tonellarla de r ~gi s tro todas as vezes que rlerem entrada em 
qualquer pürto do Brazil, quer para descaeregar, quer para carrega.r. - José Carlos. 

?" - Fica creado o imposto de : , 
500 1·eis por tonela•la de carvi.to de pedra ; 
20 reis por pé corrente para o taboado de pinho estl'an~eiro ; 
4.0 reis por p3 corrente para ns couçoeiras ; 
500 ?'dis por fttrelo de alfafa estrangeira, até 60 kilos de peso 1$ para o fctrdo que exceder 
a este peso ; 
e 100 1·eis por sacco ele milho e farello elo Rio da Prata.. 
Sala das se;sões, 17 de novembro:cle 1894. - José Carlos . 

S - Accrescen te- se ao n. 41 do art. 1 o : 

o fumo picado, desfiado ou migado, manufacturado em cigarros, pagará s<im 
sobre maço . 

Sttla tlas sessões, 20 ele novembro de 1894 -I. Tosta . 

Emenda ao n . 41 do art. 1q 

9 - Supprimam-se as palavras- por um de fabrico naciona~ - 20 réis . 
Sala. das sessões, 19 de novembro de 1894. - Geminiano Brazil. - Gouvêa Lima.- Pedro 

Vergne. - Menezes Prado.- Lima Bacul"y.-Silva Mariz.- Aniziode Abreu.- Eduardo Ramos. 
- c. Zama.- Luiz Adolpho . -Lopes Trovão. - Carlos Neiva. -Thoma z Cavalcanti.-
Paula Ramos.- Mourão. - Euzebio de Queiroz .- Martins .Junior. - Junqueira Ayres.-
Flavio de Araujo.- Luiz de Andrade.- Filgueiras . - .f.,ourenço de Sá. - Ignacio Tosta. -
F . Sodré.- Frederico Borges. - A. Milton. -J. Neiva.- M. Caetano.- Paula Gui-
marães.- Pa.ranhos Montenegro. - Rodrigues Lima.- Paraizo Ca.valcanti.- Pinto da Fon-
seca. - Fortes Junqueira.- Luiz Domingues .- Sebastião Landulpho. - Trinch! ele.- Santos 
Pereira.- Tolenlino de Carvalho .- Rocha Cavalcanti. - Tolentino dos Santos.- Aristides 
Ga l vão.-Tavares de Lyra. - Gonçalo de Lagos.- Augusto de Freitas.- Torquato Lopes.-
Silva Castro. - Francisco Gurgel.- C. Cruz.- Viveiros.- Eduardo de BerrêLio . 
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Emenda 

10-Ao orçamento da receita- projecto n. 169: 
Ao art . 2• § 1° onlle se diz: 16.000:000.,, diga- se 25:000.$000.- João Lopes, presidente. -

Augusto Montenegro, relator.- Alberto Torre3.-Alm'3ida Nogueir11 .- Arthut• Rios . -
Aug usto Severo. 

Emenda 

11- Ao orçamento da Receita, Projecto n. 169 : 
Ao art . 3.• Suhstitua-3e pelo seg uin te : 

Para fazer fL1Çe ao cle(icit que poss~ se verificar no exerctcJO llesta. lei pot• insufficiencia de 
receita e ás despezas oriunllas da. revolta de 6 de setembro de 1893, constantes dos c l'edito~ 
extraordinarios e supplemeo tares approvados pelo Cong resso Nacional e assim como ;Jara 
proceder ao resgate do papel-moeda emittillo depois daquella dat fl. é o governo l\Utorisado : 

1• (Como es tá) . 
2•, a praticar no paiz ou no estran geiro as operações de credito até o maximo cie seis mi-

lhões esterlinos.- .J oão Lopes, presiden te .- Augusto Monteoegro, r elator . - Alberto Tor-
res .- Arthur .ltios.- Augusto Severo. 

Pro;jecto n. 169 A -189 4 

Parecer sobre as emendas offer ecidas na 2a discussão do proje;:t o n . 169 deste anuo, que orça a 
receita geral para o exercicio de 1895 

Ao projecto n . 169 foram apresentachs ll emendas uas :]uaos cinco por iniciativa da propria 
Commissão do Orça.n:en to . 

A emenda sob o n. l modi fica a r ellacção do art . I, u. l do proj ecto . 
Esta modificação tem pot· üm, obviar as duv idas que na pra tica t eem a pparecido, r ela tivas a 

cobrança de 30 "/o ::tclllicionaes creactos pelas leis orçamenta rias antel'iores e mantiuos no proj ecto 
de orçamento ele receita para o a nuo vindouro. Ass im redigida esta disposição não encontrará mais 
tantas ll ifficuldacles oriundas da interpretações a que o texto pr imitivo dava lugar . 

A emenda sob o n. 2 es tá nas mesmas condicções ela emenda aci m~ : e !la encerra uma medida 
que vem fixar um importante ponto de direito aduaneiro. 

A emenda sob n. 3 ela sancção legisla ti v a á uma. resoluçlo que o Poder Legislativo , não muito 
regulameJto, é obrigado a tomar sempre, que a incidencia do imposto é modificada. O preço nelle 
estatuído funda-se em equi dade a té hoje sempre reconhecida . 

A emenda sob o n. 4 eleva a 25.000:000$ a somma ele 16 .000 .000 ele bilhetes elo Thesour o que o 
Podel' Executivo póde emittir como antiri paçiio de recei ta . As cit•cumstancias anormaes pelas 
quaes o paiz atravessou dispensam mais r azões no sentido lle apoiar a itleia propos ta pela 
com missão . 

A emenda sob n. 5 modifica a contextura do art. 3° das disposições geraes em dous pontos : 
accresccnta uo corpo do artigo, que o emprestimo autorisaclo destina-se ao r esgate em todo ou em 
parte do papel-moeda emi ttillo de pois de 6 de setembro do anno pas:ndo, e no § 2• permitte a sub-
divisão da operação ele credito pelo mesmo paragrapho permittido . 

A primeira destas mocliftcações nada mais faz elo que inscrever no prnj ecto o pensamento que 
se encontra desenvo lvi do no p,u•ccer da Com missão ; a seguucla dá mais elas ticidade a acçi1o gover-
namental, permittindo-lhe subdivid ir o empt·estimo, confoeme as necess idades do Thesom·o. 

O St•. deputaLlo José Carlos de Car valho apresentou quatro emendas. Duas dest as emendas, as 
sob ns . ô e 7, são apresentadas no sentido de proteger os estabelecimentos de caridade . 

Cumpre notar que a Commissão elo orçamento, no sentido de augmenta. r os rendimentos elos es-
tabelecimentos de car irla.de, foi muito além elo que o illustre deputado pre tendia . Em vez de propor 
a elevação ao duplo da contribuição cobrada uas alfanuegas em f'avot· dos mesmos estabelecimentos, 
elevou-a ao triplo, o que é muito sufficiente. 

No entretanto, as ditas duas emendas pretendem favorecer ainua mais as ditas assscciações ele 
caridade . 

Quanto á emenda sob n. 7, ella vem ferir, sobretudo, a navegação nacional subvencionada . 
Si a Camara resolver secu!1lbr as vistas do autor da emenda , será preferível, por conveni-· 

encias da redacção que approve ele preferencia a seg uinte 

E menda substtttiva 

Ao art . 5o accrescente-se- Fica revogudo o n. 2 elo art. eos da Consolidação das L eis das 
Al(andegas. . . _ . • 

A emenda sob n. 6 esta nas mesmas conuJCçoes da antecedente, com a dlfierença de que vem 
diminuir a r enda do n. 49 do ot·ça,mento ela receita, pol'quanto os 30 °/u a que e !la se refere são arre -
cadados como reHda geral e destinados ás necessidades ordinarias do Thesouro. · 
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A Camar:J. julgará em sua sabedoria si deve levar atí este ponto sua protecção ao.3 estabeleci-
m entos de caridade, já tão benedciado3 pelo projeuto da Commissão. 

A emenda sob u. 8 constitue um verdadeiro imposto de tonelagem. As embarcações em gel'al, 
inclu~ ive os paquetes, estão sujeitos ao imposto marcado no art. 572, da nova Consolidação das Leis 
das Al(andegos , imposto estabelecido conforme as toneladas das ditas embarcações . 

O capitulo 8° do titulo 7• da mesma Cons<Ylidaçcío , onde se encontra o artigo citado pela emenda, 
dá r egras sobre as descargas das embarcações e no art. 372 § 3•, dispensa os paquetes ele certas for -
mttlidades para que sua descarga srj a feita immerlia ta mente . 

A emenda sujeita a concessão desses favores ao pagamento do imposto de 50 réis por tonelada, 
e por cada porto em que entrar a embarcação. 

Asoim, um paquete de 2 .000 tone ladas paga rá o imposto de 100$, imposto que será repe tido em 
cada porto em que el le entrar , e accrescentaclo ao que actualmente paga e que é de 100$. DJan te 
deste resu llado a Commissão é de parecer f!u e a emenda não deve ser adaptada . 

A emenda sob o n. 9 propõe os seguintes impostos: 
1 o, 500 réis por toneladn. de carvão rle pedra ; 
2°, 20 réis por pé cor re nte de taboado de pinho estrangeiro e 40 réis por pé corren te para as 

couçoeiras ; 
- 3", 500 réis por fardo de alfafa es trangeira até 60 kilos e l$ quando o fardo exceder a 

este peso; 
4•, 100 réis por sacco de milho e farello do Rio da Prata. 
A primeira critica que se póde fazer a esta eme·nda é que ella não se coaduna com o systema 

de pesos e medidas seguido pela nossa t arifil. 
A emenda falia em toneladas, pés o saccos quando pela nossa tarif<t a medida ele peso é o kilo-

gramma e a de ex tensão é o meteo. Sob este ponto de vista quanto ao n . 4, a emenda pó de ser 
.criticada ainda porque se refere a sacco sem determinar o seu peso cer to. 

Quanto ao carvão rle pedra, muito justamente a tarifa declam-o livre de qualquer imposto. 
Eil'ectiv>~mente o carvão de pedra é tão necessario para o organismo social moderno, e quanto 

a ali mentação para o orgauismo animal. 
O carvão de pedra é o g r·ande motor elas industrias : elle faz g irar as no$sas fabricas , mover os 

nosEos teares, illuminar as nossas cidades , muchae as nossas locomotivas . Elevar-lhe o preço pela 
elevação do imposto é enc1recee o custo da producção dos artigos de nossa nascente industria, j á 
tão sobrecarrega.da pela exaggeradn. alta dos salarios. 

O proprio Estado vem ter maiores prejuízos com o imposto do que vantagens . 
O f!Ue elle perceber de imposição irá em grande parte no augmento do desembolso que elle 

fará com o pagamento de garantias de juros etc . 
A Commissão, apezar de muito desejosa de a ugmentar os roouJ'SOS da União, não acha que a 

medida proposta quanto ao carvão de pedra traga vantagens sérias e apreciaveis . 
Quanto ao imposto de 20 réis por pé corrente de pinho estrnng·eiro, e 40 réis por couçoeiras, 

pondera a Commissão que a emenda faz uma distincÇ'ão que ã tarifa não faz e lança o imposto 
sobre o pé corrente do pioho emquanto que a larifa lança- o sobre metro cu bico. Estas duas r azões 
constituem grandes embar<1ÇOS para a cobrança do imposto qu\l por motivos que são obvios deve ser 
simples comprehensivel e facilmente applicavel. 

O pin ho paga j a -pela tarifa 9$400 por met ro cubico, não contando os addicionaes . 
O n. 3 da emenda estabelece um imposto sobre a alfafa, forragem de grande cansumo: 
A Camara, antes ele acceitar esta parte da emenda reflectitra sobre a utilidade de sobre-

carregar um ar tigo, largament consumido por companhias de tracção animal destinadas ao 
transpor te barato de passageiros nas grandes cidades da União. Estas companhias já luctam com 
grandes difficuldades, para, na quad ra actual em que o cambio t em-se mantido muito deEfavoril.vel, 
conservar as mesmas t arifas de passagens . 

Quan to ao n . 4 a Comm is~ ão de modo algum póde concordar com elle . \ 
Acha ell a contraria a todas as regras da nossa imposição lançar imposto sobre \ um arh'go de 

uma proceclencia determinada. ~ 
Comprehende-se que seja seguirlo em um systema de imposição variavel conforme os paizes de 

origem, e este systema de g 1·ande utilidade já tem sido precoui sado, com excellentes razões ; não 
como meio ele se obter renda, m:ts como arma finan ceira contr~t pai zes estrangeiros . Isto constitue 
um systema completo que modificaria o adaptado até hoje por nós e que só como mediua geral pode-
ria ser admi tlido . • 

A Commissão comprehende e applaude os intuitos do nobre deputado, autor das emenuas, mas 
aclm que o fim que ell e pretende não é nttingido por ellas. \ 

As emendas 10 e 11 referem-se ao imposto sobre o fumo , 
Tendo em consideeação o que ha se ponderado a respeito dj:lste im posto, a commissão apresenta o 

seguinte substitutivo its ditas emendas . 
. !'ela sua leitura, a Camara verá que o pensamento da emenda n. ll foi attendido pela Com-

mJs~ao . 

Quanto á isenção do imposto que se pretende conceder ao charuto nacional, a Commissão não 
encontra razão que a fundamente. 
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Substituti1>o ds emendas 10 e 11 

Substitua-se o n . 41 do projecto pelo seguinte : 
Fumo em bruto de pro1ucção estrangeira por 50') grammas ou fracção desta 

unidade . . . . . . . . . . . . : . . . . . 
Fumo picado, migado ou desfiado, inclusive o mauufactur,tdo em cigarro, 

por 25 grammas ou fracção desta unidade, de producção nacional 
Dito de producção estrangeira . . . . . . . . • 
Charutos, por um , de fabrico nacional. . 
Charutos, por um, de f<tbrico estrangeiro. . . . . . . . . . . . 
Cigarros, de fabrico estrangeiro, por maço de 20 ou por qualquer fracção 

excedente de 20 . . • . . • . . . . . . . . . . 
0.3 cigarros de mortalha ou capa de fumo pagarão o dobro destas taxas . 
Rapé, por 125 grammas ou fracção desh unidade : 

100 réis 

15 réis 
40 réis 
2 réis 

100 réis · 

30 réis 

De fabrico nacional . . 10 r éis 
De fabrico estrangeiro . 60 r éis 
Sala das commissões, 23 de novembro de I89.J. - João Lopes, presidente .- Augusto Monte-

negro, relator. - Alcindo Guanabara - Arthur Rios- Augusto Severo . 

Emendas a que se ~·efere o parecer supra 

N. I - Ao art. 1. 0 - Receita ordinaria I - importaçã.o - Dapois das p l lavras : - sal 
grosso - substitua-se pelo seguinte : 
• Continuando a pagar 30°/o os seguintes artigo.> da tarifa : 03 das classes 15 e 16 que forem de 
luxo ou fantasia; os da classe 17, exclui tlos os de ns. 558 a 564 e os de juta que não forem de luxo 
ou fantasia; os da classe 18, excluídos os de n. 593 a 601; os da classe 35 ; alamares, alcatif<ts, 
baréges, feanjas, req uiftls, galões, ligas, mantas, m mteletes, camisinhas, camisas, rendas, rour1as 
feitas, meias de linlw ou de lã, tiras e entremeias, transparentes hrocados, lh::tmas, chales, lenços, 
excepto os de algodão, (i tas de qualfJuer qu:1lidade, frócos , filó, gaze, l tços, pelucbt, veludos, 
tapetes, obras ou arte factos de, ou com madreperola, marüm, t !.lrtaruga, coral, our0, prata, platina 
e pedras preciosas vasos e quaesquer artigos de louçt n>. 5 e 6; lustre candelabros e serpentinas 
de qualqner qualidade e quaesquer al'tigos de vidro n. ~ ; moveis de m 1deit\t fina e quaesquer 
obras ou artigos de ou com ouro ou prata; perfumarias ; bijouterias de qualquer qualidade ; figuras , 
bustos, estatuas, vaso::. e outros objectos ou peças de luxo, adorno e fantasia de barro , louça , vidro 
ou metal; obras e arte factos de marmore, alaba::.t ro, porphyJ'O, j aspe e ped1·as semelhantes ; pontas 
de Pariz; calçado de qualf}uer t ecido de seda ou com mescla de seda; luvas, esparti lhos, gravatas , 
chapeus e bonets de qualquer qualidade ; pannos, casemiras e cassinetas de lã, singelas ou do-
bradas, com ou sem mescla de seda, bordadas ou não e os não especificados ; a lpaca, cassas de lã, 
lilaz, meriuó~. durantes, damascos, cacbomiras, princezas, sa1:jas, serafioas, gorgorões, royal , 
setim da China, tonquins, risso e tecidos semelhantes e não classificados, lisos ou entrançados , 
lavrados ou adamascados ; cordoalllas (n. 576 da tarifa) correia de ouro, ele algodão ou borracha, 
taxeadas ou não para machinas (n . 1012 da tarifa) ; queijos, presuntos de qualquer modo prepa-
rados, conserva de qualquer qualidade , salvo as congeladas, paios, linguiças ou chouriças , caldo 
ou geléas, salames ou extractos; pagando mais 40 °/o os seguintes artigos: bebidas fermentadas 
e licor·es, liquidos e bebidas alcoolicas ; cartas de jogar, arreios e carruagens e os artigos da 
classe 27 ; diminuidos de 50 °/0 as taxas do sulfureto ue carbono; equipJ.radas as taxas que paga o 
macarrão ás dos biscoutos e bolachinhas. 

N. 2 - Substitua-se o ultimo período do me>mo n. 1 pelo seguiu te : 
As .taras para os liq ui dos serão as seguintes : 
15 °/0 para os cascos que contiverem oleos . 
18 °/o para os cascos que contiverem bebidas fermentadas e alcvolicas· 
Para todos os outros envoltorios em q_ue possam ser acvndicionadas estas mer~adorias, regularão 

as taras elo art. 173 da tarifa, para os acetatos, ficando em pleno vigor as notas 13 a 18 da mesma 
tarifa e, bem assim, os arts . 25 e 26 dos preliminares da mesma. 

Accrescente-se no mesmo numero: 
As aggravaçõ3s de impostos determinados acima só serão cobrados das mercadorias que sahieem 

do porto de origem a partir de 1 de fevereiro de 1895 . 
Sala das sessões, 20 de novembro de 1894.- João Lopes , presidente .- Augusto Montenegro, 

relator .- Alberto Torres.- F . P. Mayeink. - Ar thur Rios .- Augusto Severo. - Almeida 
Nogueira.- A. Guanabara. · 

N. 4 - Ao art . 2° § l 0 onde se cljz : 16.000:000$, diga-se 25 .000:000$ .- João Lopes, presidente. 
- Au&usto Mon tenegro.- relator .- Alberto Torres.- Almeida Nogueira. - Arthur Rios.-
August o Severo. 
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N. 5 - A0 art. 3• . Substitua-se pelo seguinte : 
Pa,ra fazer face ao defic it que po3S1 se verificar no exercício desta lei por insufficiencia de 

receita e ás despezas oriundas da r evolta de 6 de setembro de 1893. constn...ntes dos creditos extraor-
dinar io.:; e supplementares a pprovado> pelo Congresso Nacional e assim como para proceder ao 
resgate do papel-moeJa emittido depois daquella data, é o governo autorisado : 

I o (Como está) ; 
2°, a praticar no paiz ou no es trangeil'o as opBrações de ct'Bd ito até o maxi mo ele SBis milhões 

esterlinos. - Jo:lo L0pe.:;, peesidente .- Aug usto Montenegeo, relator.- Albe1·to Torres. - Artllur 
Rios .- Augusto Severo . 

N. 6 - Addi tivo: 
a) os 30 °/0 que competem â. Faz'lnda, acionai deduzidos do prod ucto da apprehensão que foi 

julgada, pro edente, como dispõ3 o a rt. 65 1 do C,!,pitulo li, do processo administrativo das appre-
hensõe.> e multas, de qne teat't o titulo X cl<t nova Consol id.ação das Leis das Alfaniegas, seeà arre-
cadada em f<LVOt' das instituições de caricl tde das sédes da:> respec ti nts al ra,ntlegas.- José Carlos . 

N. 7- Accresce!lte-s3 :10 at•t. 6':- a taxa a que se refera a Consolidaçao das Leis elas Alfan -
degas cvmprehenJcrá tambem o;:; va pores nacionaes que gosam de privilegio de pãquete.- José 
Carlos. 

N. 8 - Os paq,lates e vapore.:; de linll:.ts eag uLtres, nacionaes e este<~.ngeiro3 que pretenderem 
gosat' dos favot·es do n. 3, do art . 372 do Cap itu lo VIl da C9nsolidaçao das L eis das Al(andegas, 
pagar ão a toxa de 50 réis por tonelada ele regi tro todas as vezes que derem entrada em qualquer 
porto do Bt·azil, quer par,\ desc,uTeg,u·, quer pal'a caeregar. - José Cal'los. 

N. 9 - l?ica ceeado o imposto de: 
500 réis por tonelada de carvii,o de pedra ; 
20 réis por p.:, corrente para o t •tboabo elo pinho estrangeiro; 
40 réis por pé corrente para as co uçoeiras ; 
500 réi por ftlrdo ele alfafa estrangeiea, até 60 kilos tl.e peso, e 1$ pal'a o f<trdo que excaclee a 

e3ta peso; e 
100 réis por sacco de milho e ttrello elo Rio tl.a Pr&ta. 
Sala tl.as sessões, 17 de novembro de 189-L- José Carlps. 
N. 10- Ao n . 41 do art. 1°. 
Suppeimam-se as palavras - por um de fabrico nacional- 20 réis. 
Sala das sessões, 19 ele novembro ele 1894 .- Ignacio To3ta.- F . Sodré. - A. Milton .- M. 

Caetano.- Geminiano Brazil. - Gou vêa Lima .- Pedro Vergue.- Menezes Prado. - Lima Bacul'y . 
- Silva Mariz. - Anisio de Abreu. - Ed. R1mos. - C. Zama. !- Luiz Adolpho.- Lopes Tl'ovão. -
Cal'los Neiva.- Thomaz Cavalcanti.- Paula Ramos.- Mout'ão.- Euzebio de Queiroz. - Martins 
Junior .- Junqueira Ayres .- Flavio de Araujo . Luiz de Andr,\de.- Filgueiras.- Lourenço de Sâ.. 
- Frederico Borges. - J. Neiva. - Paula Guimarães. - Paranltos Montenegro. - Rodrigues Lima. 
- Paraíso Cavalcanti.- Pinto da Fonseca. - Fortes Junqueira .- Luiz Domingues.- SebaRtião 
Landulpho.- Trindade .- Santos Pereira.- Tolentino de Carvalho .- Rocha Cavalcanti. - To-
lentino dos Santos. - Aristides Ga lvão .- Tavares de Lym.- Gonçalo de Lagos.- Augusto de 
Freitas. - Torquato Lopes. - Silva Castro .- Francisco Gurgel. - C. Cruz. - Viveiros.- E<Juardo 
de Berrêdo . 

N. ll - Accresnte-se ao n. 41 do art. 1°: 
O fumo picado, destiaclo ou migado, manufacturado em cigarros, pagará sóme te o impost> 

sobre maço . 
Sala dDs sessões, 20 tle novembro de 1894 .- I. Tosta. 
Apt'esen tado em 23 de novembro. 
Discutido na sessão de 24 de novembro. 
Oradores : 
Os Srs . J o~é Carlos e Augusto Montenegro. 

Projecto n. ~69 B- ~894 

(Redacção para 3a discussão) 

Apresentado em 26 de uovcmbro. 
Discutid0 na sessão de 27 de novembro . 
OradOJ·es: 
Os Srs . H.o Jrigues Vma, Tl'indade, Medeiros e Albuquerque e Frederico Borges. 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 27 de novembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas il. commissão as seguintes 

Emendas 

12- Fica o governo autorisudo a mandar cunhar no estabelecimento monetario do estrc\llgeiro 
que offe1•ecer melhores vantagens, caso não possa fazer na Casa da Moeda a somma de dez mil 
contos de réis ( 1 O. 000: 000"'·) em moedas de 100 e 200 réis. 

Sala das sessõas, 27 de novembro de 1894.- Luiz Ado1pho. 

Emendas 

13 - Ao art. 1° n. I - Aos artigos que devem pagar mais 30 °/0 , accrescente-se- Fio torcido ou 
linha de qualquer qualidade, em carreteis, 110vellos ou meadas, para costura, crochet, tricot 
e semelhantes. 

14 - Ao art. 3° n. 2 - Redija-se assim : 
A praticar operações de credito no estrangeiro até seis milhões es terlinos e no paiz até 

100 mil contos em apolices.-Augusto Montenegro. 
1~ - Emenda ao n. 41 do projecto n. 169 B, de 1894 (Consumo). 

Diga-se- Fumo picado, migarlo ou desfiado, inclusive o manufacturado em cigarros, por 
25 grammas ou fracção desta unidade de producção nacional, 10 reis. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1894.- M. Caetano. 
16 - Ao n. 41 do art. 1°: 

Restabeleça-se o imposto de 2 réis sobre o charuto de fabrico nacional.- Augusto Monte~ 
negro. 

1 ?' - Emenda ao art. 9°: 
Diga-se : O imposto de 1 °/ o sobre o capital das loterias federaes e de 2 °/0 sobre o capital 

das loterias estadoaes será pago pelos respectivos concessionarios antes de serem os respectivos 
bilhetes expo3tos a venda . 
. S. R.-Sala das sessões, 21 de novembro de 1894.-FredericoBorges.-Monteiro de Barros. 
- Leovegildo Filgueiras.-Gonçalo de Lagos.-Artbur Torres.-P. Augusto Borges.-Artbur 
Orlando. . 

lS - Supprima-se o art. 8° do pl'ojecto n. 169, de 1894, para formar projecto separado.- Ro-
drigues Lima .- Coelho Lisboa.- Erico Coelho.- Frederico Borges.-Ernesto Brazilio.-M. 
Caetano.-Paranhos Montenegro.-Pedro Vergne.- Tolcntino dos Santos. 

19 - Accrescente·se ao art. 2° : 
§ 4 . o Além da revi~ão geral de que tra ta o paragrapho an terior, o Governo organisal'a 

immediatamen te tarifas d[tl'erenciaes, elevando de lO a 50 °/o a tarifa actual e applicando-as 
aos paizes estrangeiros, conforme a::; conveniencias ela politica intei·nacíonal e financeira. 

O Governo procur·ará por este modo obtet·, tanto quanto for possível, além de outras van-
tagens, o abaixamento de impostos de importação no estrangeiro para os nossos generos e o 
equilíbrio orçamentario.-Medeiros e Albuquerque. 

20 - Ao art. 3° n. 1, do projecto n. 169 B, de 1894: 
Supprima-se o n. 1 do art. 3. o 
S. R.-Sala das sessões, 27 de novembro de 1894. -Trindade . 

21 - Para onde convier : 
Fica o Governo autorisaclo a elevar as tarifas, de lO a 30 °/o, em relação aos risc1clos e do-

mesticas, outt•os tecidos estrangeiros, similares dos fabrical<!os no paiz, como meio de fomentar 
o desenvolvimento da industria t extil. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1894. - Gustavo Varas.- Viveiros.-Berredo. 
22 - Na rubrica 41 (imposto de fumo) supprimam-.>e as verbas relativas ao fumo de producção ou 

fabrico nacional. 
S. R.- Sc\la d<\S ses3ões, 27 de novembro de 189,1.-Pedro Vergue. 

Anoexo -- i i O 



-74 -

23 Os calçados de qualquer especie, que medirem de 17 a 22 centímetros, mais 30 °/o dos respe-
ctivos direitos . 

s. R.-Sala das sessões, 27 de novembro de 1894. - Frederico Borges . 
2 4 - Ao art. 10: 

Supprima-se o paragrapho unico . 
Sala das sessões, 27 de novembro de 1894. - Thomaz Del tino .-Oscar Godoy .-José Americo. 

- Furquim ·werneck .- França Carvalho.- Lins de Vasconcellos . - Antonio tle Siqueira .-
Alcindo Guanabara. 

Proj ecto n. 1.69 C - 1894 

P arecer sobre as emendas ofl"erecidas em 3a discussão do projecto n . 169 B , do corrente anno, 
que orça a r eceita geral para o exer cicio ele 1895 

Ao prejecto n . 169 B, em 3" discussão, foram fJ,presentadas diversas emendas , sobre as quaes a 
Commissão de Orçamen te vem interpor parecer . 

Ao ar t . 1 o n . 1 foram apresentadas as seguintes emendas : 
Do re lator da commissão : 
Nos artigos que devem pagar mais 30 ° f. accrescente-se : 
Fio torcido ou li nha de qualquer qu alidade em carreteis, novellos ou meadas, para costura, cro-

ohet e trkot e semelhant es . 
A commissão é de parecer que seja approvada esta emenda, por vir proteger a indust ria 

nacional. 
Do Sr. Frederico Borges : 
Os calçados de qualquer especie que medirem de 17 a 22 centímetros, mais 30 •fo dos respectivos 

direitos . 
A commissão sobre esta emenda pondera o seguinte : 
Esta especie de calçado paga 60 ' /• acl vol01·em, além de 60°/u addicionaes. 
Este calçado, que ordinariamente é tlestinado a senhoras e crianças soffre pela nota 6• da tarifa, 

mais 20 °/o quando elles são bordados de fio de ouro ou prata e quando o cano é mais alto que o com-
primento tio cn.lçg,do . 

Além disto, quando os ditos calçados são de seda ou com mescla de seda, ja pagam 30 °/o de addi-
cionaes, pelo projecto da commissão, tle modo que é o calçado mais barato e mais necessario ás 
classes pobres que a emenda vem impor . Em vista destas considerações, é a com missão de parecer que 
a emenda seja rejeitada. 

Do Sr . Gustavo Veras e outros : 
Fica o Governo n.utorizaclo a elevar as tarifas de 10 a 30 °/o em relação aos riscn.dos e clomesticos 

e outros tecidos estrangeiros, similares dos fabricados no paiz, como meio de fomentar o desenvol vi-
mento ela industria textil. ~\ 

Esta emenda não póde ser aceita pela comrnissão, porquanto ell a vem oneràr os artigos de pri-
meira necessidade de uso das classes pobres e ja bastante sobrecarregadas pela taril'a. , 

Eiiectivamente os direitos protectores do que pagam as fabricas de fiação , eleva~-se a lp0°/0 
ad valorem sobre os artigos similares estmngeiros. \ \ 

Accresce que a emenda está redigida de modo a ser clifficil sua inclusão no orçame.1,1 to : os seus 
a;utores deveriam especificar que artigos pretendem tributar e determinar o quantwn certo da impo-
sição que pedem, de modo n. prevenir duvidas que com certeza apparecerão na prati ca . 

A com missão considera, por fim, que muitos desses artigos ja soiTrem o augmento de 30 °/o pelo 
projecto de orçamento . 

Do Sr. Frederico Borges e outros : 
Ao art . go diga-se: 
o imposto de 1 °/o robre o capital das loterias federaes e de 2 °/o sobre as loterias estadoaes sera 

pago pelos respectivos concessionar ios an tes ele ser os respectivos bilhetes expostos a venda . ' 
Esta emenda tambem se rerere ao n. 40 elo art. Jo do projecto. 
Es~a emenda moclificn. a taxa que a commissão propõe sobl'e as loterias, abaixando-a sensivel-

mente . Assim é que a commissão propõe o imposto de 2 °/o sobre o capital das loterias l'ederaes e 
3 °/o sobre o c31pital das loterias estadones, cujos bilhetes forem vendidos na Capi tal Ferleral. 

Estabelecendo a disposição nestas taxas, a Commissão de Orçamento transigiu com a opinião 
daquelles que pensam que se deve garantir o mercado da Capital Feder al as loterias que veem a 
aproveit n.r aos estal.Jelecimentos de caridade nella situados . 

A emenda vai além ; aba;ixa estes impostos a l 0 /o sobre o capital das loterias federaes e 2 °/o 
sobre o capital das loterias estadoaes ! 
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A commissão pondera quão affiictiva é a situação dos cofres publicos, que estão lutando com 
grandes ditllcul.1ades ! 

Grandes sacridcios são exigidos de todas as classes do paiz, desde o operario até o commerciante 
honesto, já tão oberado de impostos. 

Os impostos ele importação crescem e este crescimento recahe exac tamen te sobre artigos ele 
consumo elos pobres e dos remetliados . 

Ainda mais: os compromissos publicas são de tal ordem, que a commissão não hesitou em propor 
um imposto sobre as prestações dos novos seguros de vida. Pois bem ; é diante desta situação que 
se pretende abaixar a taxa das loterias ! A Commissão de orçamento, desde que propoz um imposto 
sobre a providencia e a economia, não póde concordar em que se procure diminuir a contribuição 
lançada sobre o vicio de jogo. · 

Sobre o n. 41 do art. 1° do projecto foram apresentadas as tres seguintes emendas: 
Do relator da Commissão-Ao n. 41 do art. 1°: 
Restabaleça-se o imposto de dous réis sobre o charuto de fabrico nacional ; 
Do Sr . Manoel Caetano-Diga-se-fumo picado, migado ou desfiado, inclusive o manufaoturado 

em cigarros, por 25 grammas ou fracção desta unidade de proJucção nacional ; 
Do Sr . Pedro Vergue-Na rubrica 41 (imposto de fumos)- supprimam-se as verbas relativas ao 

fumo de producção ou fabrico nacional. 
Pela lei tura destas emendas, verá que são a Camam verdadeiros os conceitos externados pela 

commissão no parecer com que fundamen tou o projeoto de receita . 
O fim dos ad versarias do imposto de fumo é de um modo ou de outro supprimir totalmente a 

imposição. Já em za discussão se obteve a suppressão do imposto sobre charuto nacional. Em 
3• discussão tenta-se abaixar o imposto sobl'e o fumo picado, migado e tlestiado, apezar elej a dimi-
nuído pe la commissão. Assim é que pela lei vigente o fumo picado, migado ou desfiado paga lO réis 
por 25 grammas e depois paga 20 r éis por maço, quando manufacturado em cigarros, o que corre-
sponde na pratica a outrotanto da primeira imposição . 

A Commissão, querendo r etirar o pretendido vexame de pagamento de imposto em duplicata, 
supprimiu este segundo imposto e augmeutou o primeiro, na proporção desta suppressão, o que 
elevaria o imposto de não réis a 20 réis por 25 grammas, mas somente a 15 réis . A emenda do Sr. 
Manoel Caetano abaixa o 10 imposto a réis ! A oonclusão a que não quiz chegar o Sr . Manoel 
Caetano, tirou-a o Sr . Vergue de Abreu, propondo a suppressão total do imposto sobre fumo 
nacional, guardando, porém , cuidadosamente o imposto sobre fumo estrangeiro, já tão onerado pelas 
tarifas aduaneiras . 

A commissão não aceita nem uma nem outra emenda; pelo contrario, insiste pela conser-
vação do imposto sobre charuto nacional a respeito do qual seu relator apresenta emenda . 

A Camara não póde consentir que o vicio não pague imposto, e será injustiça clamorosa 
deixar permanecer os impostos de consumo sobre fumo estrangeiro, que fo!'am esta,belecidos para 
permittil'em ao nacional pagar o imposto. 

Do St•. Rodrigues Lima e outros : 
Supprima- se o art . 8° do projecto n. 169 par.1 formar projecto separado . 
Esta emenda é um meio indil'ecto de fazer rejeitar o imposto de que cogita o mesmo ·artigo. 
A commissão não compreheude como se destaca para constituir pl'ojecto uma disposição que 

crêa um imposto. 
O orçamento da receita é o Jogar apropriado para se crear, sapprimir e regularisar as impo~ 

sições . 
Si todos os impostos devessem ser creaclos em lei especial, de nenhuma utilidade seria a fixação 

annua do imposto. 
Opina, portanto, a commissão que a dita emenda seja r ejeitada . 
Do Sr. Medeiros e Albuquerque: 
Accrescente-sa ao art. 2° : 
§ 4.0 Alúm d:1 revisão geral de que trata o paragrapho anteriot', o Governo organisará immedia-

tamente tarifas cli:fferenciaes, elevando de LO a 50 °/o a tarifa actual e applicando-as aos paizes es-
trangeiros, conforme as conveniencias da política intel'nacional e t1n ;;~ nceira . O Governo procurará 
pO!' este modo obter, tanto quanto for possí ve l, além de outras vantagens, o abaixamento de im-
postos de importação uo estrangeiro para os nossos generos e o equilíbrio orçamentario . 

Esta emenda encer'ra uma idé<t que merece todos os applausos da commissão e que já foi escripta 
nos orçamentos de 1893 e 1894. 

Ella propõe uma importante medida de camcter internacional de grande alcance e de resulta-
dos praticas constatados . 

Não convindo, porém, demorar a medida estabelecida pelo mesmo u. 3° do art. 2°, que é de ca-
racter urgente e sendo util que o Parlamento estude o mecanismo da tarifa dupla, a commissão 
propõe o seguinte 
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Substitutivo 

Ao art. 2•, n. 3-Accrescente-se: 
O Governo fará estudar e organisar, sob a base das tarifas actuaes, duas tarifas, uma geral 

e outra mínima a applicar aos productos estt•angeü·os e sujeit:~.rá e3te tr;:tballlo á a.pprovação da 
Congresso Nacional, em sua proxima reunião. 

Do Sr. Trindade: 
Supprima-se o n. 1 do art. 3. • 
A disposição cuja suppressão a emenda propõe foi copiada cló orçamento passado. 
Por mais que :t considere a commissão não descobre a sua inconstitucionalidade. Ella é ino:fl'en• 

siva e inutil, por isso a commissão não se oppõe a que seja approvada sua suppressão. 
Sobre e te mesmo artigo o relator da commissão propoz a seguinte emenda, que a commissão 

adapta: 
Ao art. 3" n. 2-Reclija-se assim: 
A praticar operações de credito no estrangeit•o até seis milhões esterlinos e no paiz até 100 mil 

contos em apolices . 
Do r. Thomaz Dolfino e outros: 
Ao art. 10: 
Supprima-se o paragrapho nnico. 

ela leitura da disposição do projecto cuja suppressão a emenda propõe, se vê que naua ha a 
temer da adopção do hydrometro. . 

A disposição tem em vista as applicações industl'iaes e outras a esta assemelhadas e nunca li-
mitar o consumo de agua necessaria para as habitações particulare se gasto da limpeza e salubridade. 

O que está estatuído no projecto foi pedido pelo Governo em mensagem como meio de resolver o 
problema elo abastecimento de agua na Capital Federal, dura.nte a e:>tação calmosa. Aos termos 
desta mensagem se reporta a cornmissão, ao pedit• que a Camara rejeite esta emenda. 

Do Sr·. Luiz Adolpho; 

Adclitivo 

Fica o Governo autorisado a rilanclar cunhar no estabelecimento monetario do estrangeiro, que 
o:fl'erecer melhores vantagens, caso não o possa fazer na Casa ela l\loeda, a somma de dez mil contos 
de réis (10.000:000$) em moedas de 100 e 200 réis . 

Para obviaL' a !'alta de moedas de troco, que se faz sentir em todo o paiz, a commissão adopta 
este aduiti vo . 

Sala das Commissões, 28 de novembro de 1894.- João ;Lopes, presidente.- Augusto Monte--
negro, relator.- Augusto Severo.- Alcindo Guanabara, vencido com relação á emenda do 
Sr. Thomaz Delfino, que adopta.- Almeida Nogueira .- Arthur Rios.- Alberto Torres.- F. P. 
Mayrink, vencido com relação á emenda do Sr. Frederico Borges sobre loterias, que adopta. 

Emendas o({erecidas em 3• discuss,ro do orçamento da 1·eceita 

Ao f.\l't, 1• n. I- Aos artigos que !levem pagal' mais 30 °/o, accrescente-se: !Fio torçiclo ou 
linha Lle qnalquer qualidade, em carreteis, novel los ou tT\eadas, para costul'a, cnochet, tt'icot e 
semelhantes .- Augusto Montenegro, 

Os calçados de qualquer especie, que medirem ue I 7 a 22 centímetros, mais 30 o/o dos respe-
ctivos direitos. 

s. R.- Sala das sessões, 27 de novembro de 1894.- Frepel'ico Borges . 

Pat•a. onde conviet• : 
Fica o Governo autorisado a eleva.L' as tal'iftts, de lO a 30 %, em relac;ilo aos riscnuos e uomes-

ticos, outl'os te idos estrangeil'os, similares dos Cttbricados no pair., como meio de fomentar o 
dcsenYolvimen to da industria textil. 

S:1la elas sessões, 27 ele novembro de 18\H, - Gus tavo Veras.- Vil'elir•os.- Bet·rotlo. 
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4• 

Emenda ao art. 9•: 
J?iga-se: o imposto de 1 % sobre o capital das loterias federaes e de 2 % sobre o capital das 

1oterlfl,s estadoaes será pago pelos respectivos concessionarios antes de serem os respectivos bilhetes 
expostos á vend.a. 

S. R.- Sala das sessões, 27 de novembro de 1894 - Frederico Borges.- Monteiro de Barros. 
- Leovegildo Filgueiras.- Gonçalo de Lagos.- Arthur Torres .- P. Augusto Borges.- ArthUI' 
Orlando. 

Õ" 

Ao n. 41 ào art. 1°: 
Restabeleça-se o imposto de 2 réis sobre o charuto de fabrico nacional.- Augusto Montenegro. 

Emenua ao n • .(I do projecto n. 169 B, de 1894 (consumo): 
Diga-se:- Fumo picado, migado ou desfiado, inclusive o manufacturado em cigarros, por 25 

grammas ou fracções desta unidade de producção nacional. 
Sala das sessões, 27 de novembro de 1894.- M. Caetano. 

Ao projecto n. 169 B, de 1894 : 
Na rubrica 41 (imposto de fumo ) supprimam-se as verbas relativas ao fumo de producção ou 

fabrico nacional. 
S. R.- Sala das sessões, 27 de novembro de 189,1.- Pedro Vergne. 

8a 

Supprima-sa o art. 8• do projecto n. 169, de 1894, para formar projecto separado.- Rodrigues 
Lima.- Coelho Lisboa.- Erico Coelho.- Frederico Borges.- Ernesto Brazilio.- M. Caetano.-
Paranhos Montenegro.- Pedro Vergne.- To1entino dos Santos . 

9a 

Accrescente-se ao art. 2": 
§ 4. 0 Além da revisão geral de que trata o parag rapho anterior, o Governo organisará immedia-

tamente tarifas di:fferenciaes, elevando de 10 a 50 % a t ari fa actual e applicando-as aos paizes 
estran "'eiros, conforme as conveniencias da política internacional e financeira . O Governo procurará 
por este modo obter, tanto quanto for possível, al m de outras vantag-ens, o abaixamento de im-
postos de importação no es trangeiro para os nosso3 generos e o equilí briO orçamenta.rio.- Me<lei ro3 
e Albuquerque. 

10~ 

Ao art. 3o n. l uo proj ecto u. 169 B, de 1894 : 
Supprima.-~e o n. 1 do art. 3• . 
S . R.- Sn.Ia das sessões, 27 de novembro de 1894. - Trindade . 

li n 

Ao art. 3• n. 2-Redija-se assim: 
A pra ticar operaçõeS ele credito DO estrangeiro até seis milhões es terlino3 e DO pai'l at-3 100 

mil contos em apolices .- Augusto Montenegro . 
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12' 

Ao art. lO: 
Supprima-se o paragrapho unioo. 
Sala das sessões, 27 de novembro de 1894.- Thomaz Delfino.- Oscar Godoy.- José Ame-

rico .- Furquim Werneck .-França Cat•valho.- Lins de Vasconcellos.- Antonio de Siqueira.-
Alcindo Guanabara. 

13• 

Fica o Governo autorisado a mandar cunhar no estabelecimento monetario do estrangeiro, que 
oJierecer melhores vantagens, caso não o possa fazer na Casa da Moeda, a somma de dez mil contos 
de réis ( lO. 000: 000$ ) em moedas de 1 00 e 200 reis. · · 

Sala das sessões, em 27 de novembro de 1894.- Luiz Adolpho. 

Apresentado em 28 de novembro. 
Discutido na sessão nocturna de 29 de novembro. 
Oradores: 
Os Srs. August) Montenegro, Vergue de Abreu, Neiva, Frederico Borges e Ferraz Junior. 
Na sessão de I de dezembro, entrando em nova discussão a emenda do Sr. Rodrigues Lima, 

empatada na votação no dia 30 de novembro, oraram o;; Srs. Augusto Montenegro e Vergne de 
Abreu. 

Projecto n. 169 D- 1S9l.:S 

( Redacção final ) 

Apresentado em 1 de dezembro. 
Discutido na sessão de 3 de dezembro. 
Orador: 
O Sr, Neiva. 

EMENDA APRESENTADA 

Na sessão de 3 de dezembro. 
E' lida, apoiada e approvada a seguinte emenda explic~ttiva do n. 40 do art. 1 o do orça-

mento da Receita Geral da Republica: . 
2~- Ao n. 40 do art . 1• da redacção final do projecto n. l69 D, de 1894, 

Substitua-se pelo seguinte: \ 
Fumo em bruto de producção estr<.tngeira, por 500 grammas ou fracção 

dessa unidade . . . . . . . . . • . . . . . . 
Fumo picado, migado ou desfiado, inclusive o manufactqrado em cigarros, 

por 25 grammas ou úacção dessa unidade, de protlqcção nacional. . 

100 

$Ôl0 
Fumo picado, migado ou desfiado de producção estrangeira, por 25 gram-

mas ou fracção dessa unidade . . . . . $040 
Charutos, por um de fabrico e;;trangeiro . . . . . . . . . . 100 
Rapé, por 125 gra.mmas ou fracção dessa unidade de fabrico nacional. $010 

\ 

De fabrico estrangeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . $060 
Cigarros, maço de 20 ou por qualquer fracção de 20, de proclucção estrangeira $030 •, 
Cigarros, de mortalha ou capa de fumo de producção estrangeira, pagarão o dobro desta taxa. 
Sala das sessões, 3 de dezembro de 1894.- Paranhos Montenegro.- J. A. Neiva. 

OBSERVAÇÕES- Das emendas apresentadas, tanto em 2·' como em 3• discussão e bem assim 
na. red<1cçi'i? final, foram approvaqas _as de ns. I,~'~~ 19, ll, 12 a 15 e 25; prejudicadas, 
poe terem stdo approvados os substitutivos da commtssao, tmpressos nos projectos ns. 169 A 
e 169 C e as de ns. 8, 9 e 19; ddstacada par·a constituir projecto distincto a de n. 18; retirada 
a. pedido do seu autor, a de n. 7 ; todas as demais emendas foram rejeitadas umas ~ 
prejudicadas outras. 
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O projecto da Camara dos Deputados sobre a Receita Geral da Republica, convertido em 
projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob 11. 169 D, foi remet-
tido ao Senado Federal em 4 de dezembro; donde, depois de approvado, subiu :1 sancção: 

Sanccionado. Lei n. 265 de 24 de dezembro de 1894. 

Quadro ela clespeza e d-a receita geral da Ropublica 

Despeza fixada para o exercício de 1895 

NO PARECER 
NA PROPOSTJl DO DA COM~IISSÃO DE VOTADO 

GOVERNO ORÇAMENTO) PELA CAMARA 
MINISTERIOS 

EMENDADO 
PELO SENADO E 

APPROVADO 
PELA CAMARA 

Justiça e Negocias Interiores. 
Relações Exteriores . 
Marinha . 

19.749:364$175 15.514: 330."075 15 .693 :485$425 15.639:484$975 
1 . 823: 692$000 1 . 823: 69~ ·ooo 1 . 823: 756$000 I . 887:692. · ooo 

I8 .858 : 823 '364 17.862 :11 9$822 17. 626:354 197 17. 826:354 197 
36 .710:501 751 36.500:103$75 1 36 .835:674 '7511 36. 735 :684 66I Guerra . . . . 

Industria , Viação e .Obras Pu-
blicas . 

Fazenda. 
119.632:787'366 I03.665 :79l$097 I03 .832:856 075 107 .755 :4I4$944 
98 .944:707$485 99 .090:349$270 99.584:418$685 99.573:418 '685 

Total . 295.719:876 '' I4! 274.456:386 015 275.396:545'133 279 . 4I8:049~462 

Receita Geral orçada para o exercício de 1895 (') 

-

NO PARECER DA 
EMENDADO 

NA PROPOSTA DO COMMISSÃO VOTADO PELO SENADO E 
GOVERNO PELA CAMARA APPROVADO 

DE ORÇAMENTO PELA CAMARA 

280 .974:578$874 270 . I 98 : 000$000 210 . 198 : ooo ·ooo 270. 198:000$000 

('") O orçamento da Receita Geral não soff1'eu emenda 110 Senado . 

• 
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RESOLUÇÕES DO CONGRESSO NACiONAL 

LEI N. 198 -DE 18 DE JULHO DE 1894 

Iniciada na C amara dos Deputados e por e !la enviada á sancção . 

Regula o numero e os vencimentos dos empregados das Repartições de saude 
dos portos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados-Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saocciono a 

lei seguinte : 
Art. 1.0 O numero dos empregados nas Repartições de saude dos 

portos e os respectivos vencimentos são regu lados pela tabella 
infra, que faz parte integrante da presente lei, sendo para os 
devidos e:ffeitos dous terços dos referidos vencimentos consignados 
como ordenado e um terço como gratificação pro lab01·e. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiQÕes em contrario. 

TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 1o 

Inspectoria Geral de saude dos portos 

PBSSO!.L 

i Inspedor geral • 
5 Ajudantes a . . 
i Secretario . . • . • , 
4 Medicas auxiliares, que deverão 

ser os actuaes inspectores sani-
ta ri os de navios . . . . , . 

1 Official 
2 Amanuense• a . 
1 Interprete . 
1 P orteiro , 
1 Continuo 

ORDENADO 

8:000$000 
5:6008000 
5:600$000 

4: 000$000 
3:6001$000 
2:00~000 2:00 . 000 
1:600:..;000 
i :200~000 

GRATIFICAÇÃO 

4:000! 2 :800 00 
2:800. 

2: 000$200 
1:~00~000 
1: 000$000 
i;000$000 

~~ 

Hospital maritimo Santa Isabel 

PESSOAL ORD:ENAUO ORA TI FI CAÇÃO 

Direetor 5:600,3000 2: 800$000 
Almoxarife 2: OO<l$01>0 i:0008000 
Pharmaceu ti co 2:400\1000 1:200i()OO 
Escrivão , 1 :60ifo000 ~~ Interprete. . 1:33 31 
Porteiro . 1:200 000 600$000 
Agente de compras 1:600$000 800$000 

VENCIMENTO 
A.NNOAL 

12:ooosooo 
42:000$000 
8:400~000 

24.: 000$000 
5:ooozooo 
6:000.,000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

VENCIMENTO 
ANNUAL 

8:4~000 
3:0 000 
3:600$000 
2:4003000 
2:000~000 
1 :800~ 
2:400$000 

O medico ajudante do hospital mariUrno de San ta l sabel perceberá 6:000$000 
annuaes , 

• 

PESSOAL 

1 AdminisLrador. 
1 Almoxarife . 
i Esc ri pturario . 
1 Porteiro . . 

Latareto da llha Grandê 

ORDENADO GRATIFICAÇÃO 

4:800$000 
3:!lUO$Q00 
3:000~!)00 
2:000$)00 

VB!ICIMBNTO 
ANNUAL 

4:800$00() 
3:000$000 
3:000$000 
2:000$()00 

Os machlnistas encarregados de estufas serão contracLados para servirem 
emquanLo for necessario, fazendo-se para esse IIm consignação na verba para 
o material. 

Inspectorias dos Estados do Pará, Pernambuco, Bahia, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul 

VENCIMENTO TOTAL DA TOTAL 
PESSOAL PARA UM R EPARTIÇÃO PARA 08 CINCO 

ESTADO/I 

i Inspector medico. . !l:OOOSOOO 6:= ao·= i Ajudante, idem . 3:~ 3: 000 i8:0 'lOO 
i Auxiliar, idem. . 3:0 o 3:000 i5:00Da000 
1 Secretario , . 2:4~000 2:= il!:OOOSOOO 
4 guardas. . 900$000 a: 18:000$000 

-
Inspectorias dos Estados do Maranhão, Ceará, Alagõas, Paraná 

e Santa Catharina 

PESSOAL 

1 Inspe~Lor . 
i Secretario . 
2 Guardas. 

VENOHdENTO 
PARA UM 

4:200= 1: 
750 000 

TOTAL DA 
1LEPART1ÇAO 

TO"t.IÍ. 
~ARA os ornco 

EMTADOI 

2i:= 11: 000 
7:500 

Inspectorias dos Estados do Amazonas, Piau.by, Rio Grande do 
Norte, Parahyba, Sergipe, Espirito Santo e Matto-GTosso 

VP.:NCnfJUIJTO TOTAT. DA TOTAl. 
Pl!8SOAL PARA UM 1\BPARTlÇÂO P&RA OS IETJl 

BST.ul05 

i !nspector . 3:000$000 a·= 21:= 
2 Guarda8. . 600$000 1: 000 8:4 

Capital Federal, 18 de julho de 1894, & da Republica, 

FLoRIANO PEiXOTO. 

Cassíano do Nascimento. 
.I:I.'V'I:P~ 
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DECRETO N. 199 - DE 30 DE JULHO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção. 
Jlfanda. reverLer a. o serviço a.ctivo da Armada, no posto de almirante e sem 

prejuízo do respectivo quadro, o vice ·almiraute reformado Jeronymo li ran-
cisco Gonçalves. 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decre ta e eu sancciono 

a resolução seg·tinte: 
Art. 1. o O Poder Executivo é autorisado a f<~zer reverter ao 

serviço activo da Armada, no posto de almiran te e sem prej uízo 
do respectivo quadro, o vice-almil'ante reformado Je;~nymo 
Ft•aucisco Gonça lves, contando-se-lhe para todos os effeJtos o 
tempo decorrido da data da sua reforma a té à em que foi cha-
mado a serviço pelo mesmo Poder Execu tivo. 

Art. 2 .• Revogam-se as di posições em contrario. 
O Contra-Almit•ante Joiio Gonçalves Duarte, Mini~tro de Es-

tado dos Negocias da Marinlw, assim o faça executar. 
Capital Federal, 30 de julho de 1894, 6• da Republlca. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Joüo Gonçalves Dua1·te . 

.A:I'I:AP ..:AA.f'v' 

DECRETO N. 200 - DE 3 DE AGOSTO DE 1894 

DECRETO N. 202 - DE 6 DE AGOSTO DE 1894 

Iniciado no Senado e pelo Vice-Presidente do Senado promulgado ex· 
vi do art. 38 da Constituição . 

Concede a. Antonio da Silvn Netto, chefe da 2a secção da Dil·ectorin. Ger:tl de 
Estatisticn, nove mczos de licença co<u ordenado , parn tratar de sun saude 
onde lhe convier. 

Ubaluino tio Amaral Fo~toura, Vice- Presidente do Senado : 
Faço saber aos que a presente vil'em que o Congresso Nacional 

decret a e promulga a seguinte resolução : 
Art. 1 • o São concedidos a Antonio da Silva Netto, chefe de 

2a secção da Directoria Geral de Estatística, nove mezea 
de licença, com ordenado, para tratar de sua saude onde lhs 
convier . 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Senado Federal, 6 de agosto de 1894, 6" da Republica. 

UBALDINO DO AMARAL FONTOURA . 

DF.CRETO N. 203 - DE 20 DE AGOSTO DE 1894 

1niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 
Manda erigi •· no Campo da Republica, nest<> Capitnl, uma estatun ao l\Inrecbn 

Manoel Deodoro da Fonseca c no Cemiterio dJ S. l<'rancisco Xaviei' um 
monumento em que se guardarão suas cinzas. 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i! : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Art. 1. o Será erigida no Campo da Republica, nesta Capital, 

uma es latua ao Marechal Manoel Deodoro da Fouseca , repre-
sentando-o no momento em que proclamou a Republica. 

Paragl'apho unico. O Governo abrirá coucurso publico, no 
paiz e no extrangeit'o, par~t o projecto dessa estatua, podendo 
para es e fim despender ató á ~omma do 30 :000,000 . 

Art. 2. 0 erà levantado, no Cemiterio de S. Francisco Xa-
vier, o mouumento em que se guardarão suas cinzas, si a isto 
annuir sua familia . 

Art. 3 . o Fica o Poder Executivo autorisado a despender a 
quantia necessaria para occorrer ás despezas ordenadas na pre-
sente lei. 

Revogadas as disposições em contrilrio. 
Capital Federal, 3 de agos to de 1894, G0 da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
Cassiano do Nascimento. 

<AA:I'\:P..:AA.f'v' 

DECRETO N. 201 - DE 4 DE AGOS1'0 DE 1894 

Iniciado na Cawara dos Depu tados e pelo Vice-Presidente do Senado 
promulgado ex- vi do art. 38 da Constituição. 

Declara em estado de sitio. :>\<! 31 de :>gosto do corrente nnno, o Districto Fe-
deral, a comarca de )..!Jheroy e os Esta.dos de . Paulo, Paraná, Santa 
Cnth:>rino. e Rio Grande do Sul, com as limitações dos arts. :19 e )!O da 

onstituiçiio , 
Ubaldino do Amaral Fontoura, Vice-Presideute do Senado : 
FaQO saber aos que a presente virem, 'que o Congresso Na-

cional decreta e promulga a seguinte resoluçiio: 
Artigo unico. São declarados em estado de sitio, até 31 de 

ago to do corrente anno, o Di tricto t<'ederal, a comarca de 
Nitheroy e os E tados de S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e 
Rio Grande do Sul, com as limitações dos arts . 19 e 20 da Con-
stituição. 

Senado Federal, 4 de agosto de 1894, 6° da Republica . 
BALDINO DO AMARAL FONTOURA. 

Approva o tratado de commercio e navegação celcbt·ado em iO de outubro de 
i SIH enh·e o Governo do Brazil e o da Republica do Perú. 

O Marechal Floriano Peixoto, Vice-Presidente da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 
seguinte lei : 

At't. 1.• E' approv~do o tratado de commercio e navegaçã_o 
assignado em 10 de outubro de 1891 entre o Governo do Braztl 
e o da Republica do Peru. 

Art. 2 . • E' autorisa~o o Poder Executivo a crear e classificar 
a Alfandega mixta, a que se refere o dito tratado . 

Paragrapho uuico. O Governo provara os lagares da dita A~
fandega com empregados addidos ás diversas r epartições do Mt-
nisterio da Fazenda . 

Para esta Alfandega o Governo estabelecerá uma tabella 
especial de vencimento13, attentas as cbndições especiaes da zona 
por ella servida. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario-
Capital Federal, 20 de agosto de 1894, 6• da Republica. 

\ FLORIANO PEIXOTO. 
Cassiano elo Nascimento. 

DECRETO N. 204 - DE 30 DB AGós'l'o bE 189•1 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á publiação, 

Publica a reso lução do Congresso Nacional prorogando até 7 de outubro do 
corrente apno a. presente sessão legisl:t ti~n -

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do 

di sposto no§ 1° do art , 17 da Constituição Federal, r esolveu o 
seguinte : 

Al'tigo unico. E' prorogada até 7 de outubro do corrente anno 
a presente sessão do Congresso Nacional. 

Capital Federal, 30 de agosto de 1894, 6• da Republica. 
FL0RIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento 
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DECRETO N. 20o - DE lO DE SETEMBRO DE 1894 

lniciado no Senado e por elle envi ado á sancção. 

Ma t·c.l os vencime n~os dos escl'ivães do Juizo Secc ional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado3 Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu saucciono 

a seguinte resolução : 
Artigo uni co. Os escrivães do Juizo Seccional percelJerão o 

vencimento annual de um conto e quinhentos mil réis; sendo 
um conto de ordenado e quinhentos mil réis de gratificação. 

Capital Federal, lO de setembro de 1894, 6• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do N ascimentu. 

DECRETO N. 206 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ,;, sancção. 

Au~orisa o Govet•no a considemr como approvados os alumnos das Escolas 
i\Iilitn t• e Nava l que ~iverem frequen~ado com aprovei~amen~o as nulas 
das dit as escolas a té 6 de se tembr o de 1893 o a mandar admit~ir a exa mes 
de generalidades que os r equererem e a exames iinaes os c1 ue forem habili· 
tados naque!le3 . 

O Vice-P1·esidente da Republica dos Estados Unidos tlo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a. 

seguinte resolução: 
Artigo unico. Fica o Governo autorisado: 
1 •, a considerar como approvados os alumnos das Escolas Mi· 

Iitar e Naval que tiverem frenquentado, com aproveitamento, 
as aulas das mesmas escolas, até 6 de setembro de 1893 ; 

zo, a mandar aclmittir a exames de generalidades das disci-
plinas dos repectivos cursos os alumnos que o requererem ; a ex· 
ames fin aes, nos termos dos regulamentos em vigor, aos que fo· 
do clhabilitados nos ele generalidades ; 

Ca> revogam-se as disposições en contrario. 
General ele Di visão Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fon-
a Costallat, encarregado do expediente do Ministerio da 

. .:ora, e o Contra-Almirante João Gonçalves Duarte, Ministro 
~stado dos Negocias da Marin\Ja, assim o tenham entendido 
.çam executar. 

Capital Federal, 26 de setembro de 1894, 6• da RepubEca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Bibiano Se1·gio Macedo da Fonto~wa CostaUat. 
João Gonçalves Duarte. 

DECTO N. 207- DE 26 DE SETÉMBRODE 189 ! 

I niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

A ppr ova o c redi t o exLraordinario de 5 :720$ aberto sob a responsabilidade 
da Presidencia da Repnblica para pagamento dos vencimentos dos cacri· 
vães e officiaes de justiça do exLincLo Juizo dos Feitos da Fazenda que 
pll!!Saram a Mr>'Ír perante o Juizo Secr.ional, no cxerclcio de i8J3, e au-
t ori5a o Governo a abrir no presen te exercício o crcdi~o de f):~ para 
identico fim . 

O Vice-Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazll : 
Faço saber que o Conf,'l'esso Nacional decreta. e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. I.• E' approvado o creuíto ex traorrJinario do cinço contos 

setecentos e vinte mil réis 5:720$000) aberto snb a mmlla re-

sponsabi!idade pelo dec1•e to n . 1557 do 7 d ou tu bl'O d 1 89~l. 
para pagamento dos vencimen tos dos osorivã s olT!Illu 11 tJ juK-
tiça do ex tincto Jui r.o dos Feitos da 1r zondtt. , ftLt pUHS r·1 r'n a 
servir per ante o Juizo Secciona l, no JtC J'Cício (l rJ IRQ:;. 

Art. 2.• Fica o Governo a uto l' í t~ado t~ abri r no prcaon t Xól'r-l· 
cio o credito extr, ordi mwio I e soi~:~ r.o ntos o vin te mi l rélt; 
(6:020''000) para itleutico fim do uJ•t. I'' . 

Art. 3.0 Revogam-se as dispos i çO~a em contrario . 
O Ministro e Secretario do EsLatlo dos Nego 101:1 tia Vn~.onda 

assim o faça executa r. 
Capital Federal, 2fi de se tembro do 1801, 0° da ltopubllca . 

FI.OUJ A'NO P~lXOT • 

Cassíano do Na:tclmento . 

DECRETO N. 207 A - DE 26 l.J:PJ SETEMD!tO V I~ !Stll 

Iniciado na Camara do1 Dcputadoa e pe lo Senado enviado á fHtncçã.,. 

Autorisa o Go verno a concede r a J o só GonçnlvcK do Olívclra, mo•ttll da 
officinas de caldeil'eiros da ferrn <l o Arsena l de Marinha da Capital edstal, 
um anno de licença com ordenado, para tratar de sua tiõ!Ud~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional resolveu e cu sanccíono 

a seguinte resolução: 
Art. l. • E' autorisado o Poder Execu tivo a conceder a Josó 

Gonçalves de Oliveira , mestre das officioa.s de caldeireiros de 
ferro do Arsenal de Marin h'1 da. Capital Federal, um a.ono de 
licença com ordenado, para tra tar de su a saude onde llJe convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçl'es em contrario. 
O Contra-Almirante João Gonçalves Duarte , Ministro de E,;-

tado dos Negocies da Marinha, assim o faça execu r. 
Capital Federal, 26 de setembro de 1894, 6" !la RcpuiJlíca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Joao Gonçahes Dtktrle . 

DECRETO N. 207 B- DB 26 I> E SET.El!BRO DE 1894 

Iniciado na Garoara dos Deputados e pela meam Camara enviado 
á aancçã? . 

Crea_uma Escola dP. aprendlzea marínbeiroa no E•l:ld~J da5 .\lag~u. 

O Vice-Pl'esidente da Republica dos Estados UnidCJS do Brazíl~ 
Usando da attribuição conferida pelo decreto legislatí-fo n. 87, 

de 20 de setembro de 1892, no art. zo § 1°: 
Resolve crear no Estado das Alagó1S uma E300l.a de apren-

dizes marinheiros, com a lota~ de cento e cíocooota meoore:;, 
sendo o respectivo serviço regulado pelas díspo!!í~ões do d(!(.Tefu 
o. 9371, de 14 de fevereiro de 1885 . 

O Contra-Almirant e João Gonçalves Duarte, Ministro de E 
tado dos Negocios da farinha, assim o faca executar. 

Capi tal Federal, 26 de setembro de 1894, 6~ da Repnl!lica . 

F'u:JIUA Q PJUXOTO. 

Joao GiYMal-ceJ DWJrte. 
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DECRETO N. 208 -DE 3 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ao Presi-
dente da Republica para a formalidade ela publicação · 

Publica a. resolução do Congresso Nacional prorogando a ~é ô de novembro 
do corrente anno a actual sessão legislativa. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do dis-

posto no§ 1° do art. 17 da Constituição Federal, resolveu o se-
guinte: _ 

Artigo unico. E' prorogada a actual sessao do Congresso Na-
cional até fi de novembro elo corrente anuo. 

Capital Federal , 3 de outubro de 1894, fio da Republica. 
FJ,ORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 209 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado no Senado e por elle enviado ásancção . 

Manda rever a reforma conce:!ida ao ~enerl.l ! de brigada Frederico Chris-
~iano Buys . 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Un idos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso 1acional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1.0 O Governo reverà a reforma concedida ao general de 

brigada Frederico Christiano Buys pelo decreto de 17 de março 
de 1891, para rleclaral-a no posto de general de divisão com 
todos os seus effeitos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O General de Divisão Dr. Bibiano Sergio Macedo ela Fontoura 

Costallat, encarreg-ado do expediente do Ministerio da Guerra, 
assim o tenha entendido e faça executar. 

Capital Federal, 3 de outubro de 1894, fi0 da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat. 

DECRETO . 21 o - DE 3 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Considera em disponibilidade o juiz de direi~o Augusto Carlos de Amorim 
Garcia, 

O Vice-Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanl'ciono a 

seguinte resolução: 
Art. 1.• E' considerado em disponibilidade, para o effeito de 

receber o ordenado, garantido pelo art. fi" das disposições trans-
ítorías da Constituição, o juiz de direito Augusto Carlos de 
Amorím Garcia. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Oa.píta.l Federal, 3 de outubro de 1894, 6• da Republica . 

FLOP..[A.NO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento . 

DECRETO N. 211 - DE 19 DE QUTUBRO DE i894 
Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado on ria do ~t sancção. 

Prot·oga por um anno os prazos es~atuidos para cons~rucção da EsLrad'a de 
Ferro de Alcobaça á Praia da Rainha, a que se refere o dec t·eto n. 862 
de 16 de outubro de 1890. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' prorogado por um anno o prazo concedido fi. Com-

panhia de Viação Ferrea e Fluvial do Tocantins e Araguaya, 
.para dar começo as obras de construcção ela estrada de ferro 
des tinada a vencer o trecho encachoeiraclo elo baixo Tocantins. 

Art. 2 . o São ig ualmente prorogados pelo mesmo t empo os 
demais prazos elo con tracto. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro ele Estado dos Negocias da Inclustria, Viação e Obras 

Publicas assim o faça executar. 
Capital Federal, 19 ele outubro de 1894, fio da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 
Bibiano Sergio Maceclo da Fontoura Costallat. 

<AAAP~ 

DB:CRETO N. 211 A- DE 20 DE OUTUBRO DE 1894 
Inici ado na Camar a elos Deputados e pelo Senado enviado á San çção. 

Declara definitiva a permuta feita com a- Santa Casa de Misericot·dia do Recife, 
do ed ificio que servia de hospedaria de immigrantes na J aquei ra , Es ~ado de 
Pernambuco, pe lo predio da Casa dos Expostos , si to na praça Barão de 
Lucena, no mesmo Estado . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte reso{ução : 
Artigo unico. E' 1approvada à declarada definitiva a permuta 

provisoria feita COII{ a Santa Casa da Misericordia do Recife, em 
virtude do aviso ele;:! de dezembro de 1892, do edificio que servia 
de hospedaria de imrpigrantes, na Jaqueira, Estado de Per r am: 
buco, pelo predio da casa dos Expostos, sito na praça do Bar~'[0 ,13 Lucena, antiga do ~"araizo, no mesmo Estado. ·· 

O Ministro de Es~ado dos Negocias da Industria, Via~ão e 
Obras Publicas assim o faça executar . · 

Capital Federal, 2p de outubro de\1894, fi• dn. Republica. ~ 
\· FLORI(I.NO PEIXOTO. \ 

Bibiano Sergio l.faceclo\i:la Fontoura Cos(a(iat.1~. - \ \ >· 
~ '· r 

<AAAP~~ . 

DECRB:TO N. 212 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1894 ·I 
Iniciado na Camara 4os Deputados e pelo Senado enviado á sancçãq. 

Proroga por dous anno~ o prazo ' concedido para a construcçiio da estt·ada 
de ferro da es~ação do Ribeirão á villa do Bonito, no Es~a1do de P erna•> 
buco, a que se refere p d ecre~o n. 471, de 7 de junho de 1890 . 

O Vice-Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brazil·: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono n, 

resolução seguinte : 
Art. l. o Fica prorogado por dous annos o prazo concedido á 

Companhia dn, Via-Ferrea de Ribeirão ao Bonito, em Pernambuco, 
pam conclusão de suas obras. 

Art. 2.• Serão ig ualmente prorogados pelo mesmo tempo os 
demais prazos do contracto. 

Art. 3. 0 Revogaq1-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios dn, Industria, Viação e Obras 

Publieas assim o faç11 executar. 
Capital Federal, 23 de outubro de 1894, fi• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Bibiano S ergío Macedo da Fontoura CostalZat, 
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DECRETO N, 213 - DE 26 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara doiÍ Deputados e pel.J Senado enviado ao Presidente 
da Republica para a formalidade ela publicação, 

Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando até 30 de novemlno 
do corrente anuo a actual sessão log i sla~ivn. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do dis-

posto no § 1 o do art. 17 da Constituição Federal, resolveu o se-
guinte: 

Artigo unico. E' pro rogada a actua1 sessão legislativa do Con-
gresso Nacional até 30 de novembro do corrente anno. 

Capital Federal, 26 de outubro de 1894, 6° da Republicu. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 214 -DE 26 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção 

Appt·ova os decretos[ns. i 594 A, 15J4 B e i 594 C, de~. 6 e 7 de novembro do 
anuo findo, i682 de ~8 de fevereiro, i687 e 1638 do i7 de março do corrente 
anno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Artigo unico. Ficam a.pprovados, e como taes considerados 

como leis do paiz, com todos os effeitos, desde sua decretação, os 
decretos ns. 1594 A, 1594 B e 1594 C, de 4, 6 e 7 de novembro do 
anno findo, 1682 de 28 de fevereiro, 1687 e 1688 de 17 de março 
do corrente anno. 

Capital Federal, 26 de outubro de 1894, 6° da Repub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Cassiano elo Nascimento. 
Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallta. 

DECRETO N. 215 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção, 

Concede à Companhia Industrial e de Constt·ucoões Hydraulicas proroga~ão 
de pt•azo a t6 ao moz de maio de ·1896 pat·a set·em iniciadas as obras do porto 
de Jaragu{,, no Estado rlas Alagôas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos uo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1. ° Fica concedida à Companhia Industrial e de Con-

strucções Hydraulicas prorogação de prazo até ao mez de maio de 
1890, para serem iniciadas as obras do porto de Jaraguá, no 
Estado das A1agóas. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federt\1, 27 de outubro de 1894, 6° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat. 

DECRETO N, 216- DE 31 DE OUTUBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á. sancção , 

Faz extensivas a todos os officiaes do Exercito t·erormados !le accordo com o 
decreto n. 193 A. do 30 de janeiro de 18JO, vo lun taria ou compulaoriamonto, 
antes da su:t. promulgação, as disposições do decreto legislativo n . i8 do i7 
de outubro do i8"9i. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

.;;eguinte resolução : 
Art. 1. 0 As disposições do decreto legislativo n. 18 de 17 de 

outubro de 1891 ficam extensivas a todos os offlciaes do Exercito 
r eformauos de accordo com o decreto n. 193 A de 30 de janeiro 
de 1890, vol untaria ou compulsoriamente, antes da sua promul-
gação. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O General de Divisão Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura 

Costallat, Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas 
e encarregado do expediente do Ministerio dos Negocias da 
Guerra, assim o faça executar. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1894, 6° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat, 

DECRETO N. 217- DE I DE NOVEllffiRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á aancção . 

Autorisa o Potler Executivo a abrit· no corrente excrcicio , ás respectivas 
verbas do orçamento do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o cre-
dito necessario para o pagamento dos serviços de stenographia, redacção 
e publicação dos debates do Congresso Nacional, durante o tempo das pro-
rogações da actua l sessão legislativa. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso N"Lcional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a abrir no 

corrente exercício, ás verbas ns. 5 e 7 do ar t. 2° da lei n. 194 B 
de 30 de setembro de 1893 e pelo Ministerio da Justiça e ego-
cios Interiores, o credito necessario para o pa;,D'!1mento dos ser-
viços de stenographia, redacção e publicação dos debates do 
Congresso Nacional, durante o tempo das prorogacões da actual 
sessão legislativa; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1894, 6° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 
Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 218 -DE l DE NOVEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir no corrente exercicio, ás respectivas 
vet·bas do lllinisterio da Justiça e Negocias Interiores, o credi to necessario 
para occonet· ao pagamento do subsidio dos deputados e senadores, du-
rante as prorognções da actual sess1i:o legislativa. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a abrir, no 

correu te exeroicio, às verbas ns. 4 e 6 do art. 2° da lei n. 191 B 
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tle 30 de se tembt•o de 1893 e pelo ot•ça.mento do Ministerio da 
Jusliça e Negocias Interi res, o credito necess·uio para occorrer 
ao pagamento do Sltbsidio do deputados e senadores , durante 
as prorogações dn. actual sessão lJgislativa ; revogadas ns dispo-
sições em contrario . 

Capital Fetlet•al, I de novembro elo 1894, 6• d Republica, 

FLORIANO PEIXOTO, 
Cass iqno do Nascimento. 

DECRETO N. 219 - DE 10 DE NOVEMBRO DE 1894 

Iniciaclo na Camarn dos Deputados e pelo Senado enviado a sancçiio. 

R oleva n D. Maria dos Santos Luons a prcscr ipçiio em quo in correu para 
perceber o meio soldo a que tem direito de i 33 a i 92 . 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Ar tigo unico. Fica relevada a prescri pção em que incorreu 

D. Maria dos Santos Lucas para perceber o meio soldo a que 
tom direito de 1853 a 1892 ; revogadas as disposições em con-
trario. 

O General de Di visão Dt•. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura 
Cost:1llat, Ministro de Estado da Iudustria, Viação e Obras Pu-
blicas e encarregado do expediente do Ministerio da Guerra, 
assim o tenha entendido e faça execu tar. 

Capital Federal, 10 de novembro ele 1 94, 6" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 
Bibiano Sei'.'Jio Macedo da Fontoztrct Costallat, 

DECRETO N. 220 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçiio. 

Estende as disposiç.ões do dec reto n . 206 de 20 de setemb ro do corrente anno 
aos nlumnos de todns as Esco las Militares qud estiverem nas condições ci-
tadas pelo me;m o decreto. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço ,aber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. 1." As disposições do decreto n. 206 de 26 de se tembro 

de 1894- SP. esten,Jem aos alumnos de tod 1s as Escolas Militares 
que estiverem nas condições citadas pelo mesmo decreto. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario . 
O General de Divisão Dr . Bibiano Sergio Macedo da Fontoui'a 

Costallat, Min istro de E5tado da Industria, Viação e Obras Pu-
blicas e enca rt•rg-ado do expediente do Ministerio da Guerra, 
assim o tenha entendido e f<lça executar . 

Capital Federal, 14 de novembro de 1894, 6° da .Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Bibiano Se1·gio Macedo ela Fontotrm Costallat. 

LEI N. 221 - DE 20 DEl NOVEMBM DE 1804 

Ini ciada no Senado e pelo Pt·es iden le da mosmh. Camat•:i promul gnda, 

Com pie ta a orgnn i~oç:to da Jus ti ça Fodornl da R opul;ll cn. 

Manoel Victorino Per t:ira, Pl'esidente llo Senado : 
Faço saber ao que a presente virem que o Congresso Nacional 

decreta promulga a seguinte lei : 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O decreto n. 848 de ll de outubro de 1890 continuará 

a reger a organisa ,ão e processo da justiça federal em tudo que 
não for al teraclo pela presente lei. 

TITULO I 

DOS FUNCCION AR.IOS 

Art. 2.• Além dostl' ibunaes,juizes e mais funccionarios crea· 
elos pelos decretos ns . 48, de 189 , e n. 173 B, de 1893, ão 
creados para a justiça federal : 

a) supplentes do subs tituto do juiz seccional ; 
b) ajudantes do procurador da .Republica. 
Art . 3.• Na sécle do juiz seccionn.l terá o seu substitu to t res 

supplentes, e poderão ser Cl'eado's outros tantos nas circum-
scripções em que conviel'. 

§ 1. • Fóra da séde, os logar es de supplente do substituto serão 
creaclos por decreto elo Governo Federal, em vista da r epresenta-
ção do respectivo juiz seccional que demonstre a necessidade ela 
cr eação e designe os limites das circumscripções, podendo cada 
uma destas comprehender mais de dous termos ou comarcas . 

§ 2. • Os supplentes elo substitut.o serão nomeados pelo Go-
verno Federal sob PJl'Oposta elo j niz seccional dentre os bons 
cidadãos que estiverelfl no go o dos direitos politicos, com pre-
ferencia os graduarlos em direito, para ser virem dnrante quatro 
annos. 

§ 3. • A porta1•ia de nomeação designará a ordem em que os 
supplentes devem exercer a substituição . 

§ 4.• No exercício de substituição plena o snpplente perceberá 
os vencimentos que çleixar de perceber o substituído. Pelos 
actos que praticar fóra do exercício d~ substituição plena, per-
ceberá os emolumentos taxados no Regimento de Custas para os 
juizes de I a instancia, segundo a natureza dos autos. 

§ 5.• Antes ele findo o quatriennio, os sup;plentes só perderão 
o logar por sentença, demissão a perl ido, a1~sencia ~or mais de 
seis mezes sem licença1 ou incompatibilidade d;!lclaracla por lei. 

Art . 4.• O procurador da .Republica, em cacUl. uma elas circum-
scripções em que forem areados os lagares de supplentes do sub-
stituto do juiz seccional, terá um ajudante que perceberá pelos 
actos que praticar os emolumentos e porcentagens estabelecidos 
para o procurador da Republica, pelo decreto n. 173 B de 1893. 

Paragrapho unico. Os ajudantes do procurador da Republica, 
como os adj untos no Districto Federal, serão nomeados pelo 
Presidente da Republiaa, por intermedio do Minist~rio da Jus-
tiça., dentre doutores e bacbareis em direito, sempre que for 
possi vel, aquelles mediante proposta do procurador geral da Re-
publica ou, em sua f~lta, do presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

A' proposta ele ajudante deverá preceder indicação do pro-
curador da Republica da respectiva seec:;ão . 

Art . 5.• Nas circumscripções em que for creaclo o logaJ: de 
ajudante, poderá ser creado um logar ele solici 1ador, que será 
provido e terá os emqlumentos e pc,rcentagens , como dispõe o 
decreton. 173 Bde 1893. 

A1~t . 6. • Junto do procurador ela Republi ca no Districto Fe-
deral haverá um escrever,te que será nomeado por pOJ•taria do 
mesmo procurador, e terá o vencimento mensal de 100 ·ooo. 

Art. 7.• A preferencia dada aos antigos juizes para o preen-
chimento das vagas ele juiz seccional sub-istirá emq uanto hou-
ver magistrados em di"ponibilidade, por não haverem sido apro-
veitados na organisaçãp j udiciaria dos Estarlos e do Districto 
Federal. 
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A ant iguidad~ ~ntre osj uizes seccionaes se regulará : I•, pelo 
tempo de cxerç~c10 nesse cargo ; ~", pela data fla posse ; 3•, pela 
dat<L da nomeaçao; 4•, por aut.igu rdacle contada em outra judi-
ca.tnra ; 5" , pe la idade. 

Pal'!l.g l'n.pho nn ico . Pn.r a. a nomeação dos juizes seccionaes é 
mistel', no min imo, o ti r ocínio de clous an nos 'de advocacia j u-
dicaLLu'n. ou mi nisterio publi co. ' 

Art . 8." No impedi mento elo procurador da Republicanos Es-
tados ou no ca~o elo licença 0 11 do vaga, antes de tomae pos~e o 
novo procurauor nomeado effcctivll.monte ou nos termos do 
ar t . 2G .do decreto n. ~48 d.e 1 8~0 , o j uiz seccional re~pect i vo 
nomeara quem o subst1tua mtel'lnamente ou acl hoc conforme 
a hypotlre;e, dentre cicl&.úã.os habilitados em dir·eito. ' 

Art. 9:• De.•de que forem empossados os supple11tes do substi-
tuto .em .qualqul'r circ~m~cripçã.o , cess,wã. a.li i a competcncia 
JH'OV JSortamente dada as Jll t iças locaes para os actos de que 
t r:tta o art. 2" elo decreto n . 1420 A de 21 de fevereiro de 
1891, per tencente á .Just iça Fe•'cra I. 

Art. 10. A prorogaçílo da jueisrlicção local em relação ás 
eau as f~cleraes ó tem Jogar nos liLigios sobre que é licita a 
t ransRcçao clis parte~ , e sendo estas b.tl!c is pllra t ransigi!·. 

Ar t . l l . A l ista dos jurados ele ca•la u ma elas capitf1es servirá 
de hase par<1 a compos ição elo j ury federa l, devendo ser remet-
titla u ma cópia au tllentica ao juiz secc:ional pelo presidente elo 
j ury local. 

P9dcrál porém, o procu rador da Republica ou qualf]uer ci-
ducla.oros Jclente 110 logar,reolamar perante o j u iz seccional co ntra 
<t indev ida i11 c lu~ão ou exclu ão dentro de 15 d ias , contados do 
ed i tal, que o mes mo j uiz mandara afllxar, ao receber a lista. 

Do rlPspacllo do juiz q Utl at.tencler ou nã.o á reclamação, haverá 
recurso no effeit? devol utivo para o Supremo Tribunal Federal, 
quo doll e t01mtra coni:Lecuuen Lo na fórma determinada no seu 
r eg imento para os aggravo . 

Paragrap ho u nico . Logo que for publicada esta lei. será r e· 
mettida ao j uiz seccional u ma cópia au tllentica da. lista dos j u-
r ados <tpm·aclos nas capitaes dos E~tados e Dist.ricto Federal, e 
annualmente u ma outr·a das a ltel'(l.ÇÕes occol'l'idas em virtude 
da rev isão ; devendo estas cópias ser arch ivadas no cartorio do 
mesmo juizo, com todos os documentos celat.ivos ás reclamações, 
decisões e recu rsos a que e ref'ere este artigo . 

Em liVJ'O proprio , aberto, r u l>ricado. numerado e encerrado 
pelo juiz, o escrivão transcreverá a relação dos jurados com as 
a lterações resultantes dos despachos e sentenças que forem pro-
fer idos sobre as reclamações . 

T ITULO II 

C \. PlTULO I 

DA. COi\IP!o."TE1\'CIA DOS JUIZES SECClOi\"AES, SUBSTITUTOS E SUPPLEN1'ES 

Art . 12. Além das causas mencionadas no art . 15, rlo decreto 
11 . 848 ele ll de outubro r1e 1890 , e no art. 60 da Constituição, 
compete mais aos juizes seccionaes processar e julgar em 
primeira instancia as que versarem sobre marcas ele fabrica, 
privilegio ele invenção e propriedade litteraria . 

A competencia destes juizes será regulada rlo modo seguinte : 
§ 1.• Em materia criminal, sal1ro processos por crime de re· 

sponsabilidade dos procuradores seccionaes, adjuntos, ajudantes, 
solicitado1 es e escri vãos, não proferem sentença condemnator ia 
ou absolutoria sinão de conformidade com as decisões clojury a 
que presidirem . 

§ 2. 0 Em materia civil julgam as causas de natureza federal, 
entre as quaes se comprehendem as que corr iam pelo extincto 
juizo dos fe itos ela Fazenda Nacional, assim conLenciosas, como 
administrativas, as que clellas !'orem dependentes ou constitui-
rem medidas preventivas e assecuratorias elos direítos da mesma 
fazenda . 

§ 3. o Excedem sempre a alçada destes juizes as questões de 
direito criminal, as de direito internacional publico ou privado, 
as que se fundarem em convenções ou tratados da União com 
outras nac;ões, as que derivarem de actos administrativos elo 
Governo l"ederal, e t,oclas em que for parte a União ou o Estado. 

§ 4 .0 As rogatorias emanadas de autoridades extrangeiras 
serão cumpr idas sómente depois que obtiverem o exequatur do 
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Governo Federal, sendo exclusivamente competente o j uiz seccio-
nal do E tado , onde ti "erem do ser executadas as di! igencias 
de:precad~s . As cartas de sentença, porém, de tribunaes e' t.ran-
geJr~s: nao serão exe']uiveis s.cm prévia homologação uo upre-
mo 1rtbun:tl Fedr,rv.l com audtencüt tl tts partes c do procurador 
gera. I d:t H.epubl ic:J., salvo si outra cousa esti ve1· e, tipu lacla. em 
tralado . 

No processo de lwmolngação observar-se-ha o seguinte : 
a) distrihnüla a sentença extl'ttngoira, o rel:tt r mandaró. citar 

o executado, para em ol_to dias , contados cht citação, cl·ednzir por 
emb:u•go ·a sua. oppo.s1çao, podendo o exortuente em igual prazo 
contest:tl-os ; 

b) póde ~orvir de fundamento para oppo,ição : 
1 o, q uttlq uer du vida sobre a authenticidade elo documento ou 

sobre :1. int.elligencia da , rntença ; 
2", não te1' a sentençtJ, passado rm julgado; 
3°, s~· a srnten~;a prof~rida po1· juiz ou tribunal incompetente; 
4", nao te1·em s1do devtclamento citadas as partes ou não se ter 

legalmen to verificado a sua revelia, quando deixarem ele com· 
parecm· ; 

5", conter a sentença d isposição contraria ó. ordem publica ou 
ao d ii'eilo llliblico interno da União. 

Em caso algum éadmissi ve1 producção do provas sobre o fundo 
ela qw stão ju lgada. 

c) em s~g~iua á. contestação , ou fi ndo o prazo para ella desti · 
nado, tora .v!st>L o procurador geral da Republi ca, e com o pare-
cer deste 1ra o pt·ocesso ao relator e successivamente aos dous 
revisores, na forma estabelecida para as appellações no Rerri-
mento interno do Tribunal ; o 

ct) confirmada a sentença exf.rahir- se-ha a. competente carta, 
a que se addicionará a sentença homologaria , para ser executada 
no j uizo ::;eccional, a que pertencer ; 

.e) si a exe~ução ela sentença extl'angoira ror req ui itacla por 
VJa cliplomat,tca, sem que compareça o exeqnen Lo o trii.Junal no-
meara ex-otficio um curador, que represente a ~ste e promova 
em seu nome todos os termos do processo · 

Igual procedimento guar dar-se-ha em 'relação ao executado , 
si não comparecer , ausente, menor ou interclicto . 

§ 5. 0 Si alguma das causas a que se refere este artigo for a"'i· 
tacla entre a União e os Estados ou entre estes, uns com os o~l 
tros , ou entre nação extrangeii-a e a nião ou os Estados, deve 
ser respeita.da a competencia privativa, estabelecida pelo art . 59 
da Contitituição Federal. 

§ 6 . 0 No.; crimes de responsabi !idade, ele que ao Senado da 
Republica. compete conhecer, tenham ou não caracter poliLico, o 
proce;:eo da competencia do juiz seccional e o julgamento da com-
petencia do jury federal para imposição ele outra pena, que não 
seja a penla elo cargo e a incapacidade de exercer qualquer 
outro, não serão iniciados ante~ da co nllemnação (lO criminoso a 
uma rlestas penas, nos termos do art 53 da Constituição Federal. 

§ 7 ." No · ca~os em que ao Supremo Tribunal Federal per-
tence conhecer originaJ·ia e privativamente de crimecommum 
ou de rcspono-ab ilidade, eão tam bem de sua exclusiva competen-
eia o processo e julgamento dos crimes politic:os que lenham 
commctt1tlo a,; mesmas pe>soas duran te o exe1·cicio de suas fun-
cçõe~ pui.Jlicus , Ealvo as attr1buições conferidas á Camara elos 
Deputado~ e ao Senado da Repuhlica . 

§ tl . 0 O crime commum ou rle responsabilidade connexo com 
o crime poli ti co sera p:·ocess;tdo e julgado pelas autor·iclades ju· 
diciarias competentes para conhecer do crime político, sem pre· 
juizo das attl'iiJuições de outro poder constituido para previa-
mente julgar da capacidade politica do responsavel para exercPr 
o mesmo ou qualquer outro cargo publico . 

Art . 13 . Os juizes e tribunaes f e teraes proce sarão e julgarão 
as m•usas que se fundarem na le~ão ele direitos in di vicluaes por 
actos ou decisão elas autoridades administrativas ela União. 

§ I.• As acçõasclestrt natureza sómente poderão ser propostas 
pelas pes;;oas.offendiclas em seus direitos ou por seus represen-
tantes ou successores. 

§ 2." A autoridade admini trativa, de quem emanou a medida 
impugnada, será representada no processo pelo ministerio pu-
blico. 

Porlerão tomar parte no pleito os terceiros que tiverem um 
in tere~ se jurídico na decisão da cam•a. 

§ 3.• A petição inicial conterá, além dos nomes rlas partes, a 
exposição circumstanciada dos factos e as indicaçõe das normas 
legaes ou princípios j urídicos, de onde o autor conclua que um 
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seu direito subjectivo foi violado por acto, medida ou decisão da 
autoritlade arlministrati va. 

§ 4.• A petição inicia l indicará ta~bem as t estemunhas e as 
demais prova em que o autor se ba ea o devera s~r desde l o~o 
instruída com a prova documental, salvo flP-mora 1mputavel a 
partes interessada . 

§ 5. 0 A acçã.o poderá ser desprezada i n limi11e si for manifes-
tamente infundarla, si não estiver devidamente instruída, st a 
parte fvr illegltima, ou i h ou v e!· decorrido u ~1 anno da c~ata da 
intimação ou publicação da medtda que for obJec:to do pletto. 

Desta decisão caberiL o recuroo de age: ravo . 
§ 6." Admittida a acr:ão, serão citados o. competente rep~esen

tante do ministerio publico e mais partes tnteressadas, asstgn:w-
do-se-lhes o Pl'S.ZO ne rlez lius para. contestaçlo . 

E ·te pl'azo poder ser prurogado até ao dobro, a requerimento 
de qualqu Pr tio inlere ~ado·. . . . 

7. " A r querimento do :wtot', a autoridade adnnmstrattva 
que expedtu o acto ou m dida em questão su spenderá ~ sua 
execução, si a isso não e oppuzerem razõe de ordem publlca . 

§ 8.° Finr o o praz •, de que tmta o 6", observar-se-ha o 
processo de ·cripto nos arts . 183 a 188 do decreto n. 848 de 11 
de outubro de 1890 . 

§ 9.• Verificando a autoridadejudici: ria qu e o acto ou resolu-
ção em que Lâo é illegal, o annullar11 no todo ou em parte, para 
o Jim de a ' egurar o direito do autor. . _ . . . 

a) Consideram -~e illegae os actos ou deClsoes admmtstra ttvas 
em razão da não appl icação ou indevida applicação ~o ~ireit~ vt-
gen te. A autoridade j udiciaria fundar-se· ha em razoes_J unn.teas, 
abstendo- e de apreciar o merecimento de actos adm1~1 trattvos, 
sob o ponto ele vista de sua convenieocia ou opportumdade; 

b) A medida aclministl'ati va. tomaria em virtude de uma facul-
dade ou poder discricionario sómente s~>rá. hav ida por tllegal em 
razão .la incompetencia ela autoridade r espectiva ou do excesso 
~~H . 

§ 10 . Os juizes o tribunaes aprrciarão a valiúade das lcts e 
regulamentos e deixarão de applicar aos casos occurrentes ~s 
lei· manife tamente inconstitucionaes e os r egulamentos mant-
fe ta.mente incompatíveis com as leis ou com a Omstituição. 

R ll. As entença judicües pas arão em julgado e obrigarão 
a partes a administração em relação ao caso c<mcreto que fez 
objecto da di cu 'ão . . . . 

s. 1·) . A •iolaoã.o do jul_gado p r parte da autor1dade admmts-
trativa induz em responS<lbihdade civil e criminal. 

~ 13. Decahindo o autor da acç.'io e verificando-se ter sido 
ta maliciosamente intentada, poderá ser condemnado 1.1 as 

cu ta em dobro ou tresdobro a arbítrio da autoridade JU-
diciaria . 

§ 14 . A Fazenda acionai terá nireito r egressivo contra o 
funcciona.rio pu blico pai'a haver as cu t.as que pagar. 

15 . Nas causas de que trata a presente lei, bem como em 
todas aquellas em que forem decid idas questões constitucionaes, 
não haveró. a lçada. 

§ 16. A· di posiç·ões da presente lei não alteram o direito vi-
gente quanto : 

a) ao habeas- co1pus ; 
b) a aet;õe possessorias ; 
c) as causas fi caes. 
Art. l·L E mantida a jurisdicção da autoridade administra-

tia (decreto n. 657 de 5 de dezembro de 1849) para ordenar a 
pri::ão de todo e qualquer respollsavel pelo dinheiro · e valores 
pe!'tencente à Fazenda Federal ou que, por qualquer titulo, 
se ;~ch em s b a. guarda da mesma - no· ca os de a lcance ou 
de r emi:são ou omLsão . em lazer as entradas nos devidos 
prazos. não senllo admL ivel a conce ·ão de habeas-co1-pus por 
autoridade jutliciatia . ~ 1 YO si a petição do impetrante vier 
in~rruida com documento de quitação ou deposito elo alcance 
•erifkado . 

.-o competente' para ordenar a prisão de quo trata este 
artigo, no Districto Federal -o mi IÍstro e secretario dos ne-
gocias da fazenda , e n Est:1do - os in pectore · da.s Alfandegas 
e os chefes ou dir~ctore da delegacia fi cae" , r elativamente 
aos indivíd uos que funccionarem ou ~e acharem no relerido 
E' tado. 

Art . 15. Além da competencia para conhecer da reclamaçõe 
sobre inclu,ão na lista dos jura-los fedeme·, ou exclusão della 
em conformidade debta lei , e para a formaçào tla culpa e actos 
preparatorios do julgamento dos crimes sujeito a jurisdicção do 

jury federal, tem o juiz seccional em relação ao tribunal . estas 
attr ibuições expressas no decreto n 848 ele 1890 e as segumtes: 

I. Convocai-o, ao menos duas vezes no anno, havendo proces-
sos prep<trados e procedendo prt~viamer_:te .aosoi· t~io r'os 48ju-
ra 'os que devem servir em cada essao JUdtct an a , cle accordo 
com a legislação geral em vigor; 

li. Conhecer das excusas dos jurados e das t estemunhas, e · 
impor-lhes a multa ou pena em que incorrerem, conforme as 
leis vigentes; . . _ 

I! l. Presidir o jury e manter u. ordem e polteta das sesso~s ; 
IV. Proceder ao sorteio dos 12 juizes de facto para cada Julga-

mento, interrogar os accusados, regular a marcha do processo, 
debate e a inquirição das tPstemunhas; . . 

V. Decidit· as questõrs inciden tes que forem de tln'eito e de 
que dependerem as deliberações fin aes do jury; 

VI. SubmE>tter a.os juize· de facto todas as questões occur-
rentes que forem de sua competencia; 

VII. Formular os quesitos a que devem responder os jurados; 
VIII. Proferir a sentença de conformidade com a lei e asdeci-

sões dos juizes de facto ; devendo, si for absolu toria, pôr imD?-e-
diatamente em li berdade o r éo preso , e si Jor condemnatorta, 
propnrcionar a pena ao crime, conforme as regras estabelecidas 
no Codigo Penal; 

IX. Mandar tomar por termo as appellações interpos tas para. 
o Supremo Tribunal Federal. 

Aet. 16 . Fica pertencendo ao juiz sercional do Districto Fe-
deral a competencia conferida pelo art. 5", § 3° ela lei n. 3129 
de f4 rle outubro de 1882, ao Juizo Commet·cial elo mesmo d.istri-
cto para o processo e julgamento das nullidades rl e patente de 
invenção , ou certidão de melhoramento, passadas pelo Governo 
Federal. 

Art. 17. Os juizes seccionaes são competentes para a execução 
,le todas as sentenças e or 'ens do Supremo Tribunal Federal que 
não t iverem ·ido attribuidas privativamente a outro juizes,mas 
nas das sentenças proferidas em gráo de r ecurso extraor~in~rio 
das decisões dos juizes e tribunaes elos Estados ou tlo D1strteto 
Fedet•al, no, casos expressos nos arts . 59, § I • e 61 da Consti tui-
ção sómente intervirão, i o juiz ou tribunal r ecorrido recusar 
cumprir a sentença uperior . 

Art. 18 . Aos substitu tos dos ju izes seccionaes; além das attri-
buições expressas no decreto n. 848 de 11 r' e outubro de 1890, 
compete auxiliai-os nos actos preparatorios r1os processos crimes, 
civis e fiscaes de ~ua jurisdicção, não podendo, porém, proferir 
sentença definitiva, ou in terlocutoria com a forçet de r1efin itiva, 
nem o despacho de pronuncia ou não pronuncia, salvo o caso 
de substit uiÇ<"'io plena em um ou mais feitos . 

Art . 19. Os supplenles na séde do juizo seccional só func-
cionarão na falta ou impPdimento do juiz substituto . 

Nas outras cii cum ct'ipções, os supplentes, a lém de procPderem 
ás diligencias que lhes forem commettidas pe\o juiz seccional ou 
seu su bstituto, devem pos casos urgentes, não estando presente 
nenhum !lestes, tomar e autorisar as merlirlas assecuratorias :l.e 
direitos ou preventivas de da mno ou perigo imminente, como 
inventar io e arrecadaç-ão ele salvados, ratificação de protesto de 
arrtbada, de processos testemunhaveis de sinistros, avat•ias e 
quaesq uE>r perdas. embargos ou arre tos, justificações e outras; 
bem a.ssim proceder li.s rl iligencias criminaes a bem C.a justiça 
f.;deral, par ticipando-o immediatamente ao juiz seccion~l. 

CAPITULO li 

DO JURY FEDERAL 

Art . 20 . Compete ao Jury Federal o julgamento: 
I. Dos crimes deftni rlos pelo Corl igo Penal. no Li Vl'O 2"-Tit. I 

e seu.> capítu los, e Tit. ll, Capitulo l ; 
li . De seclição CJntra funccion ,• rio federal ou contra a ex-

ecução de actos e ordens emanadas de legitima autoridade fe-
dE>ra.l, conforme a definição do art. 118 do Cod . Penal; 

lll. De resistencia., dp~aca.lo e drsobodiencia á au torirlade fe-
dr ral e til"ada J.e vr esos do poder da justiça fedet·al, segllndo as 
defin i<;ões dos capitulo· 3° a 5° do Ttt . li do citado Livro do 
Cod. Penal· 

IV. Dos Cl"imes de re pon,abilidade dos funccionarlos federaes 
que não tiverem fóro privilegiado (Tit. V do citado Livro); 



- 91-

V. Dos cr imes contra a fazenda e propriedarle nacional, com-
pr ehendidos no capitulo unico do Tit . VIl e no capitulo 1• do 
Tit . XII do mesmo Livro; 

VI. Dos crimes de moeda falsa definidos no Capitulo I• do 
Tit. VI do mesmo Livro ; 

VII. De falsificação de actos d;: s autoridades federaes, ele tí-
tulos da divida nacional, de papeis de credito e valores da nação 
ou de banco autorisado pelo Governo Federal ; 

VIII. Interceptação ou subtracção de corre pondencia postal 
ou telegrapbica do Gover no Federal (Capi tulo IV do Tit. IV do 
mesmo Livro) ; 

IX . Dos crimes contra o livre exercício dos di r ei tos políticos 
nas eleições fecler aes ou por occasião de actos a ellas relativos 
(Capitulo l• do Tit . IV do mesmo Livro); 

X . De falsidade de depoimento ou de outro genero rle prova 
em ju izo federal (Secção IV do Cap.II do Tit . VI do mesmo Livro); 

XI. De contrabando definido no art . 265 do Codigo Penal· 
XII. Os crimes definidos no titulo terceiro primeira p:ilrte da 

lei n . 35 de 26 de janeiro de 1892. 
Art. 21. O Jury Federal, quando convocado, celebrar á em dias 

l:luccessivos , com excepÇão dos domingos, as sessões necessar ias 
para julgar os processos preparados. 

CAPITULO Ili 

DO SU PR F.~I O TR IBU AL FEDERAL 

Art. 22 . Ao Supremo Tribunal Federa l, além das attribuições 
expressas na Constitu ição e no decreto n . 848 de 1890, comp ~te : 

a ) Prncessar e julgar originaria e privativamente: 
I. Os membros do t r ibunal nos crimes communs; 
11 . Os j uizes federaes in f ~riores nos cr imes de r esponsabi lidade 

inclusive os substitutos e supplentes ; 
IH. As reclamações de antiguidade dos juizes federaes. 
b) Ju lgar em ultima instancia : 

outro t ribunal ou juiz poder tomar conheci mento da ospecie em 
primeira in tancia. 

Aos juizes ~ecci onacs, drnfro rla Blla jurlsdicção, competo 
igualmente conhecer da pct1c,:ão ele haúiNS-I;tJrpus ainda que í1 
prisão ou ameaça desta s~j a feita por u.utOI'ídade eHtadoal, desde 
que se trate de crimes da ,ju risrlicção fcder·al, ou o neto se dô 
con tra funccionario.~ da União. 

Paragrapho unico. O rccurs0 permittirlo pelo art. 49 do citado 
decreto n. 848 póde ser interposto directameute para o Snpremo 
Tribunal Ferlel'al, da decisão do .iniz de primP.ira instancia que 
houver denegado a ordem de hobeas-corp ,., independente do do-
cisões de ju iz ou tribunacs ri~ segunda instanci!\ . 

a) O mesmo r ecurso tambem c;~be, quando o juiz ou t ri bunal 
se declarar inco mpetente, ou por qua lquer motivo se ab:Jtlver 
de conhecer da petição. 

b) O recorrente deve instrui r o r ecurso no prazo do art. 49 
citado, devendo ser o mesmo respondido em 48 horas pelo juiz 
ou tribunal a quo, que o !'ará expedir s· m demora para o Su-
premo Tr·ibunal Federal. 

c) Concedida a ordem de habeaç-corpus ao r ecorrente, que se 
acha r solto ou ansen te. só se1•á rliRpensarlo o comparecimen to 
pessoal do mesmo, provado impedimento ou justa causa da au-
sencia. 

d) No julga mento do r ecurso facultado pelo art . 49, eupradito, 
o Supremo Tribunal Federal tambem poder•á, desde logo, resolver 
defini tivamente sobre a materia do mesmo, . i, em vi ta dos 
au tos , forem dispensaveis novos esclarecimentos e o cornpareci-
men to ulterior do recorrente . 

e) Si a justiça local negar os recursos de sua decisão s0br e 
o habeas-corpus ou de qua'quer modo ob•tar ao seu segui-
mento, toem applicação as uisposições dos§§ 1• a 4• do ar t. 58 
de~ta lei. 

Art. 24. O Sopremo Tribunal Feder,l l julgará os recursos 
extraord naríos das sentenças dos trihunaes do:l Estado;:~ ou rlo 
Districto Federal nos casos expressos uo-; arts . 59 § I• e 61 da 
Constituição e no art. 9 • paragrapho uni co, lettra (c) rio decreto 
n . 848 de 1890, pelo modo t<~be lecído nos ar t.'5 . 99 a 102 rlo 
seu reg imento intern•J, mas em todo caso a sentenr;a do tribunal , 
quer confirme, quer reforme a decisão I·ecorrida, será restt'icta 

I. Os recursos rle qualificação dos jurados federaes, interpostos á questão federal controvertida no recurso sem e.>tenr!er-se a 
dos despachos dos j uízes seccionaes sobre reclamações de inclusão q ualqur·r outra, por ventura, comprehendida no julgado . 
ou exclusão ; A simples interpretação ou applicação do direito civ il , com-

I!. Os recur Ros e appellações dos despachos e sentenças do juiz mercial ou penal, emb •ra obr1goe em toda a Republ1ca como leis 
seccional nos processos de responsabilidade dos procuradores da geraes do Congresso Nacional, não basta para lea•timar a ínter-
Republica, dos ajudantes e solicila'lores . posição do recurso, que é li mitado aos casos taxativamente de-

c) Exercer as seguintes attribu ições : ter mi nados no art . 9• paragrapho unico, lettra (c) do citado 
decreto n . 848 . 

I. Proceder á revisão annual da lista de antiguidade do3 juizes Art . 25 . Na falta e nos impedimentos do presidente e vice-
federaes; pnsidente do Supremo Tribunal Fe·leral, !ler virá o mais idoso n. Censurar ou arl ver tir nas sentenças os juizes infer iores, e dos míni.tros (exceptuando 0 que exercer na occasiilo 0 logar de 
mul tal-os ou condemnal-os nas custas , segonr1o as di .;posições procurador geral da H.epul.lica) . 
vigentes; rn . Advertir os advogados 0 solicitadores, mul tal- ~s nas taxas Art . 26. O C0'11promis~o formal no acto da posse (Constituição, 
legaes, e suspendel·os r1 0 exercício de suas funcções, por espaço art . 82) ter·á logllr per·ante o tribunal rP.unido com qualquer 
nunca maior de trinta dias ; numero de ministros. si se trat •r do pre:;idente ou vice-pre.<Jí-

rv . Proc der na fórma do art . 157 do Codígo do P rocesso Cri· dente delle, e perante quem nn. occa.-,ião presidir o tribunal, I! i 
mina i. quando em a•Jtos ou papeis do que houver de conhecer se trat rue quaes 1uer 01Jtro:; r e seus membros. 
descobrir cr ime de respon~abi lidade ou commum, em que tenha Art 27. -o exercício d1 attríbuição que ao Suprem" Tri-
logar a acção publica federal, devendo nos ca os de sua compe- bunal FE:"leral cornp"te (Constítui.;ão. art. 48, n. 11) de apre-
tencia orrlenar que se dê communicação ao procurador geral da <.ent:~ r propo-ta para a nomear,âf1 de magistrados federaes, ser-ao 
Republica para promover o re,pecti vr' proces3o; observadas as seguiuv·s di~ p •Sir;6es : 

V. Mandar proceder ex·offic!o, ou a requerimento do procura- § 1.• CfJmmurúcada o!Iicía.lmenle a vaga de algum d~ Jogar{:;! 
rlor geral da Republica, a exame de ,anirlade dos ju izr:.s federaes de ju iz r1e secç-:io, o pr":>ídente do tribunal f.1rá communicar pE:lo 
que por en fermidade ~e mostrarem inhabilita,los para o serviço Díario O(ficiat e pelos jornaes de "'aíor circnlayão desta Capital, 
da judicatur a e propor ao Presidente rla Republíca que 8ejam e, por despachos tl'lr•graphii'.IJt>, aos governadores e pre: idf.mt.ell 
aposentados os que excederem da idade de 75 annos, nos termos dos E3tadrs, que se ac\1a marcado o prazo d<> 30 dias para erem 
do decreto n . 3309 de 9 1le outubro de 1886. apresentadas 1 a. secretaria a<1 pe ir;f..e3 doo candídato3, devida· 

A incapacidade do juiz ou o limite da idade serão Pm todo o m<>nt~ instruídas com documentos que comprovem o" seU'J !Wr-
caso j ulgado. por sentença do tribunal com citação do in teres- vif;O:i e l1a' ilita•;õe3 e nomearlament.c as condíçõe_ dé ídooeirJa,1e 
sado e audiencia do procurador geral da Republica . exigidas no art . 14 do decreto n. 818 rle li i' e outubro de 1800. 

Art . 23 . O Supremo Tribunal Fedr·ral, no exercício rla attri- § 2 • Terminado eszr· p1·azo. IJ pr · ir!ente lerá ~m m~ a; pe-
buição que lhe é confPrida pelo art . 47 do r1ecreto n. 848, é com- tir;õeii e o . .; docurn"n o" que as in~truem, juntará as ínformaÇI,;e:J 
potente pat•a concpder ot•iginaríamente a ordem <1e /toll(:a<-rorp1H que hOln·cr C'llhido '": con<~ult..:rá o tribunal _si deve pas ar _a 
quando o coru trangirnento ou a ameaça deste proceder de auto- colliP;r os voto,; ou si a vota';a.o deve ser llfl•a..ta para a IICII'!i.W 
r idade. cnjo:; actos e,t<>jam sujeitos ájurisdicção do tribunal, ou 1Sf'gm·.te. . _ , .. 
for exercido contra juiz ou f'uncciona!'lo federal, ou quan 1o tra- § 3.n A propo"ta ao Poder EXN;utn•o nao po lera conte:- maH 
tar-_e de crimes sujeitos á juri dicção federa.!, ou ainda no caso de tres nomes para cada urna. das vagas, !!éDdo os propf)5W3 
de imminente perigo de consumrnar-se a violencía, antes de I cla<;Siftcados em 1", 2 e a• Jogar. 
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Si houver duas vagas, a proposta comprebenderá quatro no-
mes, e a mesma propor<;<'io se guardará havendo ID!!is de dous . 

§ 4. 0 Deutre os candidatos em igualdade de condiçõeo, peh 
vo tação obtida, será preferido na classi lica~;ão : 

1", o que for ou houver !S ido , ao tempo da publica<;ão flo de-
creto n. 848 de I I de outubro de 18\JO, art . 14, magistrado em 
cifectivo exercício por mais ele dou:; annos; 

2" , o mais antigo no serviço da magistratura; 
3•, o cirtadão habil itado em di reito que, com pratica de advo-

cacia em dous annos, pelo menos, melhores serviços h ou ver 
prel: tado ao Estado e melhores habilitações comprova.r com 
documento~ juntos á sua petição . 

§ 5." Si no primeiro escrutínio para cada Jogar na lista ne-
nliUm candidato obtiver maioria de •oto~ . proce,Jer-se-ha. a "·e-
gundo e ninda a terceiro escrutínio entr os tres mai -; votados . 

§ 6 . o Não sendo ap provado nenlnun do ; candirlatos que te -
nham requer·ido, o J)!'esidente liUbmetle r•á na seguin te sessão á 
consideração do tr·ibunal uma lista contendo os nomes que in-
dicar ou for·em indicados por iniciativa ele qualquer dos minis-
tl'os, de accordo com o dispos to no paragr·apho antecedrnto. 

§ 7. " A pt·oposta ao Poder Execut ivo sel'ú, acompanhada elas 
cópias elos documentos que abonem a idoneidade dos pretentlen-
tcs contompla•.los na. mesma propo~ta.. 

C.\PlTlJLO IV 

DO MI:>i'ISTERIO PUBLICO 

Secçao primeira 

Do procurador da Republicn, seus atljunLos, ~jLHlantes e so!ic il ndoJ· ~s 

Art . 28. O procurador da n.epublica auxi li ado pelos adj1mtos, 
ajudantes o solici ttvlores, em sua rcspecti va secÇ'ão, representa o. 
interesses e direitos ela União, quer no juizo seccional e no Jury 
fe rle ra l, em todas as causas da sua privativa com petencia, q uet· 
perante as justiças locaes, no que in tel'essar á Fazenda Nacional 
e á guarda e conset·vaçã.o daquelles direitos e in teresses . 

Art. 29. Nas attribuiçõPs enumeradas no art . 2l do decl'eto 
n . 848de 1800 incluem-se as seguintes perante o juizo seccional: 

1 • o Ali errar o defender os direitos da Fazenda Nacional em 
t oda. as ca"usas cíveis, ordinarias ou summarias, em que for ella 
A. ou H. . ou p r qualq ucr maneira intoressa!la. 

2 . • Promover: 
a) os processo oxecuti vo3 para cobrança da di vida activa, p~o

vcni nte elo impostos, taxas, multas e outras fontes do r eceita 
federal ; 

b) os de r esapropriação por necessidade ou utilidade nacional ; 
c) os de incOl' [lOL'ação de bens nos proprios nacionaes ; 
d) os de arromataçã.o dos objecLos depositados 1103 cufees na-

cionacs, quando não sejam levan t<tdos dentro do prazo do cinco 
anno, e a i 50 não se opponham as partes interessadas. 

3 . o Requerm· as provitlcncias legaes assecuratol'ias dos direi tos 
d:J. União e as avoca.toria gal'antidoras dajurisdicção do juizo. 

4. 0 0[ficiar D3.S habiJi taÇ'Õ!:'S e ju tificações que perante O 
mesmo juizo devem ser proce::: aclas, deYenclo sempre ser ouvido 
depois de produzida n. pro•a testemunhal. 

5. o Interpor os recursos legacs das decisões e sentenças pro['e-
riclas no- proce -os crimes, civeis ou admini tra.tivos, em que 
lhe compele fuuccionar. 

0 .0 Pro mover a e:x:ecu~ão das sentenças em favor dos direitos 
c interesse ela nião. 

Art . 30. O procurador da Republica, , eus adjuntos e n.jud;J.n-
tes. sempre que intorpuzorcm um recurso para o Supremo Tri-
bu!Íal Fcclera.l, sal v o o do ;tggr'<WO, terão vista dos autos para 
fundamental-o no prazo de 10 dias. 

Art . 31. A ordem da . ubstituh:ão c a di tribu iÇ'ã.o das fun-
cçiít'S entre o pt•ocm•arl or da !te publica. no Di~tricto Federal e seu 
ndjuntos será a estatuída no dect•eto n . 173 8 de 1893, cle,·onclo, 
porem, o wocurador functiona t· perante o Tribuna Civil e Cr i-
minal o Côl'Lo de Appt'llação, sal v o o direito de passar ao 2• ad-
junto o serv iço, por aill uencia de trabalho . 

Art . 32. Perante as justiças locaes compete-lhes : 
1. Otllciar e assi..3lit• 11as arrecadações de bens >agos, de defun· 

tns e ausentes, a~ ,t m como c·m todas as acções , j ust ificações e 
reclamações que a r espeito uesses bens se levantarem em juizo, 
requerer qne sf'jam immediatamente recolh idos aos cofres nacio-
naes o onro, prata, pedras preciosas, t í t ulos da divida nacional 
c qualquer dinheiro quo se arrecadai' ou for apuraLIO; e promo-
ver o processo de vac.:1.ncia e devolução, desde que houver decor-
r ido um anuo contado do au to de arr cadação, si dentro delle 
não apparer.erem interessados a habilitar-se como legi timo:; do-
nos ou successores. 

li. Oflkial' nas reducções de te tamento , nas contas de testa-
mentarias e rle capellw, em que for intcressa•'a a Fazenda Nacio-
nal, promovot· a al'l'ecadação dos impostos que l he forem devi-
dos, e o que for a bem de seus direitos aoB resicluos e aos vinculas 
que vaga l'em . 

lll . Officiar no juizo das fallencias, quando a Fazenda Nacional 
for nellas interessada como credora de di vidas do impostos ou 
ele letras e titulas mercantis. 

IV. Pt•omover a execução das sentenças pro fo>·idas pelo Su-
premo Tribunal Federal, em gr;io de recur..:o das decisões das 
justi<;as loc<~es ; e requerer certidão de todas a<! peças nece sa-
ras do pl'ocesso para promOI'el-a perante o juizo seccional, no 
caso de se recusarem as j ustiças locaes á devida execução . 

Art . 33. Em matel'ia criminal. a lém elas atteibuições expres-
sas no decreto n _ 848, incumbe aos procuradores da Republica 
req uerer no juizo criminal competente a commutaçã.o da multa 
ou da indemnisação do clamno causado á Fazenda Nacional em 
pri ' iio . 

Al't . 34 . Ao procuradol' da n.epnblica na secção elo Districto 
Federal compete promover, nus casos logaes, a acção de null i-
dade elas patentes de in vençilo e ccJ•tidão de melhoeamento, pas-
S;tr1as pelo Govemo l~edera l, e assistir ao pL'ocesso por parte da 
Fazenda Nacional, quando promovido pelos interessados . 

Art. 3.5. Tam bem pel'tencem ?.o:> procm'adores seccionaes as 
seguintes attribuições : 

1. 0 In terpor , nos Ci:lSOS em que lhes compete funccionar nos 
juizos loca os de 1" instp.ncia , os recur·so- lega.es paro. as j ustiças 
do 2 • insLanci::t dos E t::tdos ou elo Districto Federal, e pero.nte 
oll<1.S clofcndPr os direitos e interesses da Un ião . 

2 . 0 In terpor, nos casos do art. 59§ 1° da Consti tu ição Federal 
e al't. 9', pa.ragrapbo unico do decl'eto n. 848, os recursos legae3 
para o Supremo Tribunal Federal. 

3 . o Roprosentat• ás competentes autoriclarlcs superiores do Es-
tado ou çlo Districto Federal contra os acto.:; elas infer iore~ , que 
importarem violação da Constituiç-ão, lei ou tratado feclel'al , 
opposição ás sentenças fe 'leraes, ou denegação de sua devir1a 
execução . 

4 _o Part icipar ao procurador geral da Rept\blica todos os actos 
dessa natureza, de que t iver con l1ecimento, 'e as pr1oviclencias 
tomadas ; representar-1\re 03 confl ictos 11 e j nri licção que se de-
rem entre os juizes fedcraes de l" instancia, ou entl'e estes e os 
locaes, e os tle atttiimição entre aquellas e outras autoridades fe-
deracs ou locacs da secção, especificando os actos que os constituem 
e rernettertdo os docu mentos comprobalorios. 

5 .• Dis Lribuil' os ·erv iços entre os ajudantes, solicita· ores e 
esc t·cventes, devendo funccionar exclusivamente como procura-
dor em todas as causas não executivas que s hou verem. de 
proce.-sar no juizo seccional, sem prejuizo f10 direi to de exercer 
pessoalmente qualquer da outms attribuições . 

6. 0 Dar instruc<;ões aos seus aj udantes. o transmittir-lhes as 
que receber elo procurat!or gera l da H.epublica . 

Art . 36 . Os ajudantes do procurador exercerão todas as 
funcções deste pet·ante os respectivos j uizes supplen tes e rece-
berão instrucções elo JJI'Ocmador seccional ou directamente do 
procurador geral da Republica. 

Art . 37 . Aos solicitadores compete: 
I. Accusar as cil açõos , notifica<;ões e diligencias nas causas 

ordinari:J.s e summarias, e nos processos em que for interessada 
a União. 

11. Fiscali..o.r a execução dos mancln,dos entregues aos officiaes 
de just iça , exigindo delles semano.lm t:~ nte uma relação escripta 
do serviço desempenhado. 

Ill. Ol'ga.uisar um mappa geral do movimento dos cliLos man-
tlados para no principio de cada mez apresentai-o ao r rocurador 
ou ao seu ajudante . 
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IV. Par t icipar ao procurador ou ao seu ajudante as faltas 
em que incol'rerem os officiaes ele justiça . 

V. Rubricar as gui as expedidas pelo j uiz seccional para solu-
ção elos impostos, t oman•l o a i'ontamento em u m livro Jn·oprio 
afi m de levarem ao conliecimen to elo j'rocuraclor si, fintlo o 
prazo legal, não houver sido rea.lizado o pagament:J. 

Secçc"ío seg·unda 

Do procurador gemi da Republica 

Ar t . 38 . Ao procurador geral ela Repu blica, o.lém das mais 
a t t r ibuições que lhe confere o decreto n . 848, compete : 

! . • Suscitar perante o Su premo Tribuna l Federal os confiictos 
entre o Governo rlo E·taclo e o ela União, nos casos que perten-
çam ao conhecimento do referido tr ibunal. 

2 .• Prover ás causas que a União hou ver tle propor centro. o 
Governo ou a Fazenda P ublico. de qua lquer elos Estados ou do 
Distr·icto Fw1eral e defent.ler os direitos da União nas que lllc 
mover quo.lquer de seus membros ou naç-ã•> extrangeira . 

3 ." Representu.r aos poderes publicas o quo entender a bem da 
fiel observancia da Constituição, lei-; o trat:vlos federaes. 

4 . • Consultar as secretarias de Estado , especicdmente sobre os 
seguinte~ assumptos : 

a) extradicção ; 
b) expulsão de extrangeir·os ; 
c) execução de sentença de tribu naes extrangeiros ; 
cl) autorisação ás companhias extra ngeiras para funccionarem 

na Republica ; 
e) concessão e caducidade do privilegias, patentes de invenção, 

contractos de serviços publicas e quaesquer outro;; em que for 
intere sada a Fazenda Nacional ; 

f) alienação, aforamento, locação ou arrendamento do bens 
nacionaes ; 

g) aposentado!'ias , reformas , j ubilações, pensões , montepio dos 
funccional'ios publicas l'edeeaes . 

5 .0 Apresentar ao Presidente da Republica, annualmente, o 
relataria dos trabalhos do m inisterio pulJlico em geral com a 
informações recebidas sobre os serviços executados, du vielas e 
di triculdacles occorridas na execução elas le is e indicação das 
providencias necessarias pam o regular exercício de suas fun-
cçõ. s e administração claju8tiça . 

6 ." Todas a~ outras attribuições expressas no art. 20 do Re-
gimento do Supremo Tribunal Federal. 

Art . 39 . As secretaria· de Estauo fa.cul tarão ao procurador 
geral da Republica o exame de to;tos o.; papeis e documentos 
que possam esclarecer o assumpto sobre o qual seja ou virlo, e 
designarão um dos seus empregados para auxiliai-o no serviço 
de escripturação de que carecer, e r egistrar os seus parecere:; . 

Art . 40 . O Governo de cada Estado providenciará para que 
seja remettidoao procurador geral da Republica e ao respectivo 
procurador seccional um exemplar da constituição, leis e de-
cretos do mesmo J.<:stado, lmmediatamen te depoi.; de publicados . 

Art. 41. No impedimen to do procurador 6el'al da Republica , 
bem como em sua !'al ta, mquanto não ti ver sido nomeado o em-
pos.>a.do quem, a titulo de effectivo, lhe succeda no exercício do 
er1rgo , servirá o ministro que for para isso designado pelo pre-
sidente do tribunal. 

TITULO III 

DO PlWCESSO 

CAPITULO I 

DAS ACÇÕES 

Art . 42. No processo do julgamento dos crimes sujeitos á 
jurisr'icção federal se observarão as seguintes d isposições: 

I. Salvo os crimes de responsabilirlade dos procuradores, 
adjun toa, ajudantes, solicitadoreg e esc r· i vãe~, todos os crimes 
sujeitos ao jury f'eder·al serão proce~sados e JUlgados na fórma 
determinada no capitulo Xl do decreto n . 848 de 1800, guardado 

na formação da culpa dos de responsabilida•le o disposto no 
art. 96; 

ll . Nos de responsrtbi li dadc dos ju izes federaell, subsf.ituros ou 
su pplentes, todas as di li genci a~ orden;tdas pt;Jlo Supl'elllo 'l'rilJUIHt.l 
Federal ou pC'lo ministl'o l'C'lator, assim par·a audicncia uo ,le-
nunciado ou querelado, como pal'a inquir·içí'io do t•Js l rnunhas, 
püLlCl'iiO ser feitas pell1juiz seccional respecLivo e, quando c.;to 
loe impedido, pelo -ou substituto legal; 

11[ , Nos de responsabilidade dos Pl'OCIJl'lV or·os, aujunlos, aju-
dantes, solicitadol'e~ e cscrivii.E:s, o j11iz observu t·á,, na lbnnn.t;ão 
da culpa, o disposto nos tn·ts . 5:3 a fiZ do decreto n. 818 de 1890, 
depois de ouvir o l'unccionario nu. t'ór111a do a1t. 9G do mesmo 
decreto e no ju lgamento g uaeclará as disposições dos aJ·ts. 40 1 a 
404 •lo l{eg. n . 120 de 1842, oficiando como promotor da accusa-
ção em caso d ' impedimento <lo procuraclor , ctdadão ad !toe 
nomeado pelo juiz seccional ; 

IV. O juiz seccional é compet,nte para concrder fiança provi-
seria ou definiLiva aos l'éos snjoitos ú. sua jUL'iSuicç:lo u ó. do 
jury federal, assim como pal'a pr·ocecler· por si, ~;e u ~ uiJstituto ou 
supplentes em exetcicio. ao corpo elo delicto em toclos os caso::~ 
da competencia da just iça. fedem!, oLservaudo em relat;ão a 
(ll,Ses actos, a ·sim como i~ pr·i~ão, busca~. avpr<J henbão c outros 
nii.o previstos no decreto n . 848, as dispo:;Içi'íe.-; da legi~lação gr• r·al; 

V. No julgamento do~ recu r·sos c u.ppellaciÕC~ crinr ina('S o lJcrn 
assim no processo e julgamento dos crimes sujeitos h privativa 
cornpeten<;ia do Supremo Tribunal Federal, se guardal'ó. o dis-
posto no seu Regimento . 

Art 41 . As rl isposições sobre o ltabeas-c01']Jus contidas no 
Cap. J, Tit. Ill do lV•gi mento do Supremo Tr·ibunal Federal serão 
observadas nos juizos infel'iores em tudo que lhe:; fbr· appli<:avd . 

Art . 44 . O processo estabelC'cido no decreto n. 81l8 ue 1800, 
pam as causas oriundas Llc obrigações pessoaf's de na tu reza cível 
ou commorcial, niio exclue os processos espcciaes da Jegrslação 
anterior instituída pelo pal'agrapho unico do at·t. 1• do decreto 
n . 763 de 19 de setembro de li.i90 . 

Paragrapho uni co. E' applicavcl na .i u tiça fcueral a dispo-
sição do l<.eg . n. 737 de 25 de novembro de 1850 relativa á cle-
tenção pessoal . 

Art . 45 . Continuam a subsistir no juizo seccionaL os proceqso:; 
admini trativos que pela legislação vigente corriam no oxtincto 
Ju czo dos Feitos da Fazenda Nacional, na parte que ainda inter-
essem á mesma Fazenda . 

Art. 46. E' pcemittido cumular cn tre as mesma'! pcs oas c na 
mesma acção diversos peuidos, r1uando a fcírma do proce<.llopara 
ellas estaiJelecida for a mesma. 

Assim tambem, póde o r éo ser rlf'mandado por di ITerentes au-
tores e o auto1· demandar dilferentes ré s conjunctamento e no 
n1esmo processo, sempre que os direitos e obrigações Li verem a. 
mes ma origem . 

A1·t. 47 . C·>Jn excepção das nullidades substanciu.es, todas as 
mais reputar-se- hão suppridas, si as partca não as arguirem no 
momento em que occorrerem, ou quando lhes competir contestar, 
allcgar afinal ou embargar a seutenc;-a . 

§ 1. 0 A lei só considera insupprivci;; as nullidadcs seguinte3 : 
1", falta de primeira citação; mas tlepois da sentença fina!, 

esta falta só constituirá nullidarlo sendo invoca.cla pela pCilsoa 
contra quem fui proferida a sentenr;a no t0do ou em par·te, sem 
ter sido citada, ou pelos seus representantell; 

2" , falta de intervenção do rninistel'io publico no..; processos 
em que for ex igida por lei ou em que não intervier como parte 
meramente accessoria ; 

3°, falta de competencia do juiz, rt ue h ou ver j ui gado a acf;âo, 
si a sua j urisdicçã.o não for su,cepti vel de prorogação ; 

4", emprego ele processo especial para o caso em que a lei não 
o arlmitta . 

§ 2. • A substituição do processo ordinario ao summario, não 
seudo impugnada na contf.!sta.ção, em caso algum se consider-t~.rá 
nullidade, que possa ser invocad 1 pela parte . 

Art. 48. A penhora e a avaliação uevem ser noticiadas por 
euitaes no jornal official e no de maior circula(;ão na sédc do juizo. 

Art. 49. No proce~so das appellar;ões c recursos cíveis lnoor-
postos para o Supremo Tribunal fedPral, a.Qsim r:omo no proce!! o 
e julgamento rlas causas de p1·ivativa cornlJeteor;ia do mumo 
tribunal, se obsernu·á o seu Regimen to. 

Paragraplro unico. E' applicavel aos conflictos entre a União 
e os Estados, ou destes en tte si, o proce;;.·;o catabelecido para Oi 
eonflicto>J de jurisdicção entre os tribunaes. 
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Art. 50 . As desapropriações por utilidade publica geral serão 
processadas na fórma do regulamento que baixou com o decreto 
o . 1664, de 27 de ou tubro tle 1855, com a seguinte modificação: 

O quinto arbitro, a que se refere o art. 4° do me.:;mo regula-
mento, será nomeado pelo juiz do processo e não pelo Governo . 

Art . 51. Nas causas que se moverem contra a Fazenda Nacio-
nal ou contra a União os prazos e dilações concedidas ao pro-
curador da Republica para responder, arrazoar ou dar provas 
serão o triplo dos determinados na lei. 

Art. 52 . Toda a mataria ou correspondencia. relativa aos ex-
ecutivos fiscaes será remettida directamente pela Directoria 
Geral do Contencioso ao procurador da Republica. 

CAPITULO li 

DOS RgCURSOS 

Art. 53. Além dos embargos, que nas causas summarias ser-
vem de contestação e dos especificados no decreto n . 848 e no 
Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nenhuns mais 
serão n,dmittidoa na justiça fede1·al. 

O;; de nullidade da sentençaouinfringentesdojulgado oppostos 
na execução serão julgados pelo juiz ou tribunal, que proferiu a 
decisão embargada. 

Art. 54 . Além dos embargos, só teem logat• na justiça federal 
os seguintes recursos : 

I. O das decisões dos .i uizes seccionaes e justiças dos Estados ou 
do Districto Federal que negarem a ordem de habeas-corpus ou a 
soltura do paciente . 

IL Os recursos criminaes inte rpo.>tos das decisões dos juizes 
seccionaes que: 

a) declararem improcedente o corpo de delicto ; 
b) não acceitarem a queixa ou denuncia ; 
c) pronunciarem ou não pronunciarem ; 
c!) concederem ou denegarem fiança, ou a arbitrarem 
e) julgarem perdida a quantia afi ançada ; 
D forem proferida.s contra a prescripção allegada ; 
g) ou commutarem a multa . 

. lii. As appellações criminaes das sentenças proferidas pelos 
juizes seccionaes ou pelo jury federal. 

1 V. As a.ppellações interpostas das sentenças das justiças dos 
E tados ou do Districto Federal, em ul ti ma instancia, nos casos 
definidos nos arts. 59 § 1•, 61 § 2• da Constituição, e art. 9• 
paragrapho un ico do decreto n. 848 de 18\JO. 

V. As appellações cíveis das sentenças definitivas e interlo-
cutorias com força de definitivas, proferidas pelos juizes seccio-
naes , e da que julga a su speição a elles opposta ; 

Vl. Os aggravos rios seguintes despachos e sentenças do juiz 
seccional, além dos demais casos da legislação processual vigente : 

.a) do que rejeita ou julga a exccpçã.o de incompetencia ; 
b) de absolvição da instancia ; 
c) de não admissão do terceiro que vem oppor-se á cau a ou 

á execução ou que appella da sentença que o prejudica; 
d) das sentenças nas causas de assignação de lO dias, ou de 

seguro, quando por ellas o juiz não condemna o réo po1•que pro-
vou os seus embargos, ou lhe recebe os embargos e o condemna 
por lhe parecer que os não provou ; ' 

e) do despacho que concede ou denega carta de inquirição, ou 
que concede grande ou pequena dilação para dentro ou fóra do 
territorio da Republica ; 

D do que or uena a prisão do executado no caso do art. 299 do 
decreto n. 848 de 1890 ; 

g) do que concede ou denega appella~;ão ou a recebe em am-
bos os em itos 0\1 no devolutivo sómente j 

A! da sentença qu_e relev_a, ou não, da deserção, o appellante, 
ou Julga de,et•ta e nao ·egmcla a appellação ; 

i) da decisões sobre erros de contas ou cu tas· 
j) rla absolvição ou condemnação dos advogados nos casos em 

que _as leis do processo lhes comminam nmlta, suspensão ou 
pr1sao ; 

h) dos despachos pelos quaes : I•, se concede ou deneaa ao 
executado vista para embargos nos autos ou em separado; 2", se 
manda 1J. ue os embargos corram nos autos ou em separado· 3" si 
são recebidos ou r~jeitados in limine o::; embargos oppostos p'eto 
executado ou pelo terceiro embtwgn.nte ; 

l) das sentenças que julgam ou não r eformados os autos per· 
di dos ou queimados em que ainda não havia sentença rlefiniti va; 

m) das sentenças : l, de liquidação ; 2, de exhibição ; 3, de habi-
litação; 

n) rlos despachos interlocutorios que conteem damno irrepara-
vel, segundo a definição da ordenação li v. 3, tit . 69 pr. § I o ; 

o) do despacho pelo qua1 não se manda proceder a ~equestro 
nos casos determinados em lei; 

p) elo despacho pelo qual se concede ou denega a detenção pes-
soal ou o embargo ; 

q) da sentença que julga procedente ou improcedente o em-
bargo ; 

?:J dos proferidos pelo substituto do juiz seccional e seus sup-
plentes, como auxiliares do juiz, nos autos preparatorios ou pre-
ventivos e nas diligencias que lhes competem ou forem com-
mettidas; 

s) do despacho que indefere a petição inicial. 
V li. Os aggravos dos despachos rios juizes relatores ou instt·u-

ctores do Supremo Tribunal Federal de que t ratam os arts . 39 e 
60 do seu regimento. 

vm. A revisão dos processos criminaes, nos termos do art. 81 
da Constituição e do art. 9", lll do decreto n. 848 de 1890. 

Art . 55 . Na interposição e seguimento dos r ecursos das deci-
sões sobre o habeas-corpus, se guardará o disposto nos art<;. 49 do 
decreto n. 848 e 67 do Regimento do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 56 . Os recursos criminaes serão interpostos, processados 
e apresentados nos termos dos arts . 73 a 77 da lei n. 261 re 3 
de dezembro de 184 1, salvo o disposto no art . 65 do decreto 
n. 848 e no art. 77 do Regimento do Supremo Tribunal Federal, 
a quem compete conhecer de todos os que forem interposto das 
decisões dos juizes seccionaes, cabendo a estes julgar os dos rles-
pachos do substituto e seus supplentes . 
. Art. 57 . Na interposição das appellações criminaes e seus ef-
feitos, na expedição e apresentação se observará o disposto nos 
arts. 43, 93 e 340 do decreto n . 848 e art . 453 do regulamento 
n . 120 de 31 de janeiro de 1842. 

E' privativa do Supremo Tribunal Federal a competencia para 
dellas conhecer . 1 

Art. 58 . As appellações elas sentenças das justiças dos Estados 
e do Districto Federal, a que se refere o n . 4 do art . 54, serão 
interpostas e apresentadas dentro dos mesmos prazos fixados no 
decreto n . 848, arts. 332 e 338, para as das ~entenças dos juizes 
fede1·aes, a contar da data do termo de interposição do recurso. 

Só tem e:ffeito devolutivo, e a fórma do seu julgamente é a 
determinaria no Regimento do Supremo Tribunal Federal. 

§ l .•Siasjustiças dos Estados ou \ do Districto Federal não 
receberem a appellação , a parte prej udicada ou o ministerio 
publico poderá solicitar do escrivão do feito ou de qualquer ta-
bellião do lagar a expedição de carta testemunhavel, e, ratifi-
cando-a mediante protesto no juizo seccional do Estado ou dis-
tricto, apresentara os dous respecLivos instrumentos ao Supremo 
Tribunal Federal, que, á vista delles, mandará ou não que seja 
tomada por termo a appellação e subam os autos , conforme for 
de direito. 

§ 2." Quando não for possível n. apre:>entação dos autos origi-
naes, o tribunal conhecerá da appellação á vista do traslado, es-
tando este devidamente conferido e concertado. 

§ 3 .• Si, por qualquer modo, for ob,tada ou impedida a ex-
ecução das sentenças do Supremo Tribunal Federal, o ministerio 
publico npresentará denuncia contra o oppositol' ou oppositores, 
pelo crime definido no art . !LI do Codigo Penal, e tanto elle 
como as partes interessadas poderão promover a execução das 
mesmas sentenças perq.nte o juizo federC:Ll, recusando-se o local. 

§ 4 .• No caso de ser jul{!ada deserta aappellação, de que t rata 
este artigo, si o appellante provar que o seguimento foi obstado 
pot· autoridade local, o Supremo Tribunal Federal poderá rale-
val-o da deserção e assignar-lhe novo prazo, conforme o disposto 
no art. 347 do decreto n . 848 do 1890 . 

Art . 59. São unicamente suspensivas no juizo federal as ap-
pellações intel'J ·O~tas na.s causas ord inaria e no· embargos op-
postos na execuçao pelo execu tado ou por terceiro, quanuo jul-
gados prov;1dos. 

Art. 60. O aggravo será tornado por termo nos autos, assi-
gnado pela parte ou seu procurador dentro do prazo de cinco 
dias e precedendo despacho do juiz. 

Não so tomará o aggravo, sem que se declare a lei otrendida. 
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Art . 61. Do aggravo interposto dos despachos do substituto 
ou de seus supplentcs conhece o juiz seccional do respectivo Es-
tado no termos do art. I o paragraplw uni co do decreto n. 1420 A, 
de 21 de fever eiro de lR9 !. 

Do interposto dos despachos do juiz seccional conhece o 
Supremo Tribunal Federal pelo modo e nos termos prescriptos 
no seu Regimento . 

Art. 62 . O aggravo subirá nos proprios auto:; com suspensão 
do processo, sómente nos casos seguintes : 

1°, quando, em razão da distancia ou do serviço, houver pos-
sibilidii de de chegarem os autos á instancia superior no prazo 
de 48 horas, contado da data do despacho que fundamentar o 
a<mravo · 0 Z", q~~ndo iJ?-terposto de decisão sobre materia de competencia, 
quer o JUIZ se Julgue competente, quer não; 

30, quando interposto rle despacho que ordene a prisão . 
Fóra destes casos, o aggravo subirá em separado, sempre-

juízo do anrlamento do proces o. 
Art . 63 . Nos casos de concessão de embargo ou de rleten .~ão 

pessoal, o aggravo poderá ser suspensivO, si o aggravante ga-
rantir em juizo, com deposito ou caução, o valor total da con-
clemnação. 

Art . 64 . Sempre que dever o aggravo de petição subir em se-
parado, o aggravante apontará no termo a-s peças do processo 
com que pretende instruir o recurso, e só destas se lhe passar ,t 
cel'ti'1ão . · 

§ l. o A certidão conterá sempre o termo do aggravo e a pe-
tição em que se houver requerido o despacho, o termo da publi-
cação ou da intimação . 

§ 2. o Nas certidões guarclar-se-ha a ordem do processo . 
Art . 65. Tomado o termo do aggravo de petição, será inti -

mado, no prazo de 24 horas, á outra parte e ao ministerio pu-
blico, quando inter vier. 

§ 1. o Qnan lo o aggravo subir em separado, deverá o ag-
gravante, no prazo de oito dias, a contar rla interpo~ição do 
recurso, apresentar no cartorio a sua petição de aggravo 
instruída com certidão do processo e com outros quaesquer do-
cumentos. 

O aggravado poderá , em igual prazo, a contar da intimação, 
apresentar no cartorio qualquer allegação e as certidões elo 
processo ou documentos que pretender ajuntar. 

§ 2. 0 Quando o aggravo subir nos proprios autos , deverá o 
aggravante, no prazo de 48 horas, a contar da interposição do 
recur o apresentar no cartorio a sua petição de aggravo, e po· 
derá, no mesmo pr11zo, ajuntar quae quer documentos . 

O aggravado poderá, em igual prazo, a contar da intimação, 
ajuntar quaesquer allegaçõe::; ou documentos. 

Art. 66. Durante os prazos designados no artigo antecedente, 
o escrivão facilitará o processo no seu cartorio ás partes ou aos 
seus procuradora , para tirarem os apontamentos neces sarios, e 
passará a certidão apontada pelo aggravante e qualquer outra 
que a parte contraria pedir, preferindo e~te a outro serviço. 

Art . 67 . Findos os prazos referidos, o escrivão ajuntará ao 
processo a petição do aggravo, a allegação da outra parte e 
quaesquer documentos apresentados, quando o aggravo subir 
nos proprios autos; ou autoará a petição de aggravo, a allegação 
da outra parte e as respectivas certidões e documentos, quando o 
aggravo subir em separado; e fará tudo conclmo ao juiz para, 
em 48 horas, sustentar o despacho ou reparar o aggravo . 

§ !. 0 Sendo o aggravado revel, poderá o juiz, quando respon-
der ao aggravo, que deve subir em separado, mandar ajuntar a 
certidões do processo que entender necessarias para sustentação 
do despacho. 

§ 2. o Si o juiz reparar o aggravo , cabe novo aggravo deste 
de pacho, mas o juiz não poderá alterai-o, e para decisão do ul-
timo agf,rravo subirá o processo em que se tiver proferido odes-
paci.Jo de que ::,e interpoz . 

§ 3 ." Quando. na hypothese do paragrapho antecedente, o 
novo despacho tiver sido lançado no processo em separado do 
primeiro agr,rravo, a,juntar-se-ha ao processo principal uma certi-
dão des e despacho para ser executado. 

Art. 68. L•inclas as 48 horas, o escrivão cobrará o processo com 
resposta ou sem ella . 

§ 1. 0 Nas 24 horas srguintes, o aggravante pagará as custas 
do aggravo, e fará o prr,paro necessario para a certidões que o 
juiz ttver mandado passar e para expedição do recurso. 

§ z.o O escrivão apresentará o processo no correio ou no tri-

bunal, no prazo de 24 horas depoi de feito o preparo, podendo 
comtudo o juiz prorogar e:te prazo até cinco dias, quando a 
prorogação for absolutamente inclispensavel para se passarem as 
certidões no caso do art . G7 § 1 . o 

§ 3. 0 Aggr:avando ambas as parte. , cada uma pagará metade 
do preparo e, si o deixar de fazer, seril. o recurso j ui gado de-
·erto, quanto a ella, e a outra parte deverá sati fazer o preparo 
todo nas 24 horas seguintes , sob igual pena . 

§ 4. 0 O escrivão é obrigado a apresentar o processo dentro do 
prazoreferido e archivará o certificado rla entrega, que lhe 
passará o correio, ou o recibo do secretario a quem deve entre-
gal-o na séde do tribunal. 

§ 5. 0 A apresentação r'o aggravo, para se conhecer que foi 
feita e!!l tempo, será c·rtificada pelo terwo da_ mesma apre-
sentaçao c receb1mento, que lavrar o secr·etano rlo Lr ibunal. 

§ 6." O escrivão convencido de negligencia, malícia ou dolo, 
seja não facilitando os autos no seu cartorio, eja não extrahindo 
com promptidão as certidões, ou não cobrando e apre. entando 
o processo do aggravo nos prazos designados, será suspenso até 
seis mezes, depois de ouvido no prazo de 48 horas . 

Art . 69. Si o juiz indeferir o requerimento de aggravo ou 
obstar que o aggravo sPja esci'ipto, a parte poderá, no praw de 
48 horas, ref!uerer ao escrivão que lhe passe carta testemunha-
vel, copiando-se nella as peças que indicar. 

§ I. " O escrivão será obrigado a dar o in. trumento á parte, 
sob sua responsabilidade, no pr·azo maximo de 10 dias, havendo 
documentos a copiar e dentro de 48 horas, não os havendo. 

§ 2." O escrivão dará á pal'te recibo do pedido de carta teste-
munhavel e perderá o officio, si não der o in trumento, sob 
qualquer pretexto, nos prazos do pal'agrapho anterior. e-
gando-se o escrivão a dar o recibo, a parte poderá testemunhar 
a entrega do requerimento . 

§ 3. o A perda rlo olficio do escrivão no caso do paragrapbo 
anterior será determinada pelo presidente do Supremo Triuunal 
Federnl em vi. ta de reclamação da parte, devidamente do-
cumentada e ouvido o serventua.rio, que terá para responder o 
prazo de cinco dias . 

Art. 70. O tribunal, em vista da carta testemunbavel, man-
dará escrever o aggravo ou tomará logo conhecimento da ma-
teria, si o instrumento for instruido de modo que a tanto o 
habilite, independentemente ele mais esclarecimento . 

Art. 71 . As petições ou minutas de aggravo não serão 
acceítas, sem que sejam assignadas com o nome inteiro do 
'l!dvogado constituído nos autos, o que igualmente se observará 
'l! respeito da respostas ou contestações dos aggravados. 

.:\l't . 72. Quando 08 aggravos forem interpo tos de sentenças 
e despachos não comprehendidos nos que esta lei especifica, o 
juiz a quo declarará por seu despacho que os não admítte, por 
illegaes, condemnará as partes nas custas do retardamento e 
imporá aos advogados que tiverem assignado as petições e mi-
nutas a multa de 20$ a 50. 000. 

Art . 73. Quando o aggravo subir nos proprios autos com sus· 
pensão do processo, não ficam prejudicadas as medidas preven-
tivas e de segurança, salvo estando o juizo seguro com penhora, 
deposito ou caução . 

Art. 74. A revisão dos processos criminae3, findos, rle que 
trata o art. go n. lll do decreto n. 848 de 1890, estende-se aos 
processos militares, e será regulada do modo seguinte: 

§ l- 0 Tem logar a revisão: 
l o, quando a sentença condemnatoria for contraria ao texto 

expresso da lei penal ; 
2°, quando no processo em que foi proferida a sentença con-

demnatoria não se guardaram as formalidades substanciaes, de 
que trata o art . 301 do Codigo do Proces~>o Criminal ; 

3°, quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida por 
juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou quando se 
fundar em depoimento, instrumento ou exame julgados fabos · 

4°, quando a senten<;a condemnatoria estiver em formal con~ 
trarlicção com outra na, qual foram condemnado!:! como autores 
do mesmo crime outro ou ou tr·os réos ; 

5", quando a sentença condemnatoria ti ver sido proferida na. 
supposição de bomicidio. que po teriormente verificou- se não 
ser real, por estar viva a pessoa que se dizia assassinada; 

G•, quanrlo a sentença condemnatoria for contraria á evi-
dencia dús autos ; 

7", quando, depois da sentença condemnatoria, se descobrirem 
novas e irrecusaveis provas da innocencia do condemnado. 
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§ 2. o A revisão poderá ser requi~itada pelo condemnarlo , pela 
família, por qualquer do povo, pelo procurador geral da Re-
publica 

§ 3. o Ern to lo caso, a prova tlos factos allegados na revi8ão 
devere ultar neceS8ariamente de sentença pr<>judicial, em que 
tae. factos estejam r econhecidos. 

A pt·ova novamente exhibida será sempre confrontada com as 
que , ervirem de b&se á condemnação, para que o tribunal possa 
apreciar o valor relativo de cada uma . 

§ 4 . 0 Quando ja for fd.llecida a p soa, cuja condemnação t iver 
de ser revi ·ta, o tribunal nomPara um curador que exerça 
todos os direitos do condcmnado. Si pelo exame do p1•oces'o 
reconhecer o erro ou a injustiça àa condemnavão, o tribunal, 
refo··mando a sentença revista, rehabi lltará a memoria do con-
demnadn . 

§ 5. 0 Si o tribunal verificar que a pena imposta ao conrlem-
nado não corresponde ao gráo em que se acha incurso, refor-
mara a sentença condemnatoria nessa parte, salvo a disposição 
elo § 7". 

§ ô. o Si verificar que no processo revisto não foram guardadas 
as formulas substanciaes , limitar-se-ha a julgat· nullo o mesmo 
proéesso . 

O procurador geral da Republica, neste caso , promoverá are-
novação do pt·ocesso no juizo competente, si o cmne pertencer 
ao conhecimento da justiça federal , ou remettera a sentença do 
tribunal ao ministerio publtco do respectivo Estado, si o crime 
pertencer a jurisdicção local. 

§ 7 . o Em hypothese alguma poder-se-h a na sentença da l'evi -
são aggravar a pena imposta ao condemnado. 

§ 8 .0 Na revi ão SPrão observadas quae.quer outras dispo i-
ções do decreto n. 848 de 1890 e o processo estabelecido no Regi -
mento interno do Supremo Tribunal Fe lera!, na parte não alte-
rada pela presente lei. 

CAPITULO III 

DAS CUSTAS 

Ar t. 75. Emquanto não Ee or·ganisar o Regimento das custa , 
e moi umentos e porcentagens que devem ser percebidas ou arre-
cad 1das pelos actos judiciarios efuncções exercidas perante a Jus-
t iça Federal, serão applicaveis o Regimento publicado pelo de-
Cl'eto n. 5737 de 2 de setembro de 1874, e mais disposições em 
Tigor relativas a justiça, em gel'al , e ao Juizo dos Feitos da 
Fazenda, em p:uticular, de accordo com o estabelecido no decreto 
n. 8.J8 de 1890. 

§ 1. 0 A disposiç'í.o do art. 358 do decreto n. 848 é applicavel 
ao secretario, offlciaes , amanuenses, contí nuos e porteiros do 
Supremo Tribunal Federal pelos actos que praticarem como es-
crivães e ofTiciaes do juizo. 

§ 2. o St:'rá observado o que está disposto no Regimento do 
S11premo Tribunal Federal sobre custas . 

-'rr,, 76 . Deve ser condemnad na~ custas elos actos do pro-
CPSf>O que forem a.nnu llado~. o funccionario judicial que houver 
da ·lo causa á nullidade. 

Art. 77 . A parte condemnada em custas de retardamento 
cu de nullida.de, deve pagal-as a seu proprio requerimento 
n<t prazo de cinco dias da in ti mação, sob pena de não poder 
ser mais ouvi'la emquanto as não l10uver pago ou caucionado 
n importancia equivalente, a juizo da outra parte e do juiz 
da r:n usa . 

TITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

A ri. 78 . O § 2° elo art . ôO da Constituição não pro h ibe aos 
officiaes judiciarios locaes a execução das ordens e sentenças 
do Supremo Tribuna l Federal, pt·oferidas em gráo de recurso das 
sentenças das ju ·tiças do Estados ou do Dtstricto Federal, e em 
gráo de revisão dos proce~sos crimes, as quaes serão mandadas 
cumprir ou executar pelos mesmos juizes, Iocaes ou federaes , 

competentes para o j ulgamellto ou execução das sentenças re-
corridas , salvo a intervenção dos federaes, nos termos do art . Ô0 

n . 4 da Constituição e rio art . 17 desta lei. 
Art. 79. A intervenção prohibida pelo ·art. 62 da Constituição 

não comprehende a expedição do avoctttorias para r estabeleci-
mento da jurbdicção dos juizes federal e local nem o auxi lio 
reciproco que se elevem pr ... star a justiça federal e a elos Estados 
nas diligencias, ainda ele natureza executaria, rogadas ou de-
precadas por uma a outra, que não excederem das attri buições 
de qualquer dellas ou não importaeetn delegação de j urisuicção 
federal, prohibicla pelo art. 60 § I'' da Constituição . 

Art. 80. Osju izes seccionaes que acceitarem cargos ext t•anhos á 
jurticatura ou depois desta lei continuarem a exercei-os, ficarão 
avulsos , sem perceber vencimento.> ou contar ant iguidade como 
juiz, devendo considerar-se vago e ser preenchido o seu logar . 

Art. 81. Ren uncia o cargo de peoc urador da Repu lJlica o que 
accei ta r outro cargo. 

Art . 82 . Para procederem os supplentes ás cliligenci"lS e actos 
que lhes forem commettidos pelo juiz sec ·iona l ou os que lhes 
competem, nos casos urgentes (at't . 19), como os de quaesquer 
medidas preventivas ou assecuratorias, póde a commissão ser 
dada, na primeira hypothese, e a participação ser feita ao jui z 
seccional, na segunda , por oficio ou telegramma, sendo este 
confirmado _por despn cho nos autos ou offi cio da mesma data . 

Art . 83. A j urisdicção privativa da justiça federal e~ rela-
ção aos cr imes poli ticos não comprehende os praticados contra as 
autoridades dos Estados, ou contra a ordem c segurança int~rna 
de alguns clelles por nacionaes ou esteangeiros nelle domi cilia-
dos, sal v o nos casos dos ceimes que forem a ca.usa ou conse-
quencia. de perturbações que, nos termns do art. G0 da Consti-
tUição, occasionem uma, intenençii.o armada federal. 

Art. 84 . A indemni~ação gara.niicla pelo ::trt . 86 do Codigo 
Penal não será rlevida pela União ou pelo Esta•lo : 

1. ' Si o erro ou inju tiça da c nclcmnação do réo r ebabilitado 
proceder de acto ou falta impubvcl ao mesmo réo, como a con-
fissão ou a occultação da provn. em seu podl'r ; 

2 . 0 Si o réo não houver esgotado todos os r ecursos legaes ; 
3. o Si a accusação hpuver sitio meramente particular . 
Paragrapho unico. A União ou o Estado terá em todo o caso 

acção r egressiva contra as autoridades e as partes interessadas 
na condemnação, que forem convencidas de culpa ou dolo. 

Art . 85. O Re;ômento uo Supremo Tribunal Federal se cum-
pririt com as ai te rações desta lei. 

Art. 86. A disposiçi.ip do art. 330 do decreto n. 848 de 1890 se 
applica á classificação dos creditas elas fcll lencias, revogado assim o 
disposto no art. 69 lettra a do decreto fl · 917 de 24 de outubro 
de 1890 . 

Art . 87 . E' autorisado o Poder Executivo : 
Jo, a organisal' : (a) o Regimentorlas custas, \ mol um'entos e por 

centageos ; (b) o dos advogados , procurador~s. soli c1tadores e 
secretarias da justiça federa l ; (c) a tabella clãs fianças em con-
formidade do art. 406 do Codigo Penal ; 

2", a proceder á consolidaçito sys_tPmaLica de todas as disposi-
ções v1gentes sobre orgamsaçao da JU t iça e processo federal · 

3° , a abrir os cre·litos necessarios para as respectivas despezas. 
Art. 88 . São mantidos os Iogares de avaliadores privativos 

creados pelo decreto n. 39 I de lO de maio de 1890 e 'serão no-
meados pelo Pre idente da Republica. ' 

Paragraph_o unico. Para esses lagares serão aproveitados os 
actuaes avaltadores, cabendo-lhes as van tao-ens estabelecidas pelo 
Regimento de custas em vigor . " 

Art . 89. Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Feder al, 20 de novembro de 1894. 

DR . 1\fANOEL VICTORINO PEREIRA, 

Pr·esid ente do Senado . 
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DE1JRETO N. 222 - DE 23 DE NOVE~'IBRO D~: 1894 

Iniciado no :::>~nado e pela Cam<u·a el os Deputados enviad o a sancção. 

Aut o riz~ "" Governo tl co ncede 1· ao 2° o!licial da Secretaria da Inrlus tria , 
Via<;iio e Oul' aS Puulicas, José Fernand es Hiueiro da Costa, um anno de li· ' 
ccnça com ord cnat!o pat·a tt·atat· de sua saude . 

O Pr .. ·siclen te da R.epublicn, dos Estados Unido.> do Brazil: 
Fnço saber qne o Cong r·esso Nacional dccre tu e eu sancclono a 

resolução segninte : 
Ar ligo u 11 ico . Fic;1. o Govct·no autor·isado a conceder ao 2° olTI-

cial ria. Secretaria da lndu~tria, Viação e OlJras Publ icas, José 
Fernandes Ri beit·o da Costa. um anno de licença com ordenado 
para tratar de sua ~aucle onde lhe convier. 

Cn.pital Ft deral, 23 tle no\' embro de 1894, fi0 da Republica. 

PRUDENTE J . DE l'v!ORAE~ BAHROS. 
Antonio Otynlho dos Santos Pires. 

LEI N. 222 A - DE 23 DE NOVEMBRO lJE 1894 

Ini ciado no Camara dos Deputados e pelo Presidente do Senado 
promulgada. 

Manda que continuem a ter o mesmo destino a que estão se rvind o diversos 
proprios nacionaes no Estar] o de Pernambuc o que por lai do antigo regimen 
foram entt·eg ues :i Saut:>. Cas:>. de Misericord ia do Reci ~e. 

Faço sabe t• ao~ que a presente vieem que o Congeesso Nc\cional 
decreta e pt·omulga. a seguinte resolução: 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar t. 1. o Os propr•ios nacionaes que poe lei tlo antigo regimen 

foram en tt·egues á. Santa Casa da Misericordia do Recife com o 
oncargo de recJ!bimento e eLlucação de orphü.os c desamparados, 
bem como a colonia Isabel, no Estado de Pernambuco, conti-
nuarlo a ter o dest ino a que estão servindo. 

Art. 2.0 Revogam-se as di>posições em contrario. 
Senado Federa l, 23 de novembro de 189!, fio da Republica. 

Da. MANOEL VICTORINO PEREIRA, 
Presidente do E'enado. 

OEC:llnO N. 223 - DE 24 DE NOVE~BRO DE 1894 

Iniciado n;\ Carnal'a do> Deputad os e pelo Senado enviado para a 
rormalidacle da promulgação . 

Promulga a resolução do Congl·esso Nacional que autol'isn. o Porler Executivo 
a. abrir o credito necessario pal'n pagamento Jos vencimentos dos empre-
gados das secretarias das du'ls Camaras . 

o Presiden te tb Republica dos Est<LClos Unidos do Brazil: 
F<1ço saber que o Congr·esso Nacional decretou e eu, nos 

termos do § 3° do art . 37 dll" Consti tuição da. RepuiJiica, pt•omulgo 
a seguinte 1·eso1uçã.o: 

Art . I. o E' o PoJer Executivo autorisaclo a abrir o Cl'e-
tlito necessario para p·1 gamento dos vencimentos devidos n:o'3 
tmpreg-,tdos da ecr.' taria. da Camat·a dos Deputados, em vtr-
euu da resoluçií.o cl<t mesma Camara de 28 elo agosto de 1893, 
sendo doze contos novecentos e trinta e tres mil tresentos e 
tres r éis (12 :933 ·333) pltr-a os ultimos quatro mezes do exercício 
findo de 1893, e trinta. e oito contos e oitocentos mil réis (38:800$) 

Annexo - i 

J?ar:.t o correu te exercicio; o onze contos e quinhentos mil réis 
(li :500 ) para augmcnto dos vencin1entos dos empregados da 
secr·etnria. do Senado , nos ultimes cinco mezes do LOrreute 
exercício . 

Art. 2. 0 Revog:11n-se as disposições em contrat·io. 
C,tpital Federa l, 24 de novembt'O de 1894, 6° da Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE MoH.AES BARROS. 
Dr. Antonio Go11çal'Des Fenei!·a . 

DECRETO N. 223 A - DE 26 DE NOVEMBRO DI; 18()-! 

l11iciado na Cam ara tlo> Deptltados e pol' el!a enviado v. saucçiio. 

Auto t·isa o Governo a abl'il' no l\Iinis tc do da i\larioh:J, no c orrente exerci-
cio, o ct·edito de 527:422:) para as verbas- Conselho Supremo i\Illitat·- e 
- Eveo~uaes - deste anno . 

O Presidente da Republica tios E;tados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

segui nte resolução: 
Ar t. I . o E' o Govcr~o autorisado a abl'ir , no corrente exer-

cício, os seguintes credi tos á let n. 191 fl de 30 de setembro 
de 1893 : 

§ 1. 0 Ao ar t. 11. 4 do orçamento do Ministerio da Marinha, 
verba - Conselho Supremo Militar - d·1. qnanth1. de 27:422 · 
para occorrer ao abono dos veucimentos a que teem direito os 
almirantes membt•os do Conselho Supremo Militat', d accordo 
com o art. 16 do decre to n. 149, ue 18 de junho de 1893. 

§ 2. 0 Ao n. 28 do mesmo artigo ela lei do orçamento do mesmo 
Ministerio, á verba - Eventuaes - da quantia. de 500:000 
para occorrer ás despezas com p:tssagens autorisadas por lei, 
gl'atificações extraoedinarias, ajudas de custo e outras despezas 
não previs tas . 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Almit·anle Elisiario .José Barbo3a, Ministro de E'3tado dos 

Negocias dt~. Marinha, r~ssim o façJ. executar. 
Capital Federal, 26 de novembro de 1894, 6° da Republica . 

PRUDEN'rE J . DE MoRAES BARROS . 
EZisia1·io JosdB arbosa , 

DECRETO N. 224 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados c pelo Senado enviado para a 
fot·malidade da publicação. 

Publica a resolul}ão do Congresso Nacional prorogando até iO de ~lezemuro 
do corrente anno a actual sessão legislat iva. 

O Presidente tla Repub1ica dos Estados Unidos do Brazi l 
Faço saber que o Congl'esso Nacional, nn, conformidade do 

disposto no § 1° do art. 17 da Co .Jstit ll ição Federal, r esolveu o 
seguinte : 

Artigo unico. E' proL'ogacla a aclual sessão legisl \ti v a tio 
Congresso Nacional até l O de dezembro tlo corrente anno. 

Capital Federal, 30 de novembro ele 189-1, fi0 da Republica . 
PRUDENTE J . DE MoRAES BARROS. 

Dr . Antonio Gonçawes Fe1·reira. 

iS 
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DECRETO N. 225- DE 30 DE NOVR\IBRO DE 1804 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado t\ sancção. 

llutorisa o Governo o t•evor o nctunl Regimento do custas judiciarias e dá outa·n 
providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte r esolução: 
Art. l. o E' o Governo autorisado a rever o actual Regimento 

de custas jucliciarias, abolindo as custas marcadas para os juizes 
ofunccionari selo ministerio publico da justiça local do Districto 
Federal, com excepçã.o dos que competem aos curadores dos 
orphãos e ausentes . 

Parngrapho unico. O Governo fará nas demais taxas do re-
girnflnto o augmento conveniente, respeitando quanto possível 
o PI'inci pio da proporcionalidade . 

co:n termo de c01nprotmsso tomado perau e es e ; a es es esc1 e-
ventes podem .:mcanegar de todo o erviço do cartorio, inclusivo 
inquirição de testemunhas, t et·mos nos auto·, etc. , com tanto que 
o escrivão sub3creva todos os autos e termos, cabendo-lhe exclu-
sivamente a responsabilidade dos ac:tos elos escreventes. 

Art. 7.0 São obrigados os juizes do Tribunal Civil e Crimina l, 
bem como os pretot•es, a permanecer nos dias uteis, na casa de 
suas audiencias, das 12 horas da manhã ás 2 horas da tarde , 
sob as penas do art . 211 do Codigo Penal. 

Paragrapho unico . Nas mesmas penas incorrem os juizes que 
demorarem os feitos além dos prazos fixados em lei. 

Art . 8. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de novembro de 1894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Fen•ei1·a, 

Art. 2 . 0 As causas julgadas no Districto Federal serão su 
jeitas a uma taxa judiciaria cobt•ada nas seguintes propot'ções~ Tabella dos vencimentos dos juizes e mais fuilccionarios do 

ministerio publico da j ustiça local do Distr icto Federal 
l", de 'i "/o sobre o valor pedido nas causas contenciosas e 

sobre os líquidos a distribuir- se nas fallencias, liquidações, par-
tilhas judich1es e processos a estes equiparados; 

2", de 2 °/o sobre a arrecadação dos bens ele ausentes . 
§ ] . 0 Nas causas inestimaveis e naquellas em que não houver 

sido determinado o valor, a taxa será paga sobro o valor dado 
om arbitramento nos termos de direito . Em todo caso, a taxa 
jucli()iari a nunc<~ e:xcecleri1 de 300, ; nas partilhas o m::tximo da 
t::txa será de 150 '000 . 

§ 2 . o A taxa será paga por occasião rle subirem os autos para 
a primeira sen tença definitiva, e será levada em conta, como as 

FUNCCIONARIOS 

Cúria do Appcllaçiio 
custas j udiciarias, á parte que houver de pagal-·os ali na!. i Pa·esidente .. .... .. .... .... .. .. 

Art. 3 . 0 Sorá instituído um sello especial para a taxa judi- i Vice-presidente .... .. ...... .. . 
ciaria, autorisado o Governo a expedir os regulamentos neces- i O ~u~j~~~·q:,~ · ~e;·~i;.'~~·~-~~~~1j;~ sarios para a respectiva arrecadação e fiscalisnção. 1 ~ .. ocu .. adol' ge,.n l .. . .. .. 1 .. . ... 

Paragrapho unico . Nestes regulamentos serão estabelecidas ecl'eta .. ao •.... • .• • ..• . ..• .• .• . 
penas de mulla,sem prejuízo d<~s de responsabilitlade , estatuídas 2 Amanuenses .. ... ............. . 
no CodiS"o Penal, para o funccionarios que fot·em encarregados 2 ~~~~[~~~~·.:: :: :·.:·. : :: :: ::: :: :: 
de fi ca1isar o pagamento dos emolumentos judiciarios . 

Art. 4. o A' medida que forem vagando quaesquer Pretorias, 
por morte, renuncia ou accesso dos respectivos juizes, serão an-
nexadas: a ele Paquetá á ela Candelaria; a da lllla do Governador 
á de Santa Rita ; a da Gavea i1 da Lagóa; as de Guaratiba e 
Sn,nta Cruz a de Campo Grande ; a de Jacarepagua á ele It•njá 

§ I . o i a vaga se der em alguma das Pretorias que não as 
seis a annexar, o pretor da CJUe for annexada irá exercer o seu 
cargo naquella em que se houver dado a \aga .. 

§ 2 . 0 Os escrivães das Pr·etorias que forem annexadas ser-
vil'ão junto aos officios das que comprehenderem as Pretorias 
exlinctas, sendo preferido' para o preenchimento das vagas que 
occorrerem segundo a ordem da antiguidade da suppres~ão elas 
mesmas Pretorias, e substituindo-se elles e os escrivães com-
panheiros reciprocamente . 

Art. 5.0 Os vencimentos dos funccionarios da justiça loca l do 
Districto Federal, ele qne trata a tabella annexa ao rl rcreto 
n. 1030 de 14 de no1•embro de 1890, fica m elevados a 40 o;. os 
dos promotores publicas e seus adjun to ; a 30 °/o os elos demais 
funccionarios; a 25 °/o os do vice-presidente cl <t Córte de Appel-
lação o a 20 °/0 os do presidente, de accordo com a tabella an-
nexa á presen le lei. 

Os pretores vencerão 7:200 e o juiz que servir no conselho 
da Córte de A ppellação terà a gratificnc;ão de C00$000 . 

Tnbu.nal Civil c Ct'iminat 

Pa·esidente .... . .. . ...... . . .. . 
2 Vice-presidentes , .. . . . . . ..... . 
9 Juizes ....................... .. 
1 Sub-pa·ocurndor ........ . ..... . 

T;'romoto.r-publico . . ...... , . , .. 
ecretar1o . . . .. . . , .. .. . .... . . . . 

2 Arnanuenses .. . ...• . . .. .. . .... . 
Poa·toia·o ... . ........ . ...... . . . . 

2 Gontinuos ...... . ... .. ...... . . . 

Jm·y 

2 Promotores publicos . ... ... ... 
2 Esct·ivães ... .. . ... . .... . , ... .. 
i t>or leiro .. .. t• •••.•• •• •.•••• •. 

Feitos da Fa:;enaa Municipal 

Juiz ........... .. .. . ...... . .... 

P>·at.;rias 

21 Pretores .......... . .... . . , .... 
7 Adjuntos de pa·omotores .. . . . , 

Cut"ador dns mn.ssns .. . . • • ... .. 
Curador dos residuos . . , ., .. . . . 

2 Officiaes de justiça na Côrte de 
Appcllação .... . .... . . ... , ... 

VENCIMENTOS 

DE CADA U:\1 

i 6: 0 ;6000 
16:2j0.~000 
15:600:'000 

GJf~OOO 
15:óOOSOOO 
7:800$000 
3: 1~0:)000 
2:340~000 
1 : 5 60.~000 

15:600$000 
14 :300:':)000 
i 3:ooo.;oo0 
i3 :0 O~OJO 
6 :720~000 
6 : 240~000 
2:340;;)000 
1 :950~000 
i:300SQOO 

6:720~001) 
<1 :.;,o,ooo 
1 :5j0.~000 

i3:000~000 

7:200~000 
3:3õO.,;ooo ...... .. ...... 

············· 
i :000~000 

DE TODOS 

i6: 00._;000 
1ü :25J~OOO 

156 : 000~000 
GOO~OOO 

i5 : 500~000 
7: 00$000 
G:2-l0SOOO 
2:3 •05000 
3:120$000 

i5:bOO:OOO 
23:G00~000 

i 17: 000~000 
i 3: 000,<000 
6 :720~000 
6:2\0.ôOOO 
4 : ~0$000 
1 :<·o··ooo 
2: 0$000 

i3:440$0PO 
g:3j0.'-JOO 
1:560$000 

13 :ooosooo 

15!: 200$000 
23:5to:;ooo 
G:720.j000 
6:720~000 

2:000.-)000 

SO~HúA 

2;M : 750~000 

i96: 390~000 

24:350$000 

i3:000~000 

iSS: iGOSOOO 

2:000.~000 

681 : GóOi;OOO 

§ 1.0 O curador fiscal das massas fallit.la s e o curador dos r e-
síduos terão vencimentos identicos aos dos promotores publicas 
sem direito a custas, commis·ão ou porcentagem. ' 

§ 2. 0 Os sub-pretores e supplentes dos pretores, quando no 
exercício do cargo teem direito aos vencimentos que os pretores 
deixarem de perceber. Cnpitttl Fodet•al, 30 de novembro do i894 . - Dl'. ilntoaio Gmtçal1los Fcn·oi,·a. 

§ 3. 0 Haverá na Córte de Appellação dous officiaes de justiça, 
percebendo cada um o vencimento annuv.l de 1:000$, além das 
custas a que tiverem direito pelas diligencias. 

Art. 6. 0 Todos os escrivães poderão t9r escreventes por elles 
l)l'Opostos, nomeados pelo presidente da Côrte de Appellação e 
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DECRETO N' ~25 A - DM 1 DE DEZEi\:!BI~O DE 1894 

Iniciado no Senado e pela Camava dos Deputado env iado á sancção . 

Concede ao Estado do Goyaz diversos proprios nac ionaes , situados no 
lllCSillO Estado , e de quo a Uniii:o niío precisa para os erviços fedemos . 

O Preslden te da Republica tios Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso 'acionai decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. I. o São concedidos ao Estado de Goyaz os proprios 

nacionaes situados no mesmo Estado, e de que a União não 
precisa para os serviços federaes, a saber: 

1°, a casa onde funccionava a Companhia de Aprendizes Mi-
litares, hoje occupada pela forç:1 policial ; 

2°, o palacio do Governo entregue ao Estado por acto do Go· 
verno Federal (aviso de 2 1 ele julho de 189 1); 

3°, o eJ ificio onde fuuccionava a Iutenclencia Municipal da 
Capital e que c hoje paço da Assembléa est tuloal; 

4°, a chacara comprada para residencia do bispo diocesano ; 
5°, o antigo Observatorio Meteorologico. 
Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 

executar . 
Capital Federal, 1 de dezembro de 1894 , 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
F1·ancisco de Paula Rodrigues Alves . 

DECRETO N. 226 - DE 3 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado no Senado e pela. Camara dos Deputados en viado á sancção . 

Prohibe o recebimento tle sentenciados no presídio de Fet·Jinudo de Noronha 
o dá outras providencias . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos tl.o Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. l. o Ficn. prohibido, da data desta lei em dean te, o rece-

bimento de sentenciados no presidia de Fernando de Noronha . 
Ar t. 2 . o O Governo mandar:.\ en tregar ás autoridades dos 

r espectivos Estados os sentPnciados que alli estiverem . 
Art. 3 .0 Para o transpor te seguro dos ditos sen tenciados a 

seus destinos fica aberto ao Goveeno um credito de 150 :000$000. 
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 3 de dezembro de 1894 , 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
Dr. Antonio Gonçalves Fe,·reira . 

DECRETO N. 227 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camat·a dos Deputados e pelo Senado enviado à sancção . 

Autorisa o Governo a manda r prolongnr a linha telegraphica pelo interior do 
ERtado do Ma1·anhão até á cidado de Pnhun, no de Goyaz. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte re olução : 
Art. ]. o E' o Governo autorisado a mandar prolongar a linha 

telcgr-a.phica pelo interior do Es tado do Maranhão, ató á citlade 

de PalmB, no E~ lado de Goyaz, com es tações nos princi paes 
nucleos de população que mai;; se prestarem para a passn.g-om 
da liuha. 

Ar·t . 2.° Com esse serviç j)Oderá. o Governo gas tar ale á 
quantia de tluzentos contos do réis (200:000$000) . 

Art. 3. 0 Hevog-am-se as clisposições em contrat·io. 
Capital Fetl.eral, 4 (le dezembro tle 1804 , 6° d<t Ropublica , 

PRUDENTE .1. DE J'viORAE BARROS. 

Antonio Olyntho do s Scmtos Pires. 

DECRETO N. 227 A - DE 5 DE DE7.EMBRO DB 1804 

Iniciado na Cumat•a dos Deputados e pelo Senado enviado ú. Anncçii.o. 

Fixa o prazo de dous annos pnt•a que os navios, ~uo so onkogam á navogaçi'io 
de cnhotngom entro os porto~ mat·itimos ou 1luvinos, se nncionnlisom do 
nccordo com a lei. 

O Presidente da RepuLlica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacion:1l docrota e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. I . 0 E' fixado o p razo de dous annos para que os n:wio3, 

que se entregam á navegação de cabotngem entre 'S portos ma-
rítimos ou Guvh1es do paiz, se naciona lisem de accordo com as 
disposições da lei n. 123 de I l tle novembt•o de 1892 . 

Art . 2 . 0 Revogam-se as disposições em con trario . 
O Ministro Lde E~tado dos Negocias da Fazenda assim o faça 

executar . 
Capital Federal, 5 de dezembt•o de 1 8~4 , 6• ·ta Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

F1·ancisco ele Paula Rod1·igue.~ Alvc., . 

DECRETO N. 228 - DE 6 DE DEZEMBP.O DE 189<! 

Iniciado no Senado o pela Camarn doa Deputado> enviado á sancção . 

Publica a resolução do Congresso :-lacionn! prorognnrliJ atú 20 do CIJrrenl•• mn 
a ac~ual sessão legislativa . 

O Presidente da Republica do3 Esbdo~ UniJos do Brazil : 
Faço sabet• que o Congt·esso Nacional, na conformidade do 

disposto no§ 1° do art. 17 da Constituição Federal, resolveu o 
seguinte: 

Artigo unico . E' prorogada a actual sessão legislativa tlo Con-
g t•esso Nacional até 20 do corrente mez . 

Capital Federal, G de dezembro do 1891 , 61) tla Republica.. 

PRUDENTE J. DE fORAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreim , 
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DECRETO . 229 - DE 6 DE DEZE)!BRO DE 1894 

Inici3do na Camnra dos Deputados c p~ l o Scnv.do enviado :í. sancção. 

Mnnd-. contar ao capitão de cavnllaria Antonio J"agu, como tempo de effecl!vo 
serviç o, o período dec on·ido de 2S de fe,·ereiro d" 1 67 a 27 de agosto de 1 73, 
em que esteve fóra das fileiras do Exe•·cito em consequencia de ferimento roce-
oido em combnt•. 

O Presidente da RepulJlica elos E·tauos Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congre so Nacional d cretou e eu sancciono 

a seguinte J'e olução : 
Art. 1. ° Fie;\ o , Yet·no a nt ori ado a. mandar contar ao ca-

pitão do 8° re<ri menl ele cavnllnritt Antonio Lago, como t empo 
de e ITecli v o seniço, o periodo decorrido de 28 de fevereiro de 
1867 a 27 de ngosto de 1873, om que es to1·e fól'n. das ft lei r .1s rio 
Exercito m consequencia de graye ferimento recebido em com-
lJate, mas durante o qna l preRtou, entretanto, serviços campa -
li v eis r.om se u ::; lado do n mie . 

Art. j? . o Revogam-se a tlisro içõe em conll'ar il) . 
O General de Di'õisão Bei'Jlardo Va ques, ~Jinistt•o de l!;stado r1os 

Nogocios da Guerra, a sim o t enha e ntenditlo o faça executar. 
Ca pita. l Federal , 6 de dezembro de 1894, 6° da Repuhlica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARRO 

Berna1·do Vasques . 

DECRETO N. 230 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1694 

1niciado no Senado e pela Cama r :1. dos Deputados emiado para a 
fo r malidade da promulgação . 

A pprovn com mo diflcnções e ndditamentos o Codigo dns disposições communs 
:\s in tituiç ões do ensino superior, que baixo u com o decreto n . 1 1 ~9 de 3 de 
dezemb ro de i892. 

O Presidente ela. Republica dos Estados Unirias do Brnil: 
Faço sa e r que o Congresso Naciona l decretou e eu, na fól'ma. 

dos :l0 Llo ar t. 37 àn Con tituição da Repn blica , p:·omulgo a se-
guinlo re ·o loção: 

Artigo nnico. E' npprovado o Codigo das di posições com -
mun à instituições do cmi no superior . organ isado pe lo Go-
verno e expedido com o decreto n. 11 59 de 3 de tlczcmbro 
de 1892 com a modificações e additamnn tos seguin tes : 

§ 1. o Quando. para o calculo da. ju lJil ação de lentes sub ti 
tuto- ou p1·ofe ~ot·es, cone rrel'em erviçoos de magisterio e SPr-
Yiço "'era e -eriio c m putados : 25 annos de servi ços de magi . 
teria co:110 equi>alentes a 30 de se1·viço gernes ; 30 dos 
pl'imeir , a 36 dn· egunio·. e a sim em t<lrlos os casw , gua.t·dnda. 

sub ·ti lutos e pro fessores , em virtude das leis anteriores que 
vigoraram duran te o tempo em que c ll es exerceram o ma-
gisterio . 

~ 5. 0 Pi.:a revogado o a rt . 3 11) das di. po~ições transitarias 
do Cod igo . 

c ,,pilal Fedel'al , 7 de dc·zem bl'o de 189-! , 6° da. H.epuuli ca . 

PRUDENTB .1. DE ~I ORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Fe>Tei?·a . 

DECRETO N . 23 1 -DE 7 DE DEZ EMBRO DE 1894 

Inic iado na Camara dos D putados e pelo Senv.do enviado á sancção . 

Auto ri sa a creação de uma c~ixtt beneficente na B•·igadn Polic i:1 l da 
Cnpitnl F ede t·nl. 

O Pt•esidente da. Republica dos Estados Unidos do Brnzil: 
Faço saber que o Congresso :-.lncional uecreto u e eu sancciono a 

Sl'gui nte:resoluç.,'io:: 
Art. 1. ° Fi:!a o Poder Execulivo autcrisado a crear e regnl ar, 

som onus pal'n os cofres pu blicas , uma. caixa beno ticento na Bri -
gada Policia l desta Cnpitnl. 

Ar t . 2 ." Revogam-. e as disposições em contrari o. 
C.1pital Feder·al, 7 de dezembro do 1894, 6° da Repub1ic ;~. . 

PRUDENTE J. DE i\fORAES BARROS . 

Dt• . An tonio Gonçalves Fe,Tei m . 

DECRETO N. q2 - DE 7 nE DEzEMBRo DE 1804 

Iniciado no Senado e por este enviado á sancção 

Organis:t os estndos-maiore> do Presidente da Republica, do Min i ~ lro da 
Guerra , do Ajudante General do Exerci to e rio Quartel Mestre Ge ne rnl. 

O Pre·ielente da. hepulJlica dos Estu dos Unid o do Br(lzil : 
Faço saber LJU J o Congresso 1acioua I decr·eta 

l c i seguin lo : 
eu sancciono a 

Art . 1 o Os estados-mn.iores do Ptesideuto da Repn hlicn , do 
Min i t1·o da Guencl, do Ajudante General do Exercito e do Qnnr -
tel-~leslre Genera l ficam org:-wisados com o seguinte prs o.tl : 

PRES!pll:NTE IlA REPUBLlCA 

chefe rio estndo- maior , genera. l ou olllciul superior do Exercito 
ou d;l AI'mada. . empre a. e1ui>alenci'l !'ara. aquelle etreito, entre un e ou tros, 

como de 5 para 6 . 
§ 2. 0 ~ontar--e -ha tn fórm a. do art. 37 elo Codigo o t empo 4 

de ser>iço eiTecli ,.o do mngisterio para ca !cu lo de accr sei mos de 
Yencim ·n to. ou dv jubila<;ões . 

officia.I ~ uperior, adj unto, sendo do Excr·cilo ou da ,\ rm·ld n. 
ajuda ntes de orde n ~ , on1ciil eS do l~xerci to on ela Arnmcla. 

M INI TH.O D.\ GUI':RRA 
§ 3 . 0 Aexpre·são- Yencime :. to , que se lé no Cod igo, quando se 

r e fere a. jubilaçoõ~s rle lente, , que contem 30 nonos ele serv iço 
eirectivo ou ao calculo de accre.·cimos por antig uidade, com-
prellende o ordenado e a gratiflcJção , percebidos pe lo excrcicio 
do caro-o . 

ão poderà ser computada ne se ca1eulo qualquer gr·atificação 
transitor·iamen te percebida em virtude elo (\e empenho de ou tro 
cargo, por intcrinid:ule ou commissão, ao tempo em que é feito 
o nre mo cn I cu lo. 

~ 4 . 0 Serfío re peitado para ajulJilaçoão, além dos declarados 
no Cotligo Je 3 do dezembro , os direi tos jú. adquiridos por lentes, 

1 secJ•etario, official do Exercito. 
4 ajudnnlo ele ordens, capitãe. ou suba. ltcmos de qua.l qner cor•po 

ou a.rma. do Exerci to. 

AJUDANTR OF.NF.RA L 

J ;1judantes cíe OJ'rl ens, capi tães ou : n baltemos de IJU:tlquc r· coq o 
on n.I'ma do Exerci to. 

I assistente, ofilcial SU[JCI'iot• Llo coJ•po especia l. 
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2 ajurluutes de Ol'dens, cap itães ou suba lternos Je qnalqn nr cor po 
ou arma elo Exercito. 

l assisteu te, ca pit5.o 011 otücial super·ior elo Exercito , de corpo es-
pecüt l ou tntrnn um ern r·io. 

§ 1. o Além do estado·maior, o Pr·esiclente cl<L Repuhli a terá 
um secretario e elous officiaes ele gu biuete, e o Mi nistro ela Guerm 
terá um official ele gauinete, qu e SJrão civi .-; ou militares. 

§ 2 . o O officia l de gabi nete elo l\1in istr·o da Guerra, si fot' civil, 
sera sempre tirado dentre os empregados elo mesmo Ministerio, 
percebera torlos 0 3 seus vencimentos como em eil'ectiyo serviço 
de seu cn r go e terá mais uma gratiticaçiio especüd de 350$ men-
saes, que coreera pela verba -Secretaria de Estado . 

Art. 2. 0 O seceetario e os officiaes de gabinetd do Presidente 
da B.epublica, s i fo rem funccionarios publicas, perceberão todos 
os seus vencimen tos como em eil'ecti v o exercício de seus cargos, 
e mais a gratificação de 500 meusaes paea o secretario e de 400$ 
para os outro5; no caso contrario lhes será arbitrada uma grati-
rtcação a té ao maximo d" l :000~ pnra o primeiro e Lle 900$ para 
os dons outros. 

Paragrapl!o uoico. E~tns gratificações serão pagas p ela verba 
-Eventu11es - do Min isterio Llo lnterio1', quando não estiverem 
contempladas em rubrica especia l do orç,unento . 

Art. 3. 0 o~ vencimentos do pe ;soal mil;ta r ta.u to do estado-
ma.ior Llo Presiden te da Republica , como dos est.ndos-maiores rlas 
a u toridades rnoncionadas no ar t. !0 , constad o do soldo e etapa 
correspondentes ás suas patentes , gratiticac;ão Je o:,t ado-ma.ior 
de 1• classe (!readas , e 111ais das gratificações especificada D [l. t i -
bella in fea . 

Art. 4 . 0 O PresiJent e d:t Re!Jubl ica, somp1e que tiver de se 
apresentar em frente á tropas, se Caril acompanhar por officiaes 
geneeaes e supcriOJ'es, qnc para esse fim especial for ·m com an-
t ecedencia convidarias. 

Art. 5 .0 Revognm -se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de dezembro de 1894, 6• da Republíca. 

PRUDE ' TE J. DE MoRAES BARROS . 

B er.nardo V asques . 

Tabella a que se refe r e o art . 3• da lei n. 232, desta data 

NO ESTADO-MAIOR DO PitE3IDENTE DA REPUBLICA 

Gratiflc.ação 
GP-neral ...... . ....... . ................. . . .... .... . 

101.-

de trinta e sete contos e (]unrentn s sete mil róit; ( 37:047$000) 
i rubrica 3a do art. 2" tla lei n. 191 B, do 30 rle ~ó tuiTJ I Ir'o 
de JmJ3 . 

Art. 2." Rovog·am-se: s <.li8]}o;,iooes em conLral'lu. 
Capita l !7eclcra.l, lO de rlozemiJJ'o do 1891, 8" <.lu H.opubllca. 

Dr. 1lntonio Oonçat1;es 'Ji'errelra, 

DEC RETO N. 234 - I) ·: lo DE tlJ1lZJnl.I{IJR0 DJ~ I 894 

Iniciado na Cama r a dos Depntarln. e pelo s~nado en vin'o (t aancçílo . 

Autorisa o Governo a abrir um crodrto extr·aol'fllna l'!o rlo 25.M0:0003 para oc• 
correr ás despezas d o l\Imistc r lo ri a Guerra a té tlqu fdu~ão ria oxercfelo vi-
gente. 

O Presidente da H.epublica dos listados Unidos do Brazll: 
Faço saber que o Congresso Naci onal decreta e eu sanecíono n 

seg uinte resol ução : 
Artigo uoico. E' o Govcl'no autor•isado a abrir o credito ex-

traordíoario de vill te e cinco mil e quíoheuio~:~ contoK para oc-
CoJ·rer ás despezas do Minisl<J J•í o da. Luem.1. aló á lí•t Ull.la~ão liu 
exercício v igente ; ~revogari as as Jlsposiçues , m con trar io . 

O General de Divisão Bcl'llarrlo Vas'.jues, MíuhMo do Estud,Hlos 
Negocios~da Guerra, assim o leulm enteollído e fa1;-~ execu t- r. 

Capital Federal, 10 de dezembro do 1894, e~ da Jtepublica. 

Prwon T~ .l. 11e ! lOUAE S B.Alutos:. 

JJernrwdo Vatquel. 

DECRETO N. 234 A - DE 10 DB DEZmtmto DE 1894 

OfficiaJ superio r ......... . ...... . .. . . ............. . 
Capitão ou subaltel'no . ..... .................. .... . 

5508000 
450:000 In iciado na Camara do~ IJepu~adu& e t)!!lo Seaado enviul}n ú :;13ne.<;iio. 
300$000 

Concede t rc'!l mez~ ile lícent;"1. a Oarl s ,\llJ!!'rb do r!~JIIrilo !iMtr>, 2• ,lflebl 
KOS ESTADOS-MAIORES DO li11N181'RO DA GUE RRA, AJUDANT E GE:>i.F:- da .A!.IrJ~ínt.•tr:~ç.õ.o do& Cqrr~;ím< dn Di:.~lriew tred.<,ml. 

RAL E QUARTEL·MEt TRE GENERAL 

GraUflcaP,ão 
Official superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400:·ooo 
Capitão ou suL~ lt erco .......... . ... ... . .. ........ . 250$000 

C'lpital Ferler al , 7 de dezembro rle 1894 .-Bernardo Vasques . 

DECRETO l. 233 - DE 10 l>E DEZEJIBWJ DE 189-! 

I niciado na C; mara riCI5 Depu!.adoA e pelo S-madCI enviado á sanc,;ão . 

AotorÍllu " Poder Executivo a absir um cre<Jao llllfi!Jlemenlar dtl 3i:Oí7$(!0ij :r.. 
mbrícu 3a do urt . 2: ' dulei n. illl B, d'! 30 d'l O!et.;!mhr" do W& . 

o Pr~idente da Repnblíca. do~> Estados Luído, do Bl'<Jzíl : 
Fa~:> saber qu e o Conr-rmrso Nacional decre tou e cu Mlnccíono 

a seguinte resolução: 
Art. J.O O Po·Jer J.l:xe(:utivo é autorisarlo 11 alwír, pelo MínL 

terío da Ju.slír;a c Negooíos lnl\!l'íores, um 'Te!.líto supplem.-:ntar 

O PJ'&idenL<J da. R~publíca dos E~tadog líniflos 1lo Btazil: 
Faço S<iber que o Congresso eacional dceretll!J (! efl $ólJlceWtlO 

u scguíotc resolução : 
,\rt. 1." Fiel o Poder Executivo autm'i;;<ulo a conl?f:d~r ao z• 

officíal da Adminibtracão dos CmTeíos do :Di~1ricto .federal, ()ar-
los Alber1o do 1'4.pitilo Santo, tres meu·s dA lken!.~ oom onl&·-
oado afim de IJ•atar de suasaurl~. 

Ar L. 2 ." Re\•o:.:am-l<J a;; díspo~íl;õeA em e·mtnu1o. 
O ;lllnístro rle Estal!o dos Ne«>ociOJI. da lndu;:tna. 'W;iW e 

Oh"lH Pnb:ícrus a!fSím o fat;.t exe!mtar. 
Capital l1ederal, 10 de dezembro de 13~)4, &' Ja ih:pubfí.e;j. 

PntrvE. n .J. OJi!i "!.lmu.~ BAnnOi>. 
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DECRETO N, 235 - DE !! DE DEZEMBil.O DE 1894 

Tniciado na Camara dos Da puLado~ e pelo Senado enviado á saucoão. 

AuL9risa ,, abertura d crolitos supplemenLnres de~tinndos ao pngnmento do 
nugmento <lo ,·encimentos dos pntt•ões das e.llbnt·cnçües do At•sen~l de ll!n· 
rinha desta Cn pita I. 

O Presi,Jente da Re public.t dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber 11 ue o Congresso Nacional resolve e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. I .0 O Governo é autorisado a abrir os seguintes credites 

supplemenUu'es na rubrica - Arsenaes - para serem applicados 
ao pagamento do augmento c!~ vencimentos. elo.;; pa.trõe das 
embarcações elo Arsenal de Mat'JOha desta Gapttal: 

De 7 : 176. 528 corre ponclen le ao exercício de 1893 ; 
De li :4 S'TIO COI't'esponuente ao exercício de 1894 . 
Art. 2 . 0 Revogam- se as disposições em contrario, 
O Almir:tnte Elisiario Josó Barbosa, 1inis tro de Estado dos 

Negocies da :\farinha, assim o faça executar . 
Ca pita! Federal, I! do dezembro de 1894, 6° da Republioa. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Elisiario Jose Barbosa , 

DECRETO N. 236 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1894 

Ini ciado na Camara dos Deputados e pelo Sanado enviado á saucção . 

Abre no ~Hnistet·io da ~Inrinha o credi t o de 1.462:000$ para set• applicndo 
a diversas verbas do aclunl orçamento . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
F,1ço saber que o Congresso Nacional resolve e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. 1. o Fi a aberto ao Ministerio da Marinha o credito de 

1.462:000'·, sendo para as rubricas: 
Munições navaes - 400:000 000; 
Matei'ia l de construcção naval - 300:000;·ooo ; 
Combustível - 550:000.'000 i 
Frete~ etc . , - I OJ: OlO.)OOO i 
Obras - I 00:000$0 O i 
Forc;a naval (material) - 12 :000.:·fJOO . 
Art. 2 . o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
o Almirante Elbiario José Barbosa, Ministro de Estado dos 

Negocies da farinha, as~im o faça executar . 
Capital Federal, 11 ele dezembro de 189-!, 6° ela Republica . 

PRUDE:'<TE J. DE MORAES BARROS , 

Elisia1· io Jose Ba1·bosa . 

DECRETO N. 237 - DE ! I DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado no Sonadó e pela Camnra dos Deputados enviado á sancção . 

• Ielhora a reforma do iO lenenle da Armada Camillo de Lellis e ilvn. 

O Presidente da Republica tl.os Estados Unidos do Braz i! : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a 

seguinte re-olução : 
Art. 1 . o o Governo providenciara no seu tido de ser mel h orada 

a reforma do 1° tenente da Armada Camillo de Lellis e 
Sil m, adiccionanuo-se ao tempo de serviço, que con tava quando 

foi reformado, os prestados posteriormente na g uerrit do ?ara~ 
guny, na Capi tanifl. do Porto e no Quartel- Ge nera l ela M<l rtnha. 

Art . 2 .° Feito o computo uo te•11po de set•vtço de accordo, 
com o at-tigo supra, eud<l o de campanh<l pelo dobt·o, se expe-
dit•a nova P·•tente mencionando-se a le i que a autoi'iSar . 

P;\ragrúpho unico. l'ic;t en tend ido que os favores ora conce-
didos não dão dit'eito a maior vencimento elo que os marcados 
na tabella que vigot'ava em 1866. 

Art. 3 . o Revog,1 m-se as di posições em con trario. 
O Almirante Elisim•io José Barbosa, Minis tro de Estado dos 

Negocies da M<.~rinha, assim o faça. executar . 
Capitall?ederal, I! de dezembro de 1894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS, 

Etisiw·io Josd Barbosa. 

DECR~TO N. 238- DE 13 DE DEZE~I3RO DE 189-! 

Iniciado na Camara dos Depu~ados c pelo Senado enviado á saucção. 

Autorisa o Poder Executivo a mandar contar ao iO tenenló reformado Joa-
quim de Oliveirn Fernandes, para os elfeitos da jubilação no lagar de prt • 
fessor do 1° Externato do Gymnasio Nncion:tl, o tempo quo serv iu nas 
fileiras do Exercito, 

O Presidente da, Republica elos Estados Unidos elo Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguin te resolução: 
Art. 1.0 O Poder Executivo fica autorisado a mandar contar 

paea os e:ffeitos da ,ittbilação no Jogar de professor do 1° Extet·-
nato elo Gymoasio Na.cJooa l, o tempo que sel'viu nas fileiras do 
Exercito, ao I 0 tenente 1l'aformado do Exercito Joaquim de O li v eira 
Fernandes. 

Paragrapho unico . Concedida ajubilação, perdera o dito pro-
fesso!' o direito ao soltlo de sua r eforma, visto como terá de per-
c2ber os vencimento ele profesSO!' aposentado . 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federa l, 13 de dezembro de '894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS , 

Dr . Antonio Go~1çalves Fen·eira, 
\ 

DECRE'I'O N. 239- DE 13 DE DEZE~1BRO. DE 1894 
I 

lniJiado na Camara dos Peput:J.dos e pelo Senado enviado á saucção. 

Autorisa o Governo a mnndlr pagar no Dr. Joscl Borges Ribeiro da Costa e ao 
pharmaceulico Augusto Cesnr Diogo, preparadores dos lnborntorios do chi-
mica inorgnnica e de pharmacia da Faculdntle do Medicina do Rio de Janeiro, 
exonerados desses cargos e nelles reinlegrados em virtude do nrL 1° da Jei 
n . 42, de 2 de junho de 1892, o ordenado que doixarnm de perceber do in ter-
vallo da exoneração á. reintegração • 

O Presidente da Republica dos Es tados Unidos do Bruzil: 
Faç') saber que o Congresso Naciona l dec!'eta e eu saocciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1. o Fica o Governo autorisado a. mandar pagar ao Dr. José 

Borges Ribeiro dfl. Costa e ao pharmaceutico Augu to Cesar 
Diogo, preparadores dos laboratorios tle chimica iuorgfln ica e de 
pharmacia da Facu!d·1ele de 1\Iedicina elo H.io de Janeiro, exone-
rados desses cargos e nelle reintegrados em virtude do art . 1 o da 
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lei ri. 42, de 2 ele junho de 1892, o primeiró por decreto de 25 de 
outubro e o segundo por decreto de 9 de setembro do me:smo 
an no, o ordenado que deixaram ele perceber no iutervallo da 
exoneração á reintegração. 

Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de dezembro de 1894, 6° da Republica .. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira . 

DECRETO N. 240 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado n a Cama r a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Detel'ulfnn os venciment os dos func ciona rios civi s Uos Arsenaes de l\Ia1·inhn a 
Guel'l'a da Republica ,. 

O Presidente lla Republica elos E5tados Unidos do Rrazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

segu inte resolução : 
Al't . I . o Os vencimentos dos mestres, contra-mes tres, opera-

rios e empt·egad os civis dos Ar·sem\es ele Mi1rinha e Guerra da 
Republicct sérão os constantes das tabellas annexas sob numeras 
um a cinco . 

Art. 2 . 0 A presente lei começarà a vigorar a primeiro ele ja-
n eiro de mil oitocentos noventa e cinco. 

Al'l . 3.0 Revogam- .; e as disposições em contrario . 
O Almirante Elisia rio José Barbosa , Ministro de Estado dos 

Negocias da Marinha e o General ele Divisão Bernardo Vasques , 
Ministro de Est ado dos Negocias da Guerra, assim o façam ex-
ecutat' . 

Capital Federal, 13 de dezeml.Jro de 1894, 6° da Republíca . 

P RUDENTE J, DE MoRAES BARROS. 

Elisicwio Jose Barbosa. 

B ernat·do Vasques. 

N. 1- Tabella dos vencimenGos ela mestrança dos Arsenaes de 
Guerra e de Marinha ela Capital Federal e dos Estados 

Pat·a a Oapital. F odoral. 

Oli'PICI N AS DE 'i3. ORD EM 

o -;; 
o "' "' 

CLASS! FI CAÇA O "' <> " "' " " " 
() a 

" ~ 
"' -;; ?i '-< o c:; o 

E-< --- --- ---
1\[es tt·e • . .. , . .•. • , .. , . . .. . 266$666 i33$33~ 100~000 

Contra-wesh•e .... , , •..... 200$000 i 00$000 300~000 

1\fandadol' ....• , ... , . , . , , • i 65$666 83$334 250$000 

OFFICI NAS DE 23. OHDEM 

o 
'""' "' " " "' ... o 
~ 

233$33'• 

i 66$666 

i33$334 

o 
'" ~' 
~ 
~ 
d ... 
t!l ---

i 66$566 

83$33'1 

66$666 

"' "' " " 5 
] 
o 

E-< ---
350J OO 

250 ·oo 
200SOO 

o 
o 
o 

CLASS I FI CAÇÃO 

~!cs tre . . .. . . . , , . , . . , . . , . , 

Con t ra- rnes tL·e . .......... . 

Mand ado r , ... ... ... .. . .. . 

Par a 6 s E s tact6s 

OROENAOO 

i ~6$666 

i33 $~34 

1003000 

I 

GRA-
Tl i•' ICAÇÂO 

3$334 

G3$ô63 

50.;000 

V F. N c i ~II~N·ro 

M E :-i' SAJ, 

250$000 

200.,000 

nosooo 

VE~CDtg N'TO 

AN ~ UAL 

3 :000$000 

2 :1.00$000 

i :soo;,oco 

N. 2 - Tabella dos v encimentos d os patrões, machinist a s 
foguistas e remadores elo Arsenal de Guerra da Ca pit al' 
Federal. 

10 patrão , . ... ... .. , . , , . , . , •.. , . . , . . .•. . , . . . . . . , , •. , , .. , 

6 2os pa tr ões a 8$000 .... , .. , .... ,, .... , ...... .. . . ... . ... , . 

3 aos ditos a 5$000 ........ . .. . ......... .. .. .. ........... . .. 

6 Machinis tas a 8000 .. . , . , , .. . . .. .. . .. , . . . . • . .. .. • . . . . . . .. 

Foguis tas ., . ............. . .. .. . .. . . . .. ................ . . . 

Remadores . . . ..• , , . .. , . , •. , .. , . . .. . . ... , .. , ... . .. , . , . .. . 

NoTA- Só os r emad ol'cs terã o e~ a pn. de pt•aça de pl'et. 

i0~010 

48.3000 

i 5$000 

4SSOOO 

~~00 

3; 000 

N. 3'- Tabella dos v encimeh t os que dev em per ceber ós 
operarias dos Arsenaes de Guerra e Marinha da Capital 
Federal e dos Estados da Republica. 

Para a oapit al Federal. 

OFlo' ICIN AS DE ia CLASSE OFL" I CIN AS D E 2a C l..\SSB 

CLASSES 

J or na! Grati fi - Tota l J orna l Gra t ifi - T otal 
ca~ ã.o cação 

--- ------ --- --- ---
Opern.r ios de i • classe ... . 5$334 2$666 8~000 4..:)667 2.~333 7,_000 

» » 2" » .... 4$657 2~333 7,;000 4~0()0 2$000 6$000 

» » 3a » ... 4$000 2$000 6$000 3$334 18666 5~000 

» , 4• > .... 3~334 i SQ66 5~000 2$667 i $333 4$000 

» , 5a » .. .. 2$657 i $333 4SOOO 2$J00 1$000 3$000 

Ap l'endizes de i • classe .. $ 3~000 3..,000 $ 2~~00 2S5CO 
, » 2• » .. $ 2~9 o 2~200 $ 2$000 2~000 

» » 3• , .. $ 1$600 i~ôOO $ 1,.500 1~500 

» , qa » .. $ i $000 1$000 $ 1.,000 ~000 

» » 5n » " $ ,' ) 00 $500 $ ~;oo $500 

Encarregado de serventes 2:$007 i $333 4SOOO $ .; $ 

Serventes de i n classe .... ········ 3$000 38000 $ $ s 
» » 2• » .... ........ 2$500 2$í00 s $ 



Para o s E s tados 

CLASSES 

Jo,oo ' i"""'""" Total 

----
Operarias de i• class ················· 4-!íOO 2,200 ô.' JOO . 2• ··············· 3$734 1.., 6à 5~600 

" 3• .. ... . ..... .. . . 3~0 >7 1~531 41$600 ,. " ;a ············ ····· 2$100 1~200 3;3jQO 
Aprendizes de 1• ... ... .. .. .. .. .. s 2)000 2:;ooo 

~ 2< . .... . ... . .... ... $ 1~:>00 113500 . 3• ···· ············· :;; !yOOO 1$000 ,. » ~· . ........ ...... ... !;; .·; oo i$;00 
Se:·v entes ..... . . .. ... . .... . .. .. ........ . $ 2$500 2$500 

Observaç õ es 

1 a E:sLas bbellas servidio p:.ra os Arsenaes ta n to de Guerra como de 
Marinha. 

2.a A 6a classe de ope ra rias do Arsena l de Guerra fica suppr imidn, 
passando os respectivos o pe1·arios á 5a classe . 

3.a Os operarias que ttver~m mais de 20 annos de serviço , conLnt.los cstts 
na r azão de 345 dias de tl·abalho, Lerão direi to a uma gratificação addici onal 
de 20 ~í SJbre seus vencimentos. 

4.a Os opera.rios exLraordinarios perceberão por t:3 Las labellas . 

N. 4 - Ta b:=lla dos vencimentos par a os empregados ClVlS 
dos Ar senaes de Gu~rra da Capital Federal e Estados da 
R epublica 

CAPITAL L~EDERAL 

i secretario . . .. .. .. . ... . .... . . .. . ... ..... . . ....... . . .... . . . 
10 oficial.. . . . ...... . ..... . .. • ..... •. · . · · · · • · · · · · · · · · • · · · • · · · · · · 
2o ditos . . ... ... .. .. ... . . .. ... .... . . . .. . ... . .. . . . .... . . . .. . . . .. .. . 
Amanuense ...... . .. , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. •. . •. . ... • .. ...• .. . . . . . 
Escrivão .. . . . .. . . . . .... .. . . . ... , ... . .. .. ... . . . . .... . .......... . 
Escrevente de ia classe .... , .. . . . . . . . . .. .. .. . ... .. . .... . ..... . 

.. • 21. ..... . .... . ... .... .. .. .. 'o • • o • •• o ••• o •••• 

Continuas ... .... . ... . . . . .. ... .. . . ... . ... ... . .. . ... . . . .. . ...... . 

~~~~e~oddac~~g;e~~~i~ ::::: :: :::: : : : : : : :: : :: : :: : : :: : : : :: : ·:: : ::: 
Dito do Arsenal .... .. . ... .. . . . .. ...... ........... . .......... .. . . 
Apontador· ... ........ .. .. . .. ...... ...... .... . .... ... .. ... .. . .. . 
AJ udante do apontador . .. .. . . ................ , . . .. .. . ........ . . 
Encarregado do se rviço (feitor) . . , . . . ... .• ... .. ..... . .. .. . . ... . 
Pedagogo .. .. . . . . .... . .... .. ....... . .... .. , . , .. .. .. , . ... . . . , . . . 
Ajudante do pedagogo ........... ................... .. ....... .. 
Guarda .. , . . . , , , , , ,. ,.,,,., , . . , .... .. , . • . , , . , , , . , , , , . , . ..• . .. . , . 
Coadj uvadores .. , .. ... ..... .. ..... . .. . ..... ..... .. .. ....... .. . . 
Enfe r1neiro . .. .. .... . . . .. . . .. .. . . . .. ... . .. .. ... ... . .. .. . . . . .... . 
Ajudante do enfermeiro ..... .. .... .. .... .. . .... .. .. ..... . . .. .. . 
P rofessor de f as leLtras . .... . . .. . . .. ..... ... .... .... . .. . ... . . .. . 
Dito de musica.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. ........ . .. . . . 

m~~ ~: §~:."n~~~~ ·. ·. ·.·. ·:::::::::.:: ·.::: .: ::: :::: :: .: :::::::::::: : 
Adjuntos . . . . ..... . . . ... .. . . ... .. . . .. . . . . .. . .. · .. . .. . .• . .• . .• .. 
Mestre do gymnastica . . ... . ... ..................... .. .. ........ . 
Guarda do at·Li lhar ia .... ... . ......... . .. . .... . .. . . ..... , .. ..... . 

ESTADOS 

I'AR .\ 1 Jl~lt:SA~I BUC0 1 BAH IA E RlO GRANDE DO SUL 

. ecre~ario . . ....... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... , . . .. . . .. . .. . , o. o. o o • 

Official .. ... . .... . . . .... . . .. .. . . . . ... . . ... ..... .. .. .. . ...... . . .. 
A manuense oo• ooooo•• o• oo ooo o•Ooo o• o oOO ooo oO• oOOO ooo · · ·• ooo ., ,o o 
EscrevenLe de 1• classe .. .. ........... ..... .... ....... .. . .. ... .. 

• • 2a o • • • o . • • o. o • •• . o o, , • .• o • •• • , o .• o •• • o . • o •.• 
Escrivão .. .. . ... , ...... . .. . , . . . , ...... . . . , . .. .......... ... .. . .. . 
Alrr.oxarife .. . .. . . .. ... ......... . .. .. ....... . .. .. .. . . . ..... . ... . 
Escrivão do almoxari fe . ... ... ... . .. ..... . . . . .. . . .. . . . ...... . . 
Fiel do a lmoxarife . ..• . . • .. . . ... . , ...... . . .. ... . .. .. . . . . . ... .. . 
Gua rdas .. . .. . . , .•. .• . .. , ... . .. ... .. .. .. .. .. . . .. .. . ... , .... ... . . . 
Guarda fiel da pol v ora .... , . •.. , , . . .... . . ... , .. .. . .. ...... .. . .. , 
Servente ... .. .. .. ... .. . . .. ........ , . ... . ..... ..... .... ..... . . . . . 

VENC l ME~TOS 

4:8005000 
3:6oo ·ooo 
3:oooso,o 
2 :400.)030 
3 :600$000 
1:800 000 
1: 500,.:000 
1 :500.<000 
3: 600~000 

1: 800~00 2:4oo on 
2:760 ·)00 
i:OSO~OOO 

i :800~~000 
~ : eoo ·ooo 
2:400 ·ooo 
1:200-000 

900~000 
i :080.}000 

900;';000 
2 : 400~000 

2 : 400~000 
1: 800~000 
i: SOO~OOO 
i :20Q6000 
i: 800$000 
i: 800$000 

54 :920SOOO 

3:600$000 
2 :400.<ú00 
i : 00>$000 
1:200$000 

900~000 
2 : 000~000 
3:600.3000 
2 :400$000 
i:too~ooo 

900lo00 
i :2008000 

900$000 

22 :100$000 
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N. 5- Tab alla dos v en ciment os do passoal civil dos Arsenaes 
de Marinha da Capi tal Fede r al e dos Estados da Republica 

CAPlT ,\L FJ·:DERAL 

1 ~ecretario . . .• o .•.. •• . • . o • .• . • . # • • • ••• o .. .. o . .. •. ... .. .... .. o 
2 Olliches n 3:603~000 ... . .. .. ..... .......... . .... . .... . ...... . 
2 Amnnuenses a 2: •100$000 . .... ...... .. . ............ . . . ...... ·. 
1. ConLinuo . . .. . ~ .o .. •.. . . . . .. ... . ... . o . .... • . ..• o .•. . . •. •.. ,o . . 
1 P ol'leiro da Secr·e t~ria (ex- Jo continu ) .. .. .. .. . .. . .. .. . ... . 
1 i\l !UOX 'll'ife . . o . . . . . ,, .... . . , . o, . . . . . . . o . . . . o,. o, . . . , .....• · • . . 
3 gsc r·iptur·a l'io" a 3:000.' 0 10 . .. . ...... . . . ... ... ............ . . . 
7 Fiei~ a i :800$000 ... .. .... .... . ... ...... . .. ................ .. 

~ ~g~~i~u c~ t~.~~~~~-1'.'.' .' .': .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' .'.'.' .' .' :.' .' .' : .' .' .' :::: ~: : ::: ::::: 
3 Fie is d trem bellico a 1:800$000 .. . ........................ . 

5 Directo rhs ; 

5 Amauue nses da Di 1·edoria a 2 :400$300 . . . . . . , , . . , . .... .. ... . . 
12 Escrev"n Lo;s a i :S00$000 ........ . .. , , , , . . .. . ... . ... . .. .... .. . 
5 IJesonbisLas de 1a cl:tsse a 3:6003000 .. .................. ... . 
5 » • 2a » a 2: iOJSOOO ... o ... . ........... .... .. 

5 Continu es a 1:5003000 .. . . ................... .. .. ...... ... .. 
6 Ap ontad ores a 3:6003000 .. ...... .. . .. .. . .. .... . .......... . .. 
1. }i;screvente d l patrão- rr:ó r o • . .. o o . ... o • o . . • • . ..• . o • • •• • ••••• 

2 Enfermeiros a 1 :oso•ooo . • .... • . ....... .. .. . .• . • • . • . . • . . ... . . 
2 Porteiros do •\rs nn l a 2 : 100~000 ...... .. . ............ .. .. .. . 

Guardas do policia a 1: 500;:;000 .. .... . . . . ..... .. . . . . . . . .. . . . . ... . 
Gu>rdas do dique a i ; 5~0.;0Q3 .. . ... .. .... . .. . ....... . . ...... . . . . 

ESTADOS 

ll:\UU. , PER~ .\)l llUCO , PA•l\ g ~1.\ 'l'TJ JR OS S O 

4 Secretarias (um prr.r a cadtt EstauJ} a 3 :60%000 . . •. 
4 Olficiaes a 2 : 't00 ·ooo ...... ...... .. . ........... .. ..... . ...... .. . 
4 Arnanuenses a. 1 :,00.}.000 o .. .... , . • . o .. .. . • .. .•.• .. ••..•• . o .. • • 
'' f os continuas a 1 :200>0oq ...... .. ... . ... .. .. .......... .. .. . .. 
4 2o• ,. a 900.~000 .. ................................... .. 
4 Almoxarifes a 3:600.•onn .. ..... . ..... .. . .... ..... ....... . .... . 
4 Escripturar ios a 2:0oosono ..... .. . ...................... ... .. . 
'' F ie is a t :200.-;ooo .... . .. .. .. ... .... .. .............. .. ....... .. 
8 Amanuenses, da Directol'i , sendo dous para c ada Arsenal , n 

1:800$000 ....... . .. ... " . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........ . . . 
~ Escr·eventes , idem, a 1:2oo:·ooo ..... .. .. .. .. . .............. .. 
8 Desenhistas de 2• classe, id em , a 2: í00$000 ...•... . • . • . . • . .. . 
4 Apontadores, sen :lo u 'll pa ra cada Arsoma l , a 2 :000,;000 . . .. . . 
4 Porteiros, idem , a 1 :20Q. 001 . .. ................. .......... . .. 
Guardas de policia a 2 )100 d i~ r ios ... ..... . ... 1 ..... .......... .. 

....'. 

VE~ClMENTOS 

" : '~00'000 
7:200:,000 
4 :800$000 
1 :500$000 
1 :800'000 
4 :801l 000 
9:000$000 

12 :600$000 
2:400$000 
i: :J00$000 
5:400$000 

i 2: 000.)000 
2 1, ôro.,ooo 
18 : 000~000 
12: 000.~000 
7 :500 ·ooo 

21 : 600~000 
1:8003000 
2: i ti0$000 
'• : 800~000 

~ 
157 :260 000 

J í: íOO~OOO 
0: 600i:OOO 
7 :200~000 
4 :800$000 
3 :600:;000 

H :400$000 
8 :000.)000 
4 :800.;000 

11>:400$000 
9: eoo:·ooo 

19:200$000 
8: 000$000 
4 :800$000 s 

i 22 : 800~000 

DECRETO N . 241- DE 13 DE DEZEMB RO DE 1894 

Iniciado na Camara dcs Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Releva a Companhia Ger·al de Melhoramentos no Mara nhão , cess ionaria da 
Estrada de Ferro de Caxias a S . J os de Coj1zeiras, do pagamen t o de multa 
por excesso de prazo plr..t conclusão das ob ras da mesma estr·ada. 

O Pt'esidente da Republica dos E tados Unidos do Br·azil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decl'eta e eu sanccio no a 

seguinte r esolução : 
Art. 1. " Ficfl a Companhia Gel'al de Melhoramentos no Mara-

nhão relevada da multa de 2 °/o sobre as quantias des pendidas 
pelo Thesouro com a garantia de juros, na qual incorre u, por 
haver excedido o prazo primitivo fixado pa1·a a construcção da 
Estrada de Ferro de Caxias a S. José de Cajazeiras, no Estado 
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tio Maranhão, até ao fim do prazo addicional, 31 de dezembro 
futur·o . 

Art . 2. 0 Revog,\.m-se a disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios ela Industria, Viação e Obras 

Publicas assim o faça executar. 
Capitrrl Federal, 13 ele dezembro de 1894, 6• da Republica . 

PlWDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Scmtos P i1·es . 

DECRETO N. 242 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 189-! 

Iniciado na Garoara dos Deputados e pelo Senado env iado á S[tncção. 

Fixa a Força Naval para o anno de i 8m . 

O Presidente ela Republica dos Estados Unido3 do Bl'azil: 
Faço saber que o Congl'esso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1. 0 A Força Naval para o anno de 1895 constara: 
§ I . o Dos officiaes da Armada e classes annexas que .ror 

preciso embarc .. r nos navios e traugportes da União, conforme 
suas lotações, e do estado-maior ela esquadra. e das di visões 
navaes ; 

§ 2 .0 De 4.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes , 
inclusive 300 praças para as tres companhias de foguistas, além 
de 100 da companhia de .Matto Grosso ; 

§ 3. 0 De 1. 000 foguistas contractados de conformidade com o 
respect ivo regul amento, promulgado para os foguistas extra-
numerarias, emquanto o Cot·po de M<trinheiros Nacionaes não 
puder fazer face a todas as exigencias do serviço naval; 

§ 4. 0 De 3 .000 aprendize3 marinheiros; 
§ 5 . 0 De 400 praças elo corpo ele infantaria ele Marinha, creado 

em substituição do bata lhão naval , com a organi~ação que este 
tinha, podendo seu nucleo ser formado pelas praças do Exercito 
presentemente embarcadas na esquadra ; 

§ 6 . o Em tempo de guerra, do pessoal que for necessario para 
o serviço . 

Art. 2 .° F ica o Governo autorisado a: 
§ 1 . o Engajar para o serviço da Armada Naciona l, durante a 

paz ou guerra, o pesscal necessario para {'reencher os claros 
que houvet• na força naval ; 

§ 2 .0 Abonar mensalmente aos que se engajar•3m como mari -
nheiros na"ionaes ou so~daclos, mais metade do soldo que ora 
percebem e tas classelO, devendo o prazo de engajamento ser pelo 
menos de tres annos ; 

§ 3 . ° Conceder aos marinheiros nacionaes procedentes das 
escolas ele aprendizes, que completarem cinco annos de 
ser viço, sem nota que os desabone, uma gratificação mensal 
equivalente á metade do soldo da classe a que pertencerem ; 

§ 4 . o Abonar a gratificação mensal correspondente á metade 
do soldo de sua classe as peaças do Corpo de Marinheiros Na-

, cionaes que completaram o tempo legal le serviço e continuarem 
a servir sem engajamento ; 

§ 5. 0 Reformat• o regulamento do Corpo de Marinlteiros Na-
cionaes, de accordo com os progressos na vaes ; 

§ 6.0 Augmentar o numero das e_colas de apren•lizea mari-
nheiros, dotando-as de turlo que for mis ter para o desenvolvi-
menta do ensino elementar c profissional ; 

§ 7. 0 Elevar a 50 o numero de g uar•las para o policiamento do 
Arsenal d MaJ·inha desta Capital, completando-o com os infe-
riores e pmças dos cot·pos de Marin ha e elo Exercito que houverem 
obtido baixa. do serviço ; 

§ 8. 0 Alterar o reg-ulamento da brigada de artífices militares, 
fundindo a profissão de calafate com a de carpinteiro e creanclo 
o logar de armeiro, ua me ma brigada, com as vantngens dos 
demais at·tifices; 

§ 9.0 Reformar as escolas ele machinistas existentes, com o 
intuito já de elever o eu ·i no ao nível da. importante missão , 
que cabe a esses servitlore~. ja ele formar macbiui~tas para a ma-
rinha, assim de guerra, como mercante, cabendo preferencia aos 

Annexo - 1 

que forem melhor ela sificaclos para admissão no Corpo de Machi· 
nishts Navaes; 

§ 10. Con t!'uir armazens que sit•vam de deposito para o trem 
bellico cl<t Marinha, em substituição dos que foram destruidos em 
consequencia da revolta; 

§ li. ConsidP.rar na reserva os navios que não forem precisos 
para o serviço ou carecerem de reparações que se prolonguem 
por mais de 90 dias . Cada um desses navios tet·a a bot•do o se-
guinte pessoal mi litar: commanclante, immediato, commissario, 
mestre, fiel e um quinto da respectiva lotaÇ<'i.o . 

O comma.ndante e immecliato ficam percebendo os vencimentos 
da taiJella, como nav io de arma<lo ou em disponibilidade, perce-
bendo os demais vencimento:; integraes . 

Art. 3.0 O Mi:1istro da Marinha, de accordo com o ela lodustria, 
Viação e Obr·as Publicas, providenciará para que as companhias 
de paquetes subvencionadas pelo Estado sejam obrigadas a con-
stt·uir seus navios com os requisitos indispensaveis para, na 
eventualidade de g uerra, convert€1-os em cr·uzadores auxiliares. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Almit·ante Elisiario José Blrbos<, Mini tro de Estado dos 

Negocias da Marinha, assim o faça executw. 
Capital Federal, 13 de dezembro de 1894, 6° da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS . 

Etisim·io Jose Barbosa . 

0ECRET0 N. 243- DE 13 DE DEZE~!BRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Depn~ados e pelo Senado enviado á sancçiio . 

Approva o credito supplementar de 1.420:5 03333 aberto pelo decreto n. 1e5~ 
de 22 de outubro de i SJ4 :i. verba-Caixa da Amortisação-parn occot·rer 
ás despozas até ao fim do corrente exercicio com a.s oocommeodas e assigna-
turas de nota~. 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. I. o E' approvaclo o cred ito supplementar de l. 42u:580.833, 

aberto pelo elecreto n . 1852 de 22 ele outubro de 1894 á verba 
- Cnixa ela Amortisação-rubrica li do art. 7° da lei n. 191 B 
de 30 de setembro de 1893, para occoncr até ao fim elo corrente 
exercício ás clespezas já feitas e por fazer com as encommenda.s 
e assignaturas ele notas. 

Art . 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Mini3tro e Se::retario dos egocios dt< Fazenda assim o faça 

executar . 
Capital Federal, 13 de dezembro de 1894, 6• da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS . 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO r. 244 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e peio Senado enviado á sancção . 

Approva o éredito supplemeotar de 150:000.~ aberto pelo decreto n. 1 58 de 
27 de outubrJ de t 89\ á verba-Exercícios findos-para regularisar a despeza 
j:l. ell'ectuada e so lver outras que nãu foram reclamadas ou sntisfoitas oppot·-
tuoamente . 

O Pl'esiilente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o CoJgresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' approvaclo o credito supplementar de I :S O:OOO$, 

aberto pelo decreto n. 1858 de 27 de outubro de 1894 á verba 
14 
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-Exercícios findos-rubrica 31 do art. 7° da lei n. 191 B de 20 
de setembro de 1893, para regularisar a despeza jà etrectuacla e 
solver outras que não foram reclamadas ou satisfeitas opportu-
namente . 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contraria. 
O Ministro e Secretal'io dos Negocias da Fazenda assim o faça 

executar. 
Capital Federa l, 13 de dezembro de 1894, 6" da Repub1ica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves 

DECRETO N. 245 -DE 13 DE DEíiE~IBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçiio. 

Autorisa o Governo a abrit· o credito extraordinario do 800:000,~ para occorrer 
ús despczns com festej os e recepção da commiss~o do officiae3 orientnes. 

O Presidente ela Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1.0 E' o Governo autorisado a abrir o credito extraor-

dinal'io de 800:000 ", para occoner as despezas com os fest ejos e 
recepção condigna da com missão ue officiaes que a Nação Oriental 
enc[lrregou de razer entrega das medalhas com qne commemorou 
a guerra do Paraguay, destinadas ao Exerci lo bm.zileiro. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrc.rio. 
O Ministro e Secretario dos Negocias da Guer:ra assim o faça 

executar . 
Capital Federal, 13 de dezembro de N394, 6" da Republica. 

PRUDENTE J. DE 1\!0RAES BARROS. 

B ernarclo V asques. 

DECRETO N. 246- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1804 

Iniciado na camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sa ncção . 

Regula. oS vencimentos do funccionnl'i o aposentado por effe ito do decreto 
legislativo n. ;:;o de i3 de junho de i892. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resoluç-ão: 
Art. 1.0 As palavras- vencimentos a que tiver dil'e ito , escriptas 

no tlnal do art. 1° do decreto legislativo n. 50 de 13 ele juobo de 
1892, comprehendem o ordenado e a g l'alir-icação a que tem di-
reito o empregado a quem por esse Llecreto foi concedida a apo-
sentadoria. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capibl Fetleral, 13 de dezembro de 1894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS . 

Dr . Antonio Gonçalves Fen·eira. 

LEI N, 247 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos De pulados e pelo Senado enviado á sancção, 

Regula o soldo e etapa dos officiaos elfectivos e prncas do Exercito e da Armada. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e. eu sancciouo a 

seguiu te lei: 
Art. 1 . o O soldo e etapa dos olficiaes ell'ecti vos e praças do 

Exerci to e Armada serão regu lados pelas tabellas que a com· 
panham a preseute lei. 

Art. 2 . 0 Os vencimentos elos medicas adj untos ficam augmen-
tados de 30 °/o C O dOS pharmtLCeUtÍC03 ele 2Q 0/o . 

Art. 3 .° Fica o Gov.;rno autorisado : 
1°, a discriminar em regulamento especia l todas as disposições 

r elativas ao soldo, eta.pa e gr ,ttiticações diversas que competem 
aos officiaes do Exercito e da Armada, classes annexas e praças 
de pret; 

2°, a rever as tabellas das gratiô.cações dos officiaes da Armada 
e classes annexas, de modo que fiquem equiparadas ás dos officiaes 
do Ex'.lrcito · 

3°, a reve~' as ajudas de custo a que tiverem di r eito os ofliciaes 
do Exercito, da Armaria e classes annexas, quando em viagem de 
um Estado para outro, regulan·Jo- as de modo que, em igualdade 
de distancia, a quota por viagem t errestre r;orrespouda, no mí-
nimo, ao duplo ela que for devida. pela marítima; 

4°, a deci'etar os nece . .;sarios creditas no exercício vigente e no 
de 1895 para execução da presente lei. 

Art. 4. o O official de marinha embarc:1do e bem assim o d:1s 
classes aonexas r ecebe em dinheiro a differeuça entre a etapct 
diaria e a impor tancia da r ação elo paiol . 

Art . 5.° Ficam remidas as diviuas á Fazenda Nacional deixatlas 
pelos funccionat'ios civis e militares .que succumbiram no serviço 
da defesa da Republira . 

Aet. 6 . o Ficam revogqdas as disposições em contrario. 
O Almirante Elisiar io José Barbosa e o General de Di visão 

Bernardo Vasques, Minis_l;ros de Estadu dos Negocio3 ua Marinha 
e da Guerra, assim o tenham entendido e façam executar . 

Capital Federal, 15 de dezembro de 1894 , 6° da Rep:1blica \ 
I 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 
Elisiário José Barbosa . \ 

Bernq.rdo Vasllues. 

N . 1 - Tabella do soldo e etapa que dev em perceber, os ofll-
ciaes d o Exer cito, Armada e classes anaexas a q ue se 
refere a lei n . 247 <festa data. · 

SOLDO :\IBNS~L 

Etapa de t·aça 
âe pret 

Marechal ou almirau te . . . . . ......... • 1:000. 14 » » 
General ele divisão ou vice-almirante . . . 8QQ . 12 » » 
General ele brigada ou coqtra-a lmirante . üOO$ l O )) » 
Coronel ou capitão de mar e guerra .. . . 400$ 8 ' » » 
Tenente-corone l ou capitão ele fragata . . . 320$ 7 ~ » 
Major ou capitão-tenen te .. . . . . ... .... . 280 '' 6 » » 
Capitão qu 1° tenente da Armada .. .. •. 200 5 » » 
] 0 tenente ou 2° tenente ~a Armada . .• • 140 ~ 4 ~ » » 
Alferes ou guarda-marin a . .. . .. ...•. 120$ 4 » » 

OBSERVAÇÕES 

A e tapa do officia l ele marinha será t ieada de sua grati ficação , 
devendo esta ser equipara,cla á elos officiaes do Exercito que exe r-
cerem fuocçõe.> equivalentes . 

Continuam em vigor as tabellas approvadas pelo decreto 
n. 940 de l de novembro de 1890, que não fo ram alteradas pela 
presente lei. 

Capital Federal , 15 de dezembro de 1894. - Etisiario José Ba1· ! 
bosa.-Jlerna1·dp Vasques . 
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N. ~ - Tabel_la elo sol elo que devem ~erceber às praças de pret 
do Exerc1to e da Armada a que se refere a lei n. 247 desta 
data . 

Sargeo to a.i ucla o te ...... . ............... • . .. . ....... 
Sargento quartel-mestre ...... . ...... .. . . .... .... . . . 
1° sargento ... ..... ............... . .... .... ....... . 
2° sargento .. .. .. ....... . .. ... . . ............ ..... . . 
Forriel . ..... .... ....... .... . .. ... ..... . .... . ..... . 
Cabo, clarim, corneta e t ambor .... . .... .. . .. .. .. ... . 
Aospeçadas e marinheiros de 1• classe ... . .... .... . . . 
So lu ados 9 mario heiros ele 2• classe .... ... .......... . 
Grumete .. .. . .......... ...... . ... ...... ..... . . .. .. . 
Mestre de musica . . . . . t •.•.••..••• .. . .. .•••.•.. . •... 
Musicas ele l a classe .. ... . ...... ......... .. ........ . 
Musicas de 2• classe ....... .. . . .. . . ......... . .... .. . . 
Mu tiicos de 3• classe . .. ........ .. ..... . ............. . 
Telegr·aphistas ... . . . ............... . . ... .......... . 
Mancladores .. .... .. ... . ... . ......... .. ....... . .... . 

OBSERVAÇÕES 

2'000 
2 000 
l ' 250 
l 000 
$750 
. '500 
' 400 

$360 
. 300 

28000 
l 000 
$750 
8600 

2 000 
2$000 

Os volu ntarios perceberão, emqnanto es tiverem nes ta quali -
dade de praça, um"' gratificação diaria de 125 réis . 

As praças que, findo seu tempo de serviço, continuarem nas 
fileiras com ou sem engajamento, perceberão uma gt·atificação 
dütrh de 250 réis . 

Os ar t ífices ele fogo, clarins, cornetas e tambores-mól'es perce-
berão soldo de 2° sargen to. 

Os espin gal'de il'os, coronheiros, serral heiros, c:\rQinteiros ele 
sege, cocheit•os o ferradores terão o soldo de cabo . 

As praças presas, não fazendo serviço, perderãu as gratifi-
cações, e as senteuciadas só recebet•ão metade do soldo . 

Capital Federal , 15 de dezembro de 1894.- Elisicwio Jose 
Barb'{sa.- Be1·nardo Vasques. 

LEI N. 248 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciada no Senado e pela Camaradas Deputados enviada á sancção. 

AlLet:a as disposições do art. 7o relativas á organ isação do Conselho Mun ici-
pal do Districto Fedo•·al e regula o processo para as eleições de que trata o 
art. 83 da lei n. 85 de 20 de setembro de i 92. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decre ta e eu sancciono a 

lei seguinte : 
Art. l. o As eleições ele que trata a lei n . 85 de 20 de setembro 

de 1892, art. 83 , r egular- se-hão pelas seguiu tes disposições : 
Art. 2. o Cada um elos tres actuaes distr ictos eleitoraes em 

que, pelo decre to n. 153 de 3 ele agor;to de 1893 , se acha dividido 
o Districto Federal, elegerá para o Conselho Municipal a ter ça 
parte dos membros deste. 

Art. 3.0 A eleição para membt·os do Conselho Municipal será 
fei ta n·o primeiro domingo do mez de dezembro que pl'eceder ao 
dia designado (7 dej aneiro) para a renovaçlio do mesmo Couselho. 
O Prefeito expedirá para esse fim as ordens uecessat' ias . 

§ 1.0 Para a eleição , cada e leitor votara em cinco nomes es-
criptos em uma unica ceclula. 

§ 2. 0 O primeiro nome collocado no alto de cnda cedula consi-
dera-se votado em primeiro turno Qara ser eleito por quociente; 
os ou tros nomes formarão segundo turno para serem eleitos 
por plura lidade de vo tos . 

§ 3.° Consideram-se eleitos no primeiro tnrno todos os cida-
dãos que conseguirem um numero ele v v tos correspondente ao 
quociente que resultar da div isão por cinco das cedulas apura-
das nas diversas secções de cada districto eleitoral, não se in-
cluindo, no calculo, as cedulas em branco nem as que forem 
encontradas em involucro que contenha mais de uma . 

§ 4. 0 Para preencher os logarés que faltarém até ao uumet'o 
d.e cir:co em cada districto, por não attingirem ao quociente os 
ctdadaos votados, cons iderar-se-hão eleitos os mais vvtados 
do segundo turno até ao preenchimento de todas as vagas. 

~ 5. 0 O ciclnrlão eleito no primeit·o turno abrirá vaga no .:e-
g·unclo, si tambzm for eleito neste . 

§ 6 . 0 I<:m caso de empate tlo segundo turno, comiclerar-se-ha 
eleito o mais vota1o no primeiro, mas que não attingiu ao quo-
ciente . Si houver empate em ambos os turnos, considerar-se- ha 
ele i to o mais velho . 

§ 7. 0 O pt·ocesso da apuração dos votos será duplo e simul-
taneo , um para cada turno . A apuração de primeit•o nome de 
cad_a cedula, _para formar o primeiro tu rno, sera escripttt por um 
umco mesa r tO . 

Art. 4 . 0 Para a organLação das secções, mesas, votação e 
mais tt·abalhos eleitoraes , prevalecet·ão, a titulo permanente, as 
disposições elos at·ts . 61 e seguin tes da lei n. 85 de 20 de s tembro 
de 1892, modificada sómen te na pa t·te em que são abrogadas pela 
presente lei. 

Art. 5 . o As nomeações de eleitores par·a mesarios e as desi-
g nações dos eclificios para funccionarem as mesas eleitoraes, 
ser·ão pelos pret0res communicadas pot' oillcio ao Prefeito e a caua 
um dos nomeados e publicadas por editaes e pela impr·ensa . 

§ 1.0 Na fa lta ou omissão dos pretores, o P refeito fara as allu-
didas nome:J.ções e designações. 

§ 2. 0 Ao Prefeito incumbe a r emessa ao pretor, com urgencia , 
dos livros, urna.s e mais objectos nece~sarios ao serviço eleitoral . 

Art. 6. 0 Na :fi1 lta abso luta ue mesarios até as 9 horas do dia 
designado , os e leitores presentes acc'l<~marão um ele entt'e si para 
presidir a eleição, e este convidara mais quatro eleitores para me-
sarios, os quaes funccionarão at é terminar o processo eleitoral. 

Art. 7. 0 A votação e apuração deverão ficar terminadas até 
as 5 horas da t arde . A confecção da acta poderá prolongar-se, 
sem inlerruQção, o t empo necessario para a conclusão dos tra-
balhos. 

Art. 8. o Os trabalhos da apuração geral deverão principiar às 
10 horas da mauhã; findos elles, lavrar -se-ha, em livro proprio, 
uma acta cliaria circumstanciada, que contenha o nome de todos 
os cidadãos votados em CDda di ·tricto para cada um dos dous 
tur nos pela ordem numerica de votação, de accordo com o dis-
pos to no art. 3° e seus paragraphos. No ultimo di a lavrar-se-ha 
uma acta geral resumida, que será enviada ao Tribunal Civil , 
onde ficará archivada; della se extrahirá uma cópia para ser 
remetticla á secretaria do Governo Municipal. 

Art. 11 . 0 A cada um elos intendentes elei tos diri girá o pretor 
presidente um oficio communicando-lhe o resu l tado da apuração 
na parte que lhe disser r espeito. 

Art. 10. A posse terá logar logo que estejam reconhecidos 
dous terços, pelo menos, d03 intendentes eleitos e Set'á dada pelo 
antet•ior Conselho ue Intendencia ou , na sua falta, pelo Prefei to. 

Art. 11. Os membros do Conselho Mu nicipal servirão por dous 
annos . 

Art. 12. O mandato de cada Conselho terminará sempre no 
dia 7 de jaueiro posterior ao segundo anno, qualquer que seja o 
dia da posse . 

Art. 13. As vagas que occorrerem serão preenchidas pelos 
supplen tos mais votados no prime iro turno de ca.da districto por 
onde se der a vaga. 

Art . 14. Além dos mencionados no art. 4° da lei n . 85 ele 20 
de setembro ele 1892, são incompatíveis : 1°, os delegados de hy-
s·iene e iuspectores escolares que exercerem esses cargos dentro 
ae seis mezes aute1·iores á eleição ; 2', os aposentados em cargos 
municipaes e federaes. 

Art . 15. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 15 de dezembro ele 1894, 6° da Republiea . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARRQS . 

Dr. Antonio Gonçalves Fen·eira. 

. -~ 
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DECRETO N. 249 - DE 17 DE DEZEMBRO DEl 1894 

Iniciado na Camara dos Deput'ldos e paio Senado enviado á sancção. 

Autor•sa o Governo a conceder ao osc•·ipturario da Estrnda de Ferro de 
Paulo Affonso, Anlonio Candido da ,il\•a Leão, um anno do licença com 
ordenado , para tratar de sun saude onde lhe convier . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
F aço saber que o Congresso Nacional decreta e eu snnccion o a 

r esolução seguinte : 
Art. 1.° Fica autorisado o P oder Executivo a conceder ao 

escriptur·ario da E Lr·ada de Ferro de Paulo Affonso , Antonio 
Canctrdo da Silva Leão, um anuo de licença com ordenado, para 
tratar de sua saude onue lhe convier. 

Art. 2. o Ficam revogadas as di posições em con trario . 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1894, 6•da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS . 

Antonio Otyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 250 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 189 ! 

Iniciado na Camara dos Depulados e pelo Senado enviado á sancção . 

Auto!'isa o Poder Executivo a conceder um anno de licença com o ra pecth·o 
ordenndo ao lente da Faculdade de D1reito do Recife, nr. Epitncio da 
Silm Pessoa. 

O Presidente da Repu blica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço sabar que o Congr esso Nacional decreta e eu sancciono n 

seguinte reso lução: 
Ar tigo unico . Fica o Poder Executivo a utorisado a concecler flO 

Dr. Epi tacio da Silva Pessoa , len to da Faculdade ele Diroito do 
Recife, um anno do licença, com o respectiYo ordenado, a r.ontflr 
de 15 do corrente moz, atim de trntar da saude de pessoa de sna 
família ; revogadas a di posições em contrario. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1894, 6° dn Republíca. 

PRUDENTE J. DE 1oRAES BARROS . 

Dr. Arrtonio G011çalve~ Fen·ei?·a. 

DECRETO N, 251- DE 17 DE DEZEMBRO DE 1894 

DECRETO N. 252- DE 18 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos DepuLados e pelo Senado enviado á sancção. 

~\uLori n. o Governo a abrir o crodi~o extraordinn.rio de duzJn tos contos Ue 
1·êis (200:000 000) para occorrcr i1s despczas com a demarcação da f1·onteira 
entre o B•·azil e a Bolivia. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço sabee que o Congresso Naciona l decreta e eu sancciono a 

seguiute resolu~ão : 

A I'tigo uni co. E' o Governo autorisatlo a abrir no Yigen te exer-
cício o credito extraonlinario de duzen tos cont os de r é is(200 :000 ), 
para occorrer às des~ezas com a demarcação da fr·ou teü·a entre o 
Brazil e a Bolívia; revogando-se as disposições em contt'flrio . 

Capital Federal, 18 de dezembro de 1894, 6" da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAEi:l BARROS . 
Cm·los de Can;allw . 

DECRETO N. 253 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçào . 

Autorisa o Podet· Executivo a aposentar o Dr. Antonio i\ta•·lins Pinheiro no 
cargo de ajudante do inspector geral de saude dos portos . 

O Presidente da Republica, dos Estados Unidos du Brazit : 
Faço saber que o Congresso Naciona l decretou e eu san0ciono 

a resolução seguinte: · 
Art. l. o Fica o Podet• Executivo a u torisado a aposeo,tar o 

Dr. Antonio Martins Pinheiro no cargo de a.j udan te da in-
spector geral de ~nucle ~os portos, a con ta r da data em que foi 
demittido ; e a abrir o necessario credito para, pagamento dos 
veucimentos que lhe competirem . 

Paragrapho uníco . Para o e:ITeito da aposentadoria sera 
computado tambem o tempo em que serviu como medico do 
Exercito e secretat·io d<t In spectoria Geral de sau Je dos portos . 

Art. 2. o R.evogam- se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 18 de dezembro ele 1894, 6° da H.epublica . 

I 
PRUDENTE J . DE MOR AES BARROS . 

Dr. Arrto1~io Gonçalves Ferrei?·a . 

DECRETO N. 253 A - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado eu v iado á sancção. 
-~\ 

Autorisn o Poder Executivo a conceder seis mezes de licença, com ordennrlo, 
ao bacharel Joaquim Pires de Amorim, juiz seccional do Estado do EspirHo 

anto, para trato r de sua saude onde lhe con\'ier. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Bl'azi l: 
Faço su.ber que o Congresso Nacional decre ti1 e eu sancciono a 

seguin te resolução : 
Art. l. • l<'icn o Podet' Executivo an torisaJo a conceder ao 

bachare l .Joaqu im Pire · ele Amorim, juiz seccioual do Estado do 
Es]Jirito Sauto, sds meze c[ l) licença, com ordenado, alim rle 
tra tar ele sua saude onde lhe convier . 

Art. 2. • Revogam -se a disposições em contrario. 
Capita l Federal, 17 de dezembro de 1894, G0 da Republic.o1. . 

PR DENTE .T. DE MORAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Fen·eim. 

Concede ao fo official da Secretaria de Estado dos Negocias da ndustria. 
Viação e Obras Publicas, Jacintbo Dias Cardoso, um anno de licença com 
o respectivo ordenado . 

O Presidente el a Republica dos Estados Unido. do BrazJl: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a segu inte re,olução : 
Art. l. o Fica o Governo autorisaclo a conceder um anno de 

licença , com o respevti vo ordenado, ao cid.aclã·) Jacinth o Di<ts 
Cardoso, l o officíal da Secretaria de Estado dos Negocies ela 
tnclustria, Viação e Obras Publi cas. 

Art. 2 ." Revogam-se as dispo ições em contrario. 
Capital Federal , 18 de dezembro ele 1894, 6° da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires . 
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DECRETO N. 254 -DE 19 DE DEZEMBRO DE 1894 seria do curso annexo á FaculJade de Direito do Recife , um 
ao no de licença com o respectivo ordenado. 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. Art. 2 .o Revogam- se a tli. po. iç1les em contrario. 

Autorisa o Governo a abrir o credito sup plementar de 47fi :734$905, para occor-
rer a despezas com a Polic ia do Di~tricto Federal , no exercicio vigente. 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional tlecreta e eu sancciono a 

seguinte reso lução : 
Artigo uni co. E' o Governo autorisado a abrir o credito sup-

plementar de 474:73~$905, para occorrer a tlespezas com a Po-
licict do District o Federal, art . 6o da, lei n . I9l A, de 30 de 
setembro de 1893, no exercício vigente; revogando-se as disposi-
ções em contrario. 

Capital Federal, 19 de dezembro de 1894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

DECRETO N. 255 - DE 19 DE DEZEMBR DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede aos Mim"terios da Guerra e da l\farinba o credito de 27 .000:000$ 
ao cambio de vinte e sete dinheiros esterlinos , para reconstituição do 
materia l do Exercito e da Armada . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resol ução : 
Artigo unico . E ' concedido aos Ministerios da Guerra e da 

Marinha, para reconstituição do ma teria I do Exercito e da Ar-
mada, o credito dCJ vinte e Fete mil contos de réis, ao cambio de 
vinte e sete dinheiros esterlinos , que será distribuído pelo Poder 
Executivo conforme as necessidades dos serviços a que se des-
t ina ; revogadas as disposições em contrario . 

Os Minis tros de Estado dos Negocias da Marinha e da Guerra 
assim o façam ex ecutar. 

Capital Federal, 19 de dezembro de 1894, 6° da Republica. 

P RUDENTE J . DE MORAES BARROS . 

Elisiario Jose Barbosa . 
B ernardo Vasques . 

DECRETO N. 256 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Au' o r isa o Poder Executivo a conceder ao Dr. l\Ianoel Fernandes Sá Antunes , 
professor da 10. cadeira da )lo serie do curso annexo á Facul dade de Direito 
do Recife, um anno de licença com o r espec tivo ordenad o. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. l. • E' autorisado o Poder Ex ecutivo a conceder ao 

Dr. Manoel Fernandes Sá Antunes , professor da Ia cadeira da 2• 

Ca,pi tal Federal, 19 Je dezembro de 1894, 6• da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BAltROS . 
Dr. Antonio Gonçalves l•e1·reira. 

DECRETO N . 257 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na. Carnara. dos Depu lados c pelo Senado enviado ao Presidente 
da Republica. para a formttl idade da lH'llmnlgação. 

Concede aoR i O e 2o cirurgiões do Corpo de Bombeiros r)esla Capital os postos 
de maj or e capitão, com as van tagens que lhes são inherentes . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulga 

a lei seguinte: 
Ar t. J.o Os 1°• e 2°" cirurgiões do Corpo de Bombeiros do 

Districto Federal terão os postos de major e capitão, e gcsarão 
de todas as vantagens inberenles ao mesmos postos, nos termos 
do art. 45 do decreto o. 9829 tle 31 çle dezembro de 1887 . 

Art. 2. 0 Revogam- se as disposições em contra1'io . 
Capita l Federal, 19 de dezembro de 1894 , 6° da Republica . 

PRUDENTE J . DE MoRAES BARROS . 
Dr . Antonio Gonçatves Ferreira . 

DECRETO N. 258 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Garoara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Determina que os vencimentos dos oíficiaes da 13dg;ula Policia l e Corpo d" 
Bombeiros sejam os mesmos marcados para os officiaes do Exercito. 

O Presidente da 'Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art . I. • Os vencimentos, soldo e etapa dos oillciaes da Brigada 

Policial e Corpo de Bombeiros ser ão os mesmos marcados para 
os officiaes do Exercito. 

Art. 2 .' Revogam- se as disposições em cont rario . 
Capital Federal , 19 de dezembro de 1894, 6" da Republica . 

PRUDENTE J. Dl!l Mo:RAES BAP.ROS. 
Dr . Antonio Gonçalve~ Fe1·reira . 

DECR!liTO N. 259 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado en viado á sancção, 

Autorisa a abe rtura do credito extraord ína rio de cem contos d" réL'! 
(100:000$) para occorrer a o pagamento das terras e aguas do r io Covancn 
adquiridas a o Dr. J oaqtlim J osé de Siqueira e sua rnulher. 

O Presiclente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saocciono 

a seguinte resolução: 
Art. l. o E' autodsado o Governo a abrir o credito extraordi-

nairo de cem contos de réis ( l 00: 000$ ) para comprar as terTas 
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e aguas'do rio Covanca, de PJ'opl'iedade do Dr . Joaquim José de 
Siqueira e suft mulher, nos termos do contracto com os me:smos 
celebrado em 25 de janeiro de 189-1. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em cont1·ario. 
Cap ital Federa l , 19 de dezembt·o de l 8J4, 6• da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS . 
Anto11io Olyntho dos Santos Pi1·es . 

DECRETO N. 260 - DE 20 DE DElE;\JBRO DE 1894 

Iniciado na amara dos Deputa los e pelo Senado enviado á sancçKo . 

Concede nos Ministros de Estarlo uma grnt ilicnção mensal do i:OOO' parn 
ropresen~nção, :Uóm dos seus ,·encimenLos i o nu Lol'isa- n. nbor·Lurn. do 
nccessnrio credito para occot•rcr :i despozn no exercicio de 18~5 . 

O Pl'esidento da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional dect'eta e eu saucciono 

a seguinte resoluç-ão: 
Art . 1 . o Os Ministl'Os de Estado perceberão, além de seus 

vencimentos, uma gratifi ação mensal de l :000 para repre-
senb•ção. . 

Art. 2 . • Fica o Poder Executivo autoris,;,do a abrtr o neces-
sario ct•etlito para occorrer a esta clespeza no exe_rcicio de 1895. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em coutt·arw. 
o Ministro d E tado dos Negocios da Fazenda assim o faça 

executar . 
Capital Federal , 20 de dezembro de 1894, 6• ela Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARRO . 
Franc isco de PaHla Rodrigues Alves. 

LEI 1 • 261 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisn o Go1·erno a abrir no corrente exercicio de 189-1 dil·ersos ct·editos aos 
:\fini t.erios dn Fazenda, da. Justiça o Negocios Interiores, das Rela.ç.ões Ex-
teriores o da IudusLria, Viação o Obr:-.s Public:ts . 

O Presidente ela Republica elos Estados Unidos elo Brazil : 
Faço saber que o Congres o Nacional decreta e eu saucciono a 

eguinte lei: 
Art. 1.• E autol'isado o Governo a abrir no corrente exercicio 

de 1 9-1, para os erviços adiante mencionados, os seguintes cre-
dito · na importaocia total de dous mil novecentos trinta. e nove 
conto oitocentos quat'euta e oito mil cento e oitenta e tres réis 
(2.939:848 183} , a- im distribuídos: 

Pelo ~tini terio da Fazenda : 
C1·edito wpplementa.r na importancia de 908:172 480, para : 
E veutuaes - rubrica 28 do art . 7• da lei n . l 9 l B de 30 de 

setembro de 1 93 . Pagamento de desper.as que correm por esta 
verba 20 :000 ·ooo. 

ExeJ'cicio3 findos - rubrica 31 do art. 7° da lei citada, -
pagamento de contas atrazadas :1 American Bank Note Company 
234 :391 900; idem á Directoria do Correio Francez, pelo tt'aus-
porte de correspondencia, desde 1889 até ao primeiro semestre de 
1892, 353:780. ~80 . Liquidação das dividas da Companhia Lloyd 
Brazileiro, 300:000$000 . 

Pa1·agrapbo uuico . Fica o Governo autorisado a abrir, no cor-
rente exeJ'cicio, á verba - Reposições e restituições - o preciso 
credito para pag-ar aos E lados Unidos da União a divida prove-
niente do imposto arrecadados durante o período da organ isação 
cou titucional dos Estados e pertencentes aos mesmos, nos termos 
da Constituição. 

Art. 2. o Pelo Ministerio da Justiça e Négocios Interiores: 
Credito S?tpplementar na importancia de 466:500 , para : 
Policia da Capital Fedet'al - rubrica 13 do ar t. 2• da lei 

n . 191 B de 30 de setembro de 1893, pagamento dos officiaes e 
praças ul t imamente reformadas e dos que o forem até ao fim elo 
corrente exercício, '26:5oo•ooo. 

Obras - r ubl'ica 30 elo art. 2° da lei ci tada - pagamento de 
obt•as em di ver-o edificios, inclusive o palacio da Presidencia da 
Republica, 350:000$000 . 

Eveotuaes - r u br·ica 41 do art. 2° da lei citada - pag-a-
mento de clespezas comprehendidas no ar t. 64 d:.. lei n . 35 de 
26 de janeiro de 18\l2, e de cliiferenças de cambio com as des-
pezas dos pension istas da União na Europa, 90 :000 000 . 

Art . 3. o Pelo Ministerio das Relações Exteriores: 
Credito supplementar na importaucia de 230:000$, para. : 
Ajudas de custo - rubrica 4• tlo art . 3• da lei n . 191 B de 

30 de setembro de 1893 - pagamento de ajudas de custo que 
te1·ão de ser concelidas com o preenchimento tlas vagas do 
Corpo Diplomatico e Consular, 200:000 000. 

Extraorclinarios no exterior - r ubl'ica 5• do art. 3° ela lei 
citada - pagamento de telegl'ammas e gastos com soccorros a 
brazi!eiros desvalidos e out l'as eventuaes, 30 :000 000. 

Art. 4. 0 Pelo Min isterio da Industria, Viação e Obras Publicns: 
C1·edito extram·dina?·io na importancia de 721: 572$944, equi-

valente a :e 34 .575- 7- 5, ao cambio de ll }f, paea pagamento 
ele matel'i;;.es aclquit•idos nos Estados Unidos ela America do Nor te 
com destino às estradas de ferro de Baturité, prolongamento ela 
Central do Brazil, Porto Alegre a Uruguayana, Sobral, prolon-
gamento ela da Bahia, Paulo Ail'onso e Centt'al de Pemambuco . 

Credito extraordina1·io na importaucia de 613 :602$759, para 
acquisição de material rodante para a Estrada de Ferro Sul tle 
Pernambuco . 

Art . 3.0 Revogam-se as disposições em coutt'ario . 
Capital Federal , 20 de dezembro de 1894, 6° da Republica . 

I 
PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Francisco de Paula Rod1·igues Alves . 

DECRETO N. 262·- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado env iado ~ sancçãó. 

Aulorisa o P oder Executi,,o a abril· no corrente exe~icio fina celro um 
credito oxtraordinario de 2S5:13'í$768, para a reconstruc~iio de p'lioes de 
polvo r:. na Ilbn do Boquei rãq e outt·o de 73!:5 '03 para as despezas com obras 
urgentes em diversos estabelecimen tos militares . 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciouo a 

seguinte resolução : 
Art. l. o E' autorisado o Presidente da Republica a abrir no 

corrente exercício fina~tceiro um cr edito ext raorclinario de 
285:435$768 para a recoustrucção de paioes de polvo1·a na Ilha 
do Boqueil'ão e out1·o de 73 1:580 , para as despezas com as 
obras urgentes em diver!loS estabelecimentos militat'es . 

Art. 2 . • Revogam-se as disposições em con trario. 
O G nera1 de Divisão aeruardo Vasques, Ministro de Estado 

dos Negocios da Guer Pa, assim o ten ha en tendido e faça 
executar . 

Capital Federal, 20 de dezembro de 1894, 6° da Republica . 

PRUD:i':NTE J . DE MoRAES BARRO~. 

B ema. r elo Vasques. 
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DECRETO N .' 263 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1894 LEI N. 265 - DE 24 DE DEZE~1BRO DE 1894 

Iniciado na Camat•a dos Deputados e p~lo Senado enviado á san cção . Iniciada na Camara dos Deptttadoa e pelo Senado enviada á aancção. 

Intet•preta a expressão- com ap roveitamen to, do artigo unico §iodo decreto Orça a r eceita geral da Republica dos ll:s taclos Unidos do Brazil para 
legislativo n. 203 elo 25 de sete:nbro do i 8D4. o exerci cio ele 1805 e dá outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Artigo uu ico. As palavl'as - com aproveitamento, do decreto 

legislativo n . 206 ele 26 de setembro de 1894 (ar tigo unico § ! 0 ) 

não privam os a lumnos dos cm·sos superiores das Escolas 
Militares da vantagem consignada no mesmo decreto , a qnal 
deve ser enteudida como approvação em todas as matel'ias elo 
anuo e não simpl esmente como approvação nas cadeiras onde 
tiveram sido obtidas contas de anuo pelos resp2ctivos alumuos. 

O General de Divisão Bernaerlo Vasques , Ministro de Estado 
dos Negocios da Guerra, assim o faça executar·. 

Capi tal Federal, 20 ele dezembro de 1894, 6o da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 
Bernanlo V asques, 

LE I N. 264- DE 20 DEl DEZEJMBRO DEl 1894. 

. 
Iniciada na Camara dos Deptltados e pelo Senado emiacla á sancç:io . 

Fixa as Forças de terra para. o exercício de 1835 . 

O Presidente da Repub!ic1 dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

siguin te lei: 
Ar t. 1.0 As forc:as de terra para o exercício de 1895 constarão: 
§ I. o Dos officiaes rle cli:tl'erentes classes do quadro do Exercito; 
§ 2. o Dos a lumnos das Escolas Militares até l. 200 praças e ele 

400 para. a escola de officiaes infet•iores ; 
§ 3. o De 28 . 120 praças de pret, distribuidn.s de accordo com 

os quadros em vigor . 
Art. 2. o Estas forças serão contempla.das pela fórma ex-

pressa uo art. 87 § 4° da Constituição e na lei n. 2556 de 26 tle 
setembro de 1874, com as mod ificações estabelecidas nos arts. 3° 
e 4o da lei n . 39 A de 30 de jaueit·o de 1802 . 

Art. 3. 0 O; vo luntarios, emquanto gosarem dessa qualiuade 
de prnça, perceberão, além do so ldo, uma gra tificação diaria de 
125 r éis ; as praças que, tlndo seu tempo ele set·viço, continua-
rem nas fil eiras com ou sem engclj >tmento, perceberão uma gt·a-
titicaçtío di al'ia ele 250 ·réis; e quando tanto umas como as outras 
forem escusas, se lhes concederá nas co looias da União ou nas 
fronteiras, conforme preferirem os interessados, um prazo de 
terra ele 1 . 089 ares. 

Art . 5 . o Ficam revogauas as disposições em contrario. 
O General de Divisão Bernardo Vasques, Ministro de Estado 

dos Negocias da Guerra, assim o tenha entendido e faça executar. 
Capital Federal, 20 de dezembro de 1894, 6° ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
Berna~·do Vasques . 

O Preside o te da Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

lei seguinte : 
Art . 1. 0 A receita geral da Repul.J lica dos Estados Unidos elo 

Brazil, para o exercício de 1895, é orçada em 270.!98:000$e será 
rea lisn.da com o produc to do que for arrecadado dentro elo 
mencionaclo exercido, sob os titulas abaixo designados: 

RECEITA ORDINARIA 

Importação 

I . Direitos de importação para consumo, nos 
termos da lei n . 25 de 30 de dezembro de 
1891, e das disposições legaes a que ella 
se refere, elevados ao triplo os direitos 
que pagam os phosphoros e ao dobro os 
que pagam o fumo e o sal grosso, conti -
nuando a pagar 30 "/o os seguintes a1•tigos 
da tarifa: os das classes 15 e 16 que forem 
de luxo ou fantasia; os da classe 17, ex-
cluídos os de ns . . 558 a 561 e os de juta 
que não forem de luxo ou fantasia ; os da 
classe 18, excluídos os de ns. 599 a 601 ; 
os da classe 35; fio torcido ou linho de 
qualquer qualidacle em carreteis, novellos 
ou meadas, para costura, crochet, tricot, 
e semelhantes, alamar~<s, alcatifas, baréges, 
franjas, requifes, galões , ligas, mantas, 
manteletes, camisinhas, camisas, rendas, 
roupas feitas, meias de linho ou de lã, 
tiras e entremeias, transparentes, bro-
cados, lhamas, chales , lenços , excepto os de 
algodão, fitas de qualquer qualitlade, 
fracos, filá, gaze, laços, pellucia, vell udos e 
tapetes ; obras ou artefactos de ou com 
madreperola, marfim, tartaruga, coral, 
ouro, prata , platina e pedras preciosas ; 
vasos, e quaesqu ;r artigos de louça ns . 5 e 
6; lustres, candelabros e serpentinas de 
qualquer qualidade e q uaesquer artigos de 
vidro ele n. 2; moveis de madeira fina e 
quaesquer obras ou artigos de ou com ouro 
ou prata; perfumarias, bijouterias de 
qualquer qualidade; figuras, bustos, esta-
tuas, vasos e outros objectos ou peças de 
luxo, adorno e fantasia, de barro, louça, 
vidro ou metal ; obras e artefactos de mar-
more, alabastro, porpllyro, jaspe e pedrat> 
semelhantes ; pontas de Pariz ; calçado de 
qualquer tecido de seda ou com mescla de 
seda; luvas, espartilhos, gravatas, chapéos 
e bonnets ele qualquer qualidade; pannos, 
casemiras, e cassinetas de lã, singelas ou 
dobradas, com ou sem mescla de seda, bor-
dadas ou não e os não especificar os; alpa· 
cas , cassas de lã, lilaz, merinós, durantes, 
damascos, cachemiras, princezas, sarjas, se-
rafinas, gorgorões, royal, setim da China, 
touquins, r isso e tecidos semelhantes e não 
classificados, lisos ou entrançados, lavrados 
ou adamascados ; cordoalltas ( n. 576 da 
t arifa) , correia.:; de couro, de algodão ou 
borracha, taxeadas ou não, pa,ra machinas 
(n . 1012 da tarifa); queijos, presuntos de 
qualquer modo preparados, conservas de 
qualquer qualidade, salvo as congeladas, 



patos, linguiças ou chouriços, caldo ou 
geléas, salames ou extractos ; pagando 
mais 40 "lo os eguintes artigos : bebidas 
fermentadas e l icores, liquido$ e bebidas 
alcoolicas ; cartas de jogar ; arreios e car-
ruagens e os artigos da classe27; dimi-
nuídas de 50 "lo as taxas do sulfureto de 
carbono; equiparadas as taxas que paga o 
macarrão ás dos biscoutos e bolachinha.s. 

As taxa para os liquidas serão as seguintes : 
15 °/0 para os cascos que eontiverem oleos . 
18 o j o para os cascos que contiverem bebidas 

fermentadas e alcoolicas. 
Para todos os outros en voltorios em que 

possam ser acondicionadas esta.s mer-
cadorias, regularão as tnas do art. 173 
da tarifa, para os acetatos, ficando em 
pleno· vig-or as notas 13 a 18 da mesma 
tari fa e, bem assim, os arts. 25 e 26 dos 
preliminares da mesma. 

As aggravações de impostos, determinadas 
acima, só Rerão cobradas das merca-
dorias que sahirem do porto de origem a 
partir de l de feve reiro de 1895 . 

2. Expediente dos generos livres de rlir eitos 
de con~umo, na conformidade da lei n. 126 
de 21 de novembro de 1892, isentas as 
sementes destinadas á lavoura. 

3. Expediente das capatazias, elevadas as taxas 
a 150 réis e 75 réis . 

4. Armazenagem, elevadas as taxas a 1 1/, 

2 1/, e 3 1/, "fo . 

Despacho marítim o 

5 . Imposto de pharóes . 
6 . Imposto de docas . 

Addicionaes 

7. Taxas addicionaes sobre os direitos de impor-
tação para consumo, na conformidade da 
lei n. 25 de 30 de rlezembro de 1891, 
isento dessas taxas o papel para impressão. 

8. Dez por cento addicionaes sobre os impostos 
de expediente degenero~ livres de direitos 
de importação, pharóes e docas. Ficam 
upprimidos os impo tos de 10 "lo addicio-

naes sobre os direitos de expediente das 
capatazias e armazenagens . 

Sahida 

9. Direitos de 2 1/, 0/o da polvora fabricada 
por conta do governo e dos metaes pre-
ciosos em pó, pinha, barra ou obras ; de 
I 1/, %do ouro em barra fundido na Casa 
da Moeda e de I %do- diamantes; e sobre 
a importação do Districto Federal, de 
productos não sujeitos á exportaGão dos 
Estados ... . ..... . ... . . . ........ . ...... . 

Interior 

10. Renda da fazenda de Santa Cruz e outras 
de propriedade da União . . .. . ....... . . . 

li. Imposto de 3 1/, u;. sobre dividendos dos 
título das companhias ou sociedades 
anonymas com séde no Districto Federal. 

12. Juro::; das acções das estradas de ferro da 
Ba.bia e Pernambuco ... . . .. ..... .... . . 
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13. Renda da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. . . . . ... . .... ... .. . .... . . . . . .... . 

14. Rend~ da estradas de ferro custeadas pela 
Un1ao . .. . . . .. . ..... . . .. ... .. . . . . . . ... . 

15 . Dita do Correio Geral. . .. . .. . .. . .. . .... . . 
16 . Dita. dos telegraphos electricos, inclusive 

a taxa de fr . 0, 10, ouro, por palavra de 
telegramma em percurso nos cabos da 
Brasilian Submarine Company, Zimited .. 

17 . Dita da Casa da Móeda .. .. . . . .. . .... . .. . . 
18. Dita da Imprensa Nacional e Diario O (ficial . 
19. Dita da Fabrica de Polvora ...... . ..... . 
20 . Dita da Fabrica de Ferro de S. João de 

Ipanema . . .. . .. . .. . . . . . .. ... ... .... . . . 
21 . Di ta dos A rsenaes . . . ... . .. .. _ ... .. .. . ..• 
22. Dita da Casa de Correcção .... .. ...... . 
23. Dita do Gymnasio Nacional.. .. ......... . 
24 . Dita do Instituto dos Surdos-Mudos . . . . 
25. Dita do Instituto Nacional de Musica ... . . 
26 . Dita de matriculas nos estabelecimentos 

offi.ciaes de instrucção superior . ....... . 
27 . Dita da Assistencia dos Alienados . ... .. . 
28. Dita arrecadada nos consulados ... .. ..... . . 
29. Dita dos proprios nacionaes .. ..... ... .. . . 
30. Fóros de terrenos de marinha .... . ...... . . . 
~1. Laudemios ... . .. . . . . .. . ... . . ... .. . . . . . . . . 
32. Premias dos depositas publicas . . ........ . 
33. Contribuição das companhias ou emprezas 

de estradas de ferro, subvencionadas ou 
não e de outras companhias para as des-
pezas da respectiva fiscalisação .. ... . .. . 

34. 1m posto do sello, de accordo com as taxas 
estabelecidas pela lei de 30 de novembro 
de 1891, elevado a 600 réis o sello das 
procurações de proprio punho, quer as 
escriptas e assigna.das, quer as sómente 
assignadas, elevando a l$000 o sello de 
cada despacho de importação, excluído o 
sello sobre bilh14tes de loteria e sobre 
dividendos de baqcos, companhias e so-
ciedades anonymas com séde nos Estados . 

35. Imposto de transpqrte . .... ..... . .. .. . • 
36 . Imposto de 2 "lo sobre vencimentos e 

subsídios, inclusive os do Presidente e 
Vice- Presidente d,a Republica e o dos 
membros do Congresso Nacional . . .... . 

37. Rendimento das pennas d'agua ... . ... . .. . 
38 . Cobrança da di vida acti v a .. .... . ... ~ ... . . . 
39 . Imposto de 2 "/o sobre o capital das loterias 

federaes e de 3 °/o sobre o das estadoaes, 
cuja venda de bilhetes se e1fectuar na.\ 
Capital Federal, na fórma das leis em 
vigor .. ... ... ... .. . .. ... .... .. . .... . .. \ 

Consumo 

40 . Fumo em bruto de prod ucção extrangeira 
por 500 grammqs ou fracção desta 
unidade ... . . .... . . . .... . .. . .. .. ... . . . . 

Fumo picado, mig11clo ou desfiado, inclusive 
o manufacturado em cigarros por 25 
!!I'ammas ou ft·acção desta unit.lade, de 
procl ue~;ão nncion•tl. ............. ... .. . 

Fumo picado, migado, ou desfiado, de pro-
liucção extrangeira, por 25 grammas ou 
fracção desta unidade .... . ... . .. .. ... . 

Charutos , por um, de fabrico extrangeiro. 
Rapé, pot· 125 gramm·1s ou fracção desta 

uniria de, de fabrico nacional .. . . . . . . . . . 
De fabrico ext rll ngeiro ..... . . . . ..... . .. . . 
Cigarro:s, por maço, de 20 ou por qualquer 

fracção de 20 t.le prorlucção ex tr·angei ra. 
Os cigarros d8 m'Jrtalha ou capa ue fumo 

de procedencia e:J.trangeira, pagarão ~ 
dobro desta taxa. 

$100 

$010 

$040 
$100 

010 
$060 

$030 
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. RECEITA EXTRAORDIN ARIA 

41 . Montepio da Marinha ....... . ... . .. . ... . . . 
42. Montepio Militar . .. . .......... . ...... . .. . 
43. Montepio dos empregados publicas . .. . ... . . 
44. Indemnisações .. .. . ...... .. .. . .... . ...... . 
45. Venrla de generos e proprios nacionaes .. . . 
46. Juros de capitaes nacwnaes ....... . . . ... . . 
47. Remanescentes dos premios de bilhetes de 

loteria ... . ... .. .. . . . ... . . . . . ........ . . 
48. Receita eventual, comprehendidas as multas 

por contravenções de leis e regulamentos 

DEPOSITOS 

49. Saldo ou excesso entl'e os recebimentos e 
as restituições .... . .. ... .. ... . . .. ..... . 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 2 . o E' autorisado o Governo : 
1•, a emittir bilhetes do Thesouro atéásommade25.000:000$, 

c.Jmo antecipação da receita no exercício desta lei; devendo. 
porém, resgatal-os até ao fim rl.o mesmo exercício; 

2", a receber e restituir, de conformidade com o disposto no 
art. 41 da lei n. 638, de 17 rle setembro de 1851, empregando 
os saldos nas despezas da União é contemplando o excesso das 
restituições no balanço do exercício, os dinheiros procedentes 
das seguintes Ol'igens: 

a) do emprestimo do cofre dos orphãos ; 
b) dos bens de defuntos e ausentes ; 
c) dos premias de loterias ; 
d) dos depositas das caixas econornlcas e montes de soccorro ; 
e) dos depositas de outras procedencias ; 
3°, a rever as tarifas aduaneiras. Nesta revisão serão consoli-

-i.ados os impostos ·de imp:>rtação para consumo de modo a 
constituírem uma só taxa para cada artigo da tat·ifa, suppri-
midas as taxas addicionaes. Outrosim, a rever os impostos de 
expediente dos generos livres de direitos de importação, de 
docas e pharóes, de maneira a consolidar as mesmas taxas, in-
cluindo os addicionaes nas taxas originaes . Neste trabalho 
de modo algum poderão as taxas ser abaixadas : a futura 
taxa será o producto da somma das diversas taxas actuaes. 

O Governo fará estudar e organi ar, sob a base das tarifas 
actuaes, duas tarifas, uma geral e outra mínima a applica.r aos 
productos extrangeiros e sujeitará este trabalho á approvação 
do Congresso Nacional em sua proxlma reunião. 

Art . 3. o Pat·a fazer face ao de(icit que se possa verificar 
no exercício desta lei, por insufficiencia de receita, e ás despezas 
oriundas da revolta de 6 de setembro de 1893, constantes dos 
creditas extraordinarios e supplementares, approvados pelo Con-
gresso Nacional, assim como para proceder ao resgate do papel-
moeda emittido depois daquelia data, é o Governo autorisado: 

1•, a reduzir as despezas para os di versos Ministerios como 
julgar conveniente, com poderes para supprimir serviços _que 
a seu juizo' puderem ser dispensados, despedindo o respectivo 
pessoal ; 

2•, a praticar no extrangeiro operações de credito até seis 
milhões sterlinos e no paiz até 100.000:000$ em apolices. 

Art. 4. • Fica extensivo a todas as Alfandegas e Mesas de 
rendas o prazo para consumo das mercadorias susceptíveis de 
corrupção de que trata o art. 254, § 2", da Consolidação das Leis 
das Al{andegas. 

Art. 5.• O Governo da União continuará a arrecadar os im-
postos de transmissão de propriedades e de industrias e pro-
fissões no Districto Federal para com elles fazer face ás despeza.s 
com os serviços da Municipalidade actualmente a cargo da União 
e com a metaue das despezas que por lei competem á mesma 
Municipalidade . 

Findo o exercício o Thesouro liquidará as contas àestes ser-
viços e entregará. o saldo, si houver, á Municipalidade do Dis-
tricto Federal, ou receberá della a differença entre a arre-
cadação e o total elas despezas feita.s. 

Annexo- i 

Art. 6. o Fie 1m elevadas ao triplo as contribuições que são 
arrecadadas nas Alfandegas em lavor das instituições de cari-
dade a que e reft:Jre o título 8, capitulo 15 da Consolidação das 
Leis das Alfandegrt.s. 

Art. 7. 0 E' autori ado o Governo a inscrever no Tbesouro 
Federal, como divida interna fundada, a emi são em apolices 
effectuada em virtude do decreto n. 10.3.22, de 27 de agosto 
de 1889. 

Art. 8. o Fica o Governo autorisado a mandar cunhar no est.a-
belecimento monetario do extrangeiro que ofi'erecer mell1ores 
vantagens, caso não o possa fazer na Casa da Moeria, a somma de 
dez mil contos de r éis ( 10.000 :000.~) em moedas de 100 e 200 réis. 

Art. 9. 0 O imposto de 2 o;. sobre o capital das loterias feleraes 
ou de 3 % sobre o capital das loterias estacloaes será pago 
pelos respectivos concessiomrios antes de serem os bilhetes 
expostos á venda. Os planos das loterias ferleraes deverão ser 
approvados pelo Governo. Os planos das loterias estadoaes de-ve-
rão ser depositados no The3ouro com os actos officiaes ema-
nados dos pode1•es publicos estadoaes dos quaes result-:l a sua. 
approvação, e julgados conformes pelo mesmo Tl1esouro. Nos 
bilhetes será feita a declaração de ~er a loteria fe rleral ou esta-
doai e neste caso a que Estado ella pertence. A tiscalisação das 
loterias será feita por empregados do The:;ouro que pe1·ceberão 
uma gratificação de 6:000. , por anuo, sendo tres contos e seis-
centos mil réis para o fiscal e dous contos e quatrocentos mil 
réis para o ajudante, supprimirla a actual tlscalisação. Os oon-
cessionarios das loterias iederaes e os das loterias estad,.,aes, cuja 
venda de bilhetes se fizer na Capital Federal, entrar-Jo para o 
Thesouro com a quantia. de dez contos de réis, para. as des~ 
de fiscalisação por quotas que serão estabelecidas pelo r.ovemo. 
E' livre a venda de bilhetes das loteria estadoaes na Capital 
Federal desde que forem satisfeitas as formalidades acima ru-
girias e as determinadas por leis e regulamentos que não f'orem 
manifestamente contrarios a e ta lei. Fica autorisarlo o Go~·erno 
a modificar o regulamento actual no sentido de pol-o de accordo 
com estas disposições . Cont inúa prohibida a entrada e a. venda 
de bilhetes de loterias extrangeiras no territorio da Republica.. 

Art . 10. Para o lançamento do imposto de pennas d'agua, a 
Municipalidade do Distr-icto Federal é obrigada a fornecer á re-
partição fiscal competente uma cópia do lançamento do imposto 
predial pelo qufl.l aquelle deve ser feito. 

Paragrapho unico. I<:' autori ado o Governo a limitar o con-
sumo de agua da Capit&.l Federal por meio do hydrometro, 
salvo para os usos domesticas ou da hygiene das habitações. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fa,zenda a faça executar. 
Capital Federal, 24 ele dezembt•o de 1894, 6° da Republica. 

PRUDENTE J. DE M ORAES BARROS. 

Francisco de Pat1la Rodrigues A~ves . 

LEI N. 266 - DE 24 DE DEZE)IBRO DE 1894 

Iniciado na Camara d0s Deputado~ e pelo Senado enviado ã sancção . 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercicio de i895 e d:i outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congre5SO Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte : 
Art. 1. 0 A despeza geeal da ~epublica dos Estalos Unidos do 

Brazil, para o exel'cicio de 1895, é fixaria na quantia de 
275.691:670$588, a IJual será distribuiria. pe los resp'clivos 1\li-
nisterios, na fórma especificada nos artigos seguintes: 

Art . 2. 0 O Poder Executi vo é autoeisado a despender pela 
repartição do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com 

15 
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os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia 
de.......................................... 15 .639 :484$975 

11. Justiça do Districto Fedei'al: 

A saber: 
I. Subsidio ao Presidente da Republica •..... 
2. Dito ao Vice-Presidente da Republ ica ..•.• 
3. Despeza com o pala cio da Presideocia da 

Republica .•... ... .. ................•.. 
4. Subsidio aos senadores ..........•.......• 
5 . Searetaria do Senado: 

Elevada as consignações : no pessoal -
do 27:800' para au"mento ele venci-
mentos e pagamento de um continuo dis-
pen mlo do t•viço em virtude da r eso-
lução do nnd tl 27 d fl"'a ·to do 1894; 
no- mat ria/ - d I:· 0$ para pnpel e 
u tro bj to 1 xp di n te ela Seet·e-

bu·m ; li 1: 00$ pura ons t•vaçii.o e lim-
p UI. do ellificio, etc. ; e de 10:000. , para 

mpra ti livros, jornnes e outms publi-
c ções . .•.......... .. . .. ... ............ 

6. Subsidio o.o deputados : 
Elevada de 6:3:000$ por ter sido elevado 
tt. 212 o numero elos deputados . ... . .... . 

7 . Secretaria da C amara do Deputados : 
Elevada de 38:800$ a consignação para o 
pessoal, em virtude da resolução da Ca-
mara, de 28 de agosto de 1893 •..•...... 

8. Ajuda. de cu~ to aos membros do Congresso 
Nactonal ....................•.•.... ... 

9. Secretaria de Estado : 
Diminuída pela suppressão das seguintes 
consignações: de 6:000 · paPa gratilir:ações 
a q uatt•o em pregados que teem exercício 
temporario nos gabinetes dos directores 
geraes; de 6:000 para grM 1 fi cação ao se -
cretario do .Ministro; de 800$ para paga-
mento da dilierença de vencimentos a um 
2° official da anti<>a ecretaria do intel'ior, 
que foi exonet•ado · d 15:000 para paga-
ment~ a tre I •• offi in e addidos, dos q uaes 
um fot exonet•ado e dou n vrovei tados ; de 
2:000 pat·a um ajudante do offirial ar-
chivistlt que foi nomeado amaouense · de 
1 :600$ para pagamento do veocim~nto 
de um. correi.o ; de 4:000$ rela ti vo a urn 
2° officm l acltlido que pa ou para o qua-
dt·o ; de 2:000$ para publicação elo rela-
taria apresentado ao Governo pelo lente 
da Faculdade de Direito do Recife 
Dr. Ba~·ros ~uimarães. Reduzida a 15:000$ 
a_co~stguaç<:_o de 18:090.; pnrn organisa-
çao, tmpres ao revt ao do re latorio, ele. 
Elevnda a 9:600$ a de 8:610$ destinada a 
servente ; a !0 :000$ a de 7:000$ para 
de pezas even tuaes, as ignaturas de jor-
nn s, etc . 1ncluidas as consignações de 
6:000$ para gratiticaçüo do pes oal do 
gabinete elo lini tro e 3:60 $ para gt·a-
tifica~ão ao auxiliar technico junto á 
Directoria de Ju tiça ..... .. .. ... . ... . .. 

10 . Ju !iça Fedet•a! : 
lncluida as eguintes quantias: para 
ord nado~ do empr gados elo extinc to 
Juizo do Feito da Fazenda, que pa~saram 
a p rt ncer no Juizo Seccional, em virtude 
do d ereto n. 4 de li de outubro de 
1890 (at·t. 35 ), sendo I: 920 para dous 
officiat'S de jn tiça do Di lricto Federal ; 
600 para dou officiae de justiça em 
onda um do E·tado de Pernambuco e 
Bahia, e 600. pam um official de ju tiça 
no E tado elo Matto Gro- o; e 30:000 
pam vencimeuto de 20 escrivães do 
Juizes secoionae , de accol'clo com o de-
creto n. 205 de 10 de setembro de 1894 . . 

120:000$000 12 · 
36:000 000 13. 

50:000$000 
567:000 000 

273 : I 00$000 

1. 908 :000$000 

341:000$000 

90 :000$000 

431 : 250$000 

Para metade das despezas , de accordo 
com o art . 2° n. I de ·ta lei ........... . 

Ajuda de custo a magistrados •........... 
Policia do Districto Fede1•al : 

Na rubrica- Pessoal da Repartição da. 
Policia: diminuiclas as seguintes con-
signações: para inspectores seccionaes, 
reduzido o seu numero de 200 a 100, na 
importancia ele 180: 000$000 ; pa.ra agen tes 
de 1 a classe, idem de 50 a 25, 60 : 000$; 
para agentes de za classe, idem de 
100 a 50, 90:000 ; para agentes de 
3a classe, idem de 150 a 75, 90 :000 ; 
elevada a 36 :000 a de 28 :800 para 
pagamento dos medico , cujos venci-
men tos ficam elevados a 6:000$, sendo 
4:000$ de ordenado e 2 :000 ele grati fi -
cação - Na ele material da mesma repar-
tição, reduzidas as seguintes : a 15 :000$ 
a de 18:000 · para a lugue I da casa ; a 
54:000$ a de 60:000$ destinada a a lu-
g ueis de postos policiaes ; a 4:000$ a de 
5:000 para asseio, fornecimento de pa-
diola , etc. ; ele vaelas: a 20 :000 a de 
15:000$ para a illumínação; a 1: 800 a 
de I: 400 para o serviço de photographar 
cada veres; a 180 · a de 120$ para taxa 
de esgotos de tres postos .- Na rubrica 
- Di ligencias policiaes e conducção de 
presos: - Elevada a 90 :000 a consi-
gnação de 40 :000$ para diligencias na 
Capital.- Na rubt·ica- Brigada policial 
- Elevadas as consig nações para pessoal 
e material de 2.673 :752$250 a ......... . 
4.019:361$500 . Quanto ao pessoal, in-
cluída a tal.Jella, que baixou com o de-
creto n. 1263, de 1p de fevereiro de 1893, 
assim modificada :- Supprimido o cargo 
de dentista ; redul,l,ido o numero de al-
feres de (iO a 44 e o ele medicas-tenentes 
de 6 a 4 ; elevado de 2 a 4 o numero 
de fiscaes e de ajuçlaotes do regimento 
de infantaria; fixaçlos em teoentes-coro-
neis os postos do commandante desse 
r egimento e iuspector ela cont~doria. 
Quanto ao material: elevada a 300:000$ 
a consignação de 222 :256$ para farda-
meu to ; a 300: 000 a de 260: 157$400 para 
fonagem, fer ragem , etc .; a 24 :000$ a ele 
15 :000 ·· para illuminação ; r eduzida a I 
15: 000 • a de 25 : 000$ para a remonta de \ 
ca vallos ; a I : 000' ' a ele 2: 000 para 
concertos de carros; a. 6:000 a de 6:500 
para objecto de expediente; a 25l675 a 
de 96:706 720 pa.ra correiames, capotes, 
etc. Incluída a de 8:880 para gratifi-
cação para residencia ao pessoal da con-
tadoria, aos majores fiscaes e ajudantes . 
Na rubrica - Reformados - elevada a 
respectiva consignação ele 50 :000 a 
90: 000$ . Para metade das despezas, nos 
tel'mos do art. 2•, n. I, desta lei ....... 

14. Casa de Correcção: 

688: 244$000 

Elevadas ns seguintes consignnções na ru-
brica - Pessonl : vencimentos elo escri -
pturario de 1:800 ·a 2:600 ; ele 5 a.ma-
nueo es, ele 8:000.' ~ 10:000, ; de um con-
ferente de I :800 a 2:000 ; de um porteiro 
comprador de I :800 ·a 2:000 000. uppri-
mida a con ignação de 2:400 para um 
capellão e preceplov. Na rubl'ica - Mate-
rial: reduzida a 12:000 a. de 12:600 
para salarios dos mestres e operarios 
livres ; a 4:200 a de 5:000 para sala rios 
dos penitenciarias ; a 3:700$ a de 5:000 

262: 038 000 
20:000$000 

2 .677 :352$250 



para ferramenta e sua conservação ; a 
600$ a de 800$ para obj ectos de exp~
diente ; a 400$ a de 500$ para publl-
cações .•.........•........ ·. · · · · ·. · · · • 

15. Guarda Nacional ........ . .............. . 
16. Junta Commercial da Capital Federal: 

Elevada de 480$ a 720$ a consignação 
para o servente . ..... ... .......... .. . . 

17. Arcbivo Publico: 
Elevadas na rubrica- Material- as se-
guintes consignações: a 1 :200 a de 
900$ para encadernaçã.o, objectos de 
expediente, etc. ; a 5:000$ a de 4:000,' 
para compra e cópia de documentos 
importantes ......................... . 

18. Assistencia de Alienados : 
Na rubrica - Hospício Nacional - ele-
vadas as seguintes consignações : a 
44:900$ a de 40:900$ para enfermeiros, 
enfermeiras, etc.; a 252:000$ a de 230:000$ 
para alimentação ; a 12:000$ a de 6:000$ 
para medicamentos, drogas etc.; a 
25:000$ a de 16:000$ para faze ndas e 
calçado ; a 6: 000$ a de 4: 000$ para 
illuminação ; a 4:000$ a de 3:000$ 
para aviamentos destinados âs offi-
cinas ; e a 7:200$ a de 5:000$ para 
combustível. Na rubrica - Colonias : a 
1:800$ a de 1: 200$ para mestres d.e 
officina; a 60 :000$ a de 58 :000$ para ali-
mentação ; a 4:800$ a de 3:000$ para 
medicamentos e vasilhame; a 3: 000$ a 
de ;~:000$ para moveis e utensilios ; a 
10 :00U$ a de 8:000$ para fazenda e cal-

. çado; a 2:500$ a de 2:000$ para instru-
mentos de lavoura, ferragens, sementes, 
etc.; a2:000$ ade 1:000$ pararemonta 
de animaes ; a 4:000$ a de 3:000$ para 
conservação do material fl.uctuante ; a 
1:241 $ a de 1: 200$ par a o foguista , e a 
10:000$ a de 8:000$ para combustível. 
Incluídas as seguintes quantias : 1: 500$ 
para fumo e artigos para fumar ; l :500$ 
para material destinado à lavagem ele 
roupa. Reduzida a 4:000$ a consignação 
de 4:260$ para eventuaes .•.....•.•.•.. 

19 . Serviço Sanitario Marítimo : 
Elevada a consignação para o pessoal, em 
virtude da lei n. l98de 18 de julho de 1894 : 
na Capital Federal, de 46: I 00$ a 104:600$ ; 
nos Estados do Pará, Bahia, Pernambuco, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul, de 58:240$ 
a 93:000$; nos Estados do Maranhão, Ala-
gôas, Paraná e Santa Catharina, de 
14 :220$ a 37:500$ ; nos Estados do Ama-
zonas, Piauby, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Sergipe, Espírito Santo e 
Matto Grosso, de 13 :320$ a 29:400$ ; 
no lazareto da i lha Grande, de 13:200$ 
a 13:400$ ; no Hospital Marítimo de 
Santa Isa.bel, de 18:000$ a 29:600$, inclu-
sive a gratificação de 6:0~0$ para o_ me-
dico aj udante . No materu;\ l: reduz1da a 
2 :000$ a consignação para despezas e ven-
tuaes e compra d~ movei~, suppr.i midas 
as diarias para allmentaçao dos ajudan-
tes da. Inspectoria; reduzidas a 15: 000$ 
as consignações englobadas para com.bus-
tível, para as lanchas, estopa, azeite e 
graxa, na Capi tal Federal ; a 1 : 000$ a 
consignação para objectos de expediente, 
desinfectantes, etc. , em cada um dosEs-
tados do Para, Bahia, Pernambuco, São 
Pau lo, Rio Grande do Sul e Maranhão ; 
a 760$ a mesma consignação em cada um 
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152:492$400 
50 :000$000 

32 :968$000 

61 :380$000 

654:406$000 

dos outros Estados ; elevada a 45: 000$, 
no ma.terial geral, a consignação da 
30 :000$ para acquisição, cubte1o, conce-r-
tos e aprestos de lancha e eEcu...Jeres, na 
Capital Federal ; incluída na cou~igou<;ílo 
total de 60:000~, para o mesmo Clm nos 
Estados, a quantia de 30:000$ para acqul· 
sição de uma lancha para o porto da Ha--
hía. Supprimiua a quRntia de 38:900$ 
que figura no ~rçamento ~e 1894, vis to 
ja se ter incl Utdo nesta lei a necessar 1_a 
consignação para a.ugmen to de venca-
mentos dos empregados. Elevada a con-
signação destinada á vis i ta sanita ria 
externa de 10: 690$ a 16: 060$, dis tri buída 
pelo seguinte mod~:. l patr~o ga lancha 
a vapor com a diarJa de 9$, i): 285$; 1 
machinísta com a diaria de 9$, 3:285$; 1 
foguista com adiaria de6$, 2:190$; 4 ma· 
rinbeiros com adiaria de 5$, 7: 300$000, 
Para o lazareto de Parauaguá 12:000$000, 

20. Instituto Sanitario Federal: 
Suppr imidas as seguintes consignações~ de 
3 :000$ para um ar.nanuense ; de 8:800$ 
para dous aux~li.ares technicos; de4:~ 
para dous auxiliares do demographnsb . 
Reduzidas : al:OOO$a d 2:00~r1al"J.aac-
quisiçãode moveis e concet·toflllosmesmos; 
a2:400$ade 4:500.$ paraserventesdo ln~ 
stituto ; a 6: 000$ a <.1 e 7:200$ par'a. veoá-
mentos do secretario; a 7:200$ a de 8:800$ 
para vencimento dos dous auxiliares te-
chnicos conservados; a 4:080$ a Llc6:120,$ 
para. quatro em vez de seis marinheÍI'osda 
lancha do Hospital de Santa Barbara. 
Elevadas, no matarial, as seguintes con-
signações : no Instituto, a 7: 600$ a de 
6:000$ para acqu i siç~o de apparelb~ e 
instrumentos; no Hospttal de S. SebastJao, 
a 2:400$ a de l :200$ para pagamento 
de mais um enfermeiro ; a 2:880$ a de 
2: 160$ para mais um servente; a 10:000$ 
a de 8 :920$ para custeio; no Hospital de 
Santa Barbara , a 8 :000$ a de5:700.3 para 
custeio, reduzida a l: "00$ a de 3:000$ 
para asseio da repat·tíção e despezas 
eventuaes do Instituto : npprimída a de 
500$ para a publ icação de ex(Jediente. 
que se fará pela con,íunação relativa a 
publicações geraes; incluída a de lO:OOCi, 
para combustível, !,'Taxa, ere., para a 
lancha do Hospitat I e ::iau '1. Barbara ••• 

21. Faculdade de Direito de S . Paulo: 
Elevada a 7:000$ a consignação de 6: 
para pagamento de accr~cimo de ven-
cimentos a lentes, substitutos e proti 
sores que contarem mais de 10 annm de 
serviço . Supprimidas : a de 8 :000$ para 
premio aos membros do m:t:n terio, que 
compuzerem obras eco ideradas de me-
rito ; e a quantia de 600:'", diffet·en~ para. 
mais encontrada no orçamento para o 
exercício de 1894 ....... . . ..... . . ·-- . •• 

22 . Faculdade de Direito do Hecife : 
Supprimidas : a con~ig-nação de 8: . 
para premias e a quantia de 60fl$, difft 
rença para mais encontrada no orçamento. 
para o exercício de 1894 .. . ... .. ... . - .•. 

23 . Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro : 
Incluídas as quantias de 2:400$ Jmua 
dí:fferença de vencimentos entre 6; . 
e 7: 200$ para dous lentes que diri!rem as 
cadeiras de patbologia medica e ci.rorriea 
de accordo com o paragrapho D.Dlioo do 
art . 97 do regulamento que bo." u oom 



24. 

25 . 

0 decreto n. 1482, de 24 de julho de 1893. 
Elevadas as seguiu tes con ignaçõe : a 
46:800. a de 26:400. para, vencimentos 
dos a ~istentes de clini a, cujo numero 
é elevado a 13, de accordo com o 
art. 12, § 1•, do me mo regulamento, 
}lercebendo cada um 3:600 , sendo 
2:400 de ordenado e l :200 de g t•a -
tificaçã.o; a 10:000$ a verba de. 7:0o.o.• 
destinada ao pagamento dos b:Jde1s, cuJos 
vencimentos fomm el evados de 1: 400" a 
2:000' cada um e a 4:000. a de 2 :800$ 
para pagamento dos contínuos, cuj os ven-
cimentos foram tam bem elevados de 
1:400 a 2 :000:' ca·la um; a 2:400 a de 
2 :000 destinada ao vencimento do con-
tinuo que serve n·1 bibliotheca, sendo 
l: 600, de ordenado e 800~ de gratitlcaç'io. 
Reduzidas: a 16:160 · us consign"ções 
desti nadas a pagamento de acct'escirno de 
vencimentos a. len tes que contarem mais 
de 10 annos de m·1gisterio, na somma de 
18:612$, e a 240$ a de 960$ para paga-
mento tambem do accrescimo de venci-
mento na razão de 5 "lo e não de 20 °/o 
ao bibliothecario por con t.a r mais de 10 
annos de serviço; supprimidns as duas 
consignações de 8 :000 · cada uma para 
premias aos lentes pelas obras qu.e com-
puzerem e para v1agem a patz ex-
tra ngeiro ..................... . . . ... . . 

Faculdade de Medicina da Ballia : 
Incluídas as quantias de 2:400 para dif-
ferença de vencimen tos, ent['e 6:000~ e 
7:20G , para dous lentes que dirig m as 
cadeir<1S de pa thologia medica e cirurgica, 
de accordo com o paragrapho uuico do 
a.rt. 97 do regulamento que baixou 
com o decreto n. 1482 de 24 de julho de 
I893. Elevadas as seguiu tes consigna-
ções : a 46:800 a de 24 :000$ para venci-
mento dos assistentes de clínica, cujo 
numero é elevado a 13, de accordo com o 
art. 12 § I• do mesmo regulamento, per-
cebendo cada um 3:600 , sendo 2:400 · de 
ordenado e I :200 de gratificação; a 
l5:570S a de I5: 000 para pagamento de 
accrescimo de vencimentos a lentes ca-
thed!'ati~os e substitutos que contarem 
mais de lO annos de magisterio ; a G:OOO$ 
a de 3:000.íi para. enf~rmeiros ; a 3:000$ 
a de 1 :000. para a publicação da revista 
dos cursos; a 5:000. ·a de 4:000$ para o 
museu anatomo- pathologico; a 10:000$ 
a de 8:000. para acquisição de instru-
mentos necessarios aos laboratorios ; a 
10:000" a de 7:000$ para pagamento dos 
bedeis; a 4:000' a de 2:800$ para paga-
mento dos contínuos; e a 2:400 a de 
2:000 · destiDada ao vencimento do conti-
nuo que serve na bibliotheca, sendo 
I: 600 · ele onlenado e 800 de grati-
ficação. Angmentacla de 25 °/o a con-
signação clestinad <~ a pagamento dos 
serventes .- Supprimidas: as duas con-
signaçoes de 8:000$ cada uma para 
premies aos lentes que compuzerem obras 
e para viagem a paiz extmngeiro ; e a 
quantia de 10:000 dilierença para mais 
encontrada no orçamento para 1894 ..... 

Escola Polytechnica : 
Supprimidas as consignações: de 2:000 
para o profeEsor contraclafl o da cadeira de 
technologia chimic;t e iodu t1 ias chimica-; 
de 300. para pag tmento do accres<.:i mo de 
venci mentes ao secretario; de 8:000$ para 
prelllios aos lentes que compuzerem obras; 
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637: 140$00 I 

648:870$000 

ede8:000 para viagem a paiz extrangeiro; 
reduzidas a 32 :010 as CODtiignações de 
48:276: destinadas a paga mento cleaccre . 
cimo tle vencilllen tos ao !J<:>S~oal tloceu te ; 
a 40:000$ a de GO: 000 para despezas 
com o OI.Jsernttorio Astronomico do i'rlol'l'o 
ele Santo .-\ntonio ; e: evadas: a. 8:000$ <~ 
consignação ele G:500 · pam despews 
extraortlinarias e eventuaes; a 16: 800 
a de 13 :360.'' para pagamt:~nto dos venci-
mentos augnu;nta,lo::; dos guardas , sendo 
seis de 1 :700 a 2 :000. · e dous, que 
servem á. noite na bibliotheca, de 2:000 
a2:4UO. ; innluidaade 1:200 paragra-
tificar ao p1·eparador do laboratorio de 
technologia. chimica e industriaschiudcas, 
emquanto estiver occupando tambem o 
log;l!' de prflparador de physica indus-
trial. ......... .. . ... .. ........ . . ... .. . 

26 . Escola tle Minas de Oun Preto : 
Elevadas as seguintes consignações : a 
29:400$ a de I6:!!00 para mais tres substi-
tutos, nos termos elo art. 6• do regu la-
mento que baixou com o dec1'eto n. 1546 
de 18 de setembro de I , 93 · a 2:900$ a 
de 2:400$ pam gra tifl.cação acld icional a 
lentes que contarem mais de 10 annos 
de serviço ; a 3:000 a de 2:200$ para 
objectos de expediente e illuminação ; 
a 6:000$ a de 5 :000 para modelos, de-
senho, etc .; a 4:000 a de 3:000$ [Jara 
o laboratorio de chimica e docimasi<J, e 
a 12:000 a de 10:000. · para g-abinetes 
de physica, zoologia, bo tanica, etc., etc . 

27 . Pedagogi um: 
Reduzidas: a 6:000$ a de I2:000$ para 
gratificaç-ão aos vrofessores encarregados 
elos cursos e tias copf&rencias ; a 3:000$ a 
de 6:000$ para publicação da Revista Pe-
dagogica. El evada~:~: a 2 :400$ a ele I :200$ 
pal'a vencimento ao escripturario; e a 
6:000 a de 4:600 para acquisição de 
livros, jornaes, apparelhos, etc ....... . . 

281 Gymnasio Nacional : 
No internato: Supprimidas as consignações 
de 840 pam g['utificaç·ão a um ajudan te 
de porteiro; de 900$ idem a um njuclante 
de despenseiro; de 10 :000$ para despezas 
com os gabinetes de sciencia~ naturaes . 
Reduzida a 1.:200$ a ele 2:400 'par:1 o~ snti-
stitutos, por só existir um. !~ levadas: a 
3:600$ a de 2:400$ para grati ti cação ao 
medico; a 66:000$ a de 60:000.!> para pa-
gamento de leu tes . No externato: Sup-
primidas : a de 840$ para gratificação a 
um ajudante do portei r o ; a de I :200$ para 
um substituto . Elevada a 2:000 a de . 
I :200 -para illunJipação. Incluídas : a de 
6:000 para vencimento do len te de me-
canica e astronomia. ; a de 600' ao es-
crirào para qu ebras; e a de 2:400 para 
pagamento de dous professores de c" deirus 
extinctns,ma que presentemente estãono 
effecti v o exercício do mngi te1·io, ficando 
as·im equiparad l's aos outros lentes. Ap-
pli cada do seguinte ffi(1do a consignação 
de 20:000 ·destinada na ver·ba.- Material 
- para despezas imprescindíveis com os 
exames g13raes tle pl'eparat.orios, ioclusi v e 
pagam eu to m&nsa.l do pessoa I indispen-
savel ao mesmo serviço: gratificações de 
2:400 ao director, 1:800. ao vice-director, 
I :200 ao secretario, 600. ao escrivão e 
600. a um inspector servindo de ama-
nuense .. .. .. ..... , .. ... . ... ... ...... . 

29- Escola Nacional do Ilel las Artes ......... . 

509 :045$000 

202:700$000 

48:200 000 

518:060$000 
I56:520$000 



30. Instituto Nacional de Musica: 
Elevadas: a 10:000$ a con ·ignação de 
5:000$ para ar.quisição de instrumentos , 
reparos, etc.; a 28:000$ a de 5:000$ para 
acqui:iição de moveis, armarias, estantes, 
inclusive 830 caueiras. Reduzirias: w 
4:000$ a de 4 :580$ para papel, p:mnas, 
medalhas, etc., e a 3:600$ a ele 4:000$ 
para a bibliother:a, archivo, mnseo, e tc. 

31. Instituto Benjamin Constnnt: 
Incluída a qu:;tntia ele 6 :500 para grati-
ficações addwwnaes aos pro tessores, nos 
t ermos do decreto n. 1210, de 13 de janeiro 
de 1893, e elevadas as seguintes coi)Si-
gnações : n. 960$ a de 720:ii para gratifi-
cação do cozinheiro ; a 600 a ele 540$ 
para a elo ajudante ; a 31:864$500 a de 
25:695: para alimentação de 37 empre-
gados internos e de 60 alumnos, no ma-
ximo, calcu lada na razão de 900 réi~ por 
1)essoa ; a 8:000$ a de 6:000$ para rou-
paria ; a 3:000$ a de 2:000$ para enfer-
maria e a 9:000$ a de 8:300$ para des-
pezas diver:oas e extraoruinm•ias ...... . 

32. Instituto dos Surdos-Mudos : 
Incluídas as quantias ele : 840$ para grati-
ficação addicional a um proressor de lin-
guagem. eSCJ,'ipta que completa 20 anno. 
de mag1sterw, nos termos do decreto 
n . 1210, de 13 ele janeiro de 1893 ; 280. 
para gratificar o enfermeiro; e 2:000$ 
para ins trumentos, plu.n tas, sementes, etc. 
destinados ao ensino agríco la; e e levada~ 
as seguintes consignações : a 4:080 a de 
3:000 para serventes ; a 2: 000$ a de 
I :460 ·para o mestre sapateiro; a 2:400$ 
a de 1:800$ para o dourador; e a 2:000 
a de 1 :600 · para illuminação .•.•...... 

33. Bibliotheca Nacional: 
Elevada a qonsignação para pessoal ele 
99:900$ a 109: 2GO ··, de accordo com o 
decreto n. 1766, de 8 de agosto ele 1894, 
que a reformou, sendo creados o cargo de 
conservador com os vencimentos de 
4:200 , mais um Jogar de 2° official com 
3:600$, mai::; um de amaulleose com 
3:000$; incluiria a de l: .00 para um 
aj udante elo porteil'o, sendo I :000$ de 
ordenado e 500$ de grati ficação ; elevada, 
no ma teria!, a 7:000$ a consignflção de 
6:000$ para illu mínação; e incluida u. de 
4 :800 para aluguel de uma casa desti-
nada a deposito de livros e jornaes ... 

34. Museo Nacional: 
H.estabelec~cla a consignação de 18:600$ 
para venCimentos ele quatro sub-dire-
ctores, logares creaclo.s pelo regulamento 
que baixou com o decreto n. 1179, de 
26 de dezembro de 1892 . ..... , ....... 

35. Pensões e commissões em paizes oxtran-
geiros .... •............................ 

36. Serventuarios do Culto Ca tho lico a que se 
refere o el e .reto n . 11 9 A, de 1890: 
Reclnzída de 6:000 ·pelo rallecimento dos 
vigarios collaclos em algu ns Estados .. .. . 

37 . Instituições subsid iadas pela União: 
Incluí da a consiguaçã.o de 20:000 p:na 
cn.da um dos lyccos rle ínoti'ucção secun -
daria dos Estados do Mar:ln!Jii.o,. Piau11y, 
Rio Grande do Norte e Parahyba. Elevada 
a 4:000.'' a. do Est.Lbelecimento de Edu-
candas no Pará. Supprimirlo o subsídio 
relat ivo a cada uma das seguintes ínsti-
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155 :020$000 

171: 645$500 

90 :365$000 

tuições : Lyceo Tanbatéano, Lyceo de 
Artes e Oiiicios de Ouro Preto, Lyceo de 
Artes c Otllcios de Juiz de Fóra e Curso 
Noctumo para o sexo feminino e. tabe-
lecido no Ex ternato do Gymnasio Na-
ciona l. • .. .. .... .•....... .. ... . ... ...• . 

38 . Soccorro:s Publicos ...................... . 
30. Obras: 

40. 

Sendo: para conclusão das elo Asylo ele 
Alienados de Curytiba, no Estado do 
Paraná, 15:000$; para auxilio das obras e 
manutenção do Hospício de Alienados a 
cargo da Santa Casa de Misericordia da 
Victoria, no Estado elo Espirito Santo, 
I O: 000$ ; para conset·vação e reparo de 
edificios, proprios nacionaes ou particula-
res ao serviço do Ministerio, 100:000$; 
para continuação das obras da Ma terni-
dade, 50:000$; para idem da Faculdade 
de Medicina da Bah i;l, 30 :000$; para 
idem ela Faculdade de Direito do Recife, 
100:000$; para complemento das obras 
e decoração elo edificio do Inst ituto Na-
cional de Musica, 20:000$; para auxiliar 
a Santa Casa da Misericordia da Bahia 
na construcção da Maternidade, 20:000$; 
para conclu ão dos conce1·tos e installa-
ções no ediô.cio do Senado, 30:000$ ; para 
construcção e insta.llação do laboratorio 
destinado aos traba lhos pra.ticos ue plly-
sica experimental da B;scola Polyte-
chnica, 20:000$000 . ..... ... .......... . 

Corpo de Bombeiros: 
Parn. metade das despezn.s de accordo 
com o art . 2°, n . I, desta lei, sendo a 
rubrica para o pessoal elevada de 
554:635$500 a 665:476 950, de conformi-
dade com o decreto n. !685 A, de 7 de 
mar ço de 1894 ; e na do material eleva-
das as seguintes consignações: a 12 :000$ 
a de 10:000$ para conservação do quar-
tel, estações, postos, etc .; a 30 :000$ a de 
28:000$ para acquisição e reforma do 
materi al ; a 62:460 900 a ele 52:260$ 
paea fardamento das praças ; a 5:000$ 
a de 3:000$ para expetliente da secreta-
ria, companhia, estações, etc.; a 8: 000$ 
a de 5:000$ para illuminação do quartel', 
estação, etc.; reduzida a 7:000$ a de 
7:otl5$ para remonta de animnes . Ele-
vada. a 19:91 9$900 a de 18:000$ para os 
reformados .... .. . ...... . .. .. .. ....... . 

301:000$000 
100:000. 000 

395:000$000 

159 : 900$000 41. 
42 . 

Eventuaes . . ....• ... .....•....... . ...... 
Magistrados em dispon ibilidade : 

455: 038$825 
100:000$000 

180:720$000 

31: 000$000 

313 :000'000 

Deduzida a quantia de 9:600$000 ...... . . 580:000 000 

I.- Metade das despezas a realizar com a Policia, a Justiça e 
o Corpo de Bombeiros no Distr-icto Federal correrão por conta do 
respectivo Govemo Municipal. 

II.- Fica o Poder Executivo autorisado a rever o regu la-
men to do serviço policial do Districto federal, de que trata o 
decreto n. 1034 A , ele l de setembro de 1892, para o tim de 
organísar o serviço como melhor Cor, nos limites da consignação 
feita na presente lei. 

Os officiaes da Brigada Policial cujo numero exceder ao que 
é lixado na presente lei, continuarão aggregados aos respectivos 
corpos, devendo o Governo com elles preencher as vagas que 
se derem, e serão pagos até então pelo saldo que se verificar 
mensalmente na consignação para o pessoal. 

III.- O Poder Executivo preencherá com os empregados, que 
existirem addidos as differentes repartições deste Mini. terio, as 
vagas que porventura nellas se ver i fic,~rem . 

Ar·t. 3. 0 E' o Presidente ela. Republica autorisado a despender 
pela repartição do Ministerio das Relações Exteriores, no exer-
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cicio de 1895, com os serviços designados nas seguintes verbas, a 12. Arsenaes 
somma de .... . ............... · .... .. .. ··.... I.8R7 =692 OOO Elevada a verba de 988 740 pelo au-

1. Secretaria de Es tado, moeda do paiz . . . .. . 
2 . Legações e Consulados : 

Elevada a verba de mais 24: 000 · par a 
ordenados dos chance ll eres elos Consu-
lados de Nova-York , Liver pool, Ham-
burgo, Genova, Lisboa. e Londres, ao 
cambio de 27 cl . s terlmos por 1$ .... • 

3 . Em pregados em disponibilidade, moeda do 
paiz . .... .. ....... · · . . . · · ·· .. . · · · • · · · · • 

4 . Ajudas de custo, ao cambio de 27 cl . ster -
linos por l ·ooo .... . ... ... ... .. ... .. .. . 

5 . E:draord inarias no ex terior, idem ... . . . .. . 
6 . Di tas no interior, moeda elo paiz .. ....... . 
7. Com missões ele limites ao cambio de 27 d. 

s terlinos por 1$, sendo 120:000$ des ti-
nados á commissão de limites com a 
Gu yana Franceza ... . .. . . ...• . .... .. .. . 

187: 592$000 

1.1 40 :200$000 

gmento da di >~ ria que tiveram os patrões 
das lanchas do serviço g·eral do Arsenal 
da Ca pital Federal, na importaucia total 
de l l: 488$740, attend ida a importancia 
de 10 :500$ votada para pagamento do 
pessoa l e material da Escola de Nautica 
do Par á, que j á estava comprehendida na 
proposta apresentada pelo Gover no para 
o exercício de 1895 . .. . . . ... .. .. .. .. . . . 

60:000$000 13. Capitanias de portos : 

130:000 000 
60:000$000 
20:000$000 

290:000$000 

Augmentacla de 21:350$500, proveniente 
de se haver mantido os vencimentos, que 
estavam percebendo os patrõe3 e r ema-
dores das Capitanias de po1•tos dos Es-
tados, comprehenclidos patrão e remeiros 
da Delega cia de S. João da Barra, e a 
dia ria de l 500 para o encarregado das 
diligencias ela Capitania elo Pará, e mais 
o a ugmento dos a lug-ueis elas casas em 
que fun cciobam as Capitanias dos portos 

Ar t. 4.• o Poder Executivo é autorisado a despender pela do Es píri to Santo, Maranhão e Rio 
repartição do Minis ter io da Marinha, no exercício fin anceiro de Grande do Sul. ······ ······ ..... . . ... . . 
1895, a quant ia de . ....... . ... . . .... . ... .. . . . 17. 826 :354 197 14. Melhoramentos, conservação e balisamen to 

Assim distl'illuida : 
l . Secretaria ele Estado .• . .... • .... . .. . . . ... 
2 . Conselho Naval : 

Elevada a verba de 5: 200$ pe la equ ipara-
ção da gratificação aos membros milita-
res, subs tituindo a tabella r espectiva 
pe la seguinte : 

1 vice- presiclen te- official 
general dfl. Ar mada . . 

3 membros e:tfecti vos , offi-
ciaes generaes da Ar-
mada - ·gruti ficação a 
5 : 600$000' ... . . .. . . . 

2 membros e:tfectivos, en-
genhei ros navaes de 
1 a classe - g" L'atifica-
ção a 5 :600$000 ... . .. 

1 membro ell'ecti vo, ba-
charel em direito .. . . 

6 :000$000 

16 :800 000 

li :200$000 

9:000$000 

3 . Quartel- General. . . . . . . . . •. .. . . .. . . . •.... 
4. Conse lho Supl'emo Militar : 

Au gmentada a verba de 27 :422$ pela 
maior gratificação que passaram a per-
ceber os membros do Conse lho Supremo. 

5 . Contadoria .... . . . . . . . . . .. . ...... ..•.. ... 
6. Commissariado Geral. . ...... .. ... .. . .. .. . 
7 . Auditoria .... .. . .. .. . . ... . ... , .. . .. . . . • . . 
8. Corpo da Ar mada e classesannexas : 

Reduzida a verba de 15:660 , em vir tude 
de t er sido restabelecido o regulamento 
do CoL'po de Saude ...• . . .. .. ...... . ... . 

de portos . •. . . ..... ..... . . .. . . ..... .•. 

139:758$000 15 . Força Naval. . . . . . . . . . . .. ...... . .. . .... . . 
16 . Hospitaes .. .... . . ... .. . .. .. .. . •. .... . . . . 
17 . Repartição da CartaMar itima : 

Elevada a verba de mais 25:000 para 
um pharol na Ponta da Raposa, município 
de Guarapary, Estado elo Espírito Santo . 

18 . Escola Naval ........ .... ..... . .... .... .. 
19 . Reformados : 

Augmentada a veJ1ba de 37: 125$333, pelo 
grande numero de reformas concedidas , 
não obstante a reducção por mortes . . 

20. Obras : 
Augmentada de 10:000$ para o fim 
especial de reparos do Arsenal de Mari-
nha do Pará . .. , . . ... .. ... . . . ... .. . . .. . 

43 : 000$000 2 I. Etapa .. . . ... . ... . . . , . .. . .. . . .... .. 1 ..... . 
22 . 

80 : 663$000 23 . 
Armamento . . .. . . , . .. . . .. .. ... . . . . ; .... . 
Munições de bocca : 

63:560 ' 000 
158:350$000 
40:980$000 
11 :350$000 

1.625: 120$000 

Dimin uicla da quanti a de 39:420$, prove- 1 
niente de se fazer o calculo pela lei de fi xa-
ção ele Força Nayal para o exercício 
de 1894 ... . . . . . .. .. .. • . .• . .. . .. . . ..... 

24. Munições navaes .. .. .. . .. . . ...... .. . . .. , . 
25 . Material de construcção naval . .. . . . . . . . . . 
26 . Combusti vel .. . ... . . .. .. . . . , ........... . 
27. Fret es , tratamen to de praças fôra das en-

fermarias e enterros ... . . . .... .. . .. ... . 
28 . Eventuaes .. . . . ... , .. . ..... ... . .. ...... . . 

3 .272 :161$740 

290 :097$000 

50 :000$000 
2 .482:34. 1$924 

277 :643$600 

509 :290$000 
243:930$000 

688 :448$433 

330:000$000 
365$000 

100:000$000 

3. 360 :580 000 
700 :000$000 
600 :000$000 
500:000$000 

60 :,000$000 
200:000$000 

9 . Batalhão de infantaria naval : Pessoal e 
material . . ... . . ..... . •.... •..•. ... .... 200: 000$000 

Art. 5. • O Presidente ela Republica é a utorisaclo a despender 
pela rApartição el o Mi nisterio ela Guerra, no exe rcício fin anceiro 

1 O. Corpo de Marinheiros N aci o naes : 
Reduziri a a verba de 24 :840 em vir tude 
da diminu iGão do numero de praças deter-
minado pela lei que fi xou a Força Naval 
parn. o exercício de 1894, e elevada a 
5: 000 a consignação de 300$ eles ti nada 
ao mater ial ela escola do Estado da Para-
hyba, para a insta Il ação da mesma escola. 

11. Companhia de iovalidos : 
Augmen tada a verba de I : 440$ pela 
admissão de maior numero de praças no 
asylo •. . . . . . . ..• . . , , .. , , . , , . . , ,. , .,, ,, 

I. 730: 692$000 

68 :031$500 

de 1895, a quantia de · ..... . . .. .. . . .. . . .... . 36 .735 :684$66 1 
A saber: 

l. Secretaria de Estado e r epartições annexas : 
Augmentada a verba na importaucia de 
12 :540 ·, sendo elevada de 2$500 a 3$ a 
diaria dos serveq tes e consignada a. 
quantia de 12 :000$ para a representação 
do Ministro . .... ... , .... ... . . . . .. ... ... • 

2. Supremo Tribunal Mil itar e Auditores : 
Reduzida a verba na importancia de 19:11 6$ 
por t er-se veri ficado excesso no augmen to 
concedido para o exercício de 1894., .• , . 

234:488$000 

207 : 152$000 



3. dontador ia Geral da Guerra! 
Reduzida a verba em 6:360 ·,sendo elimi-
nada a importaocia de 6:900 destinada ao 
pagamento dus vencimentos de um inspe-
ctor e um ser vente da extincta Pagadoria 
das tropas, visto terem fa ll ecido, e ele-
vada de 2$500 a 3$ a diaria dos ser-
ven tes . .....•.. . .... .. . .. .....•... . .. . 

4. Directoria Geral de Obras Militares : 
Red uzida. a verba na importancia de 
226:186 986 para obras na Capital Federal 
e Estados, incluída a importancia ele 
10 :000$ para a installação de uma linha 
de t iro uo Ceará . . . ..... .. ...... .• ..... 

5. Instrucção Militar : 
Au"'mentada a verba em 319:976 , pela 
incFusão da consignação de 55:351$, para 
a execução do decreto n . 1199, de 31 de 
dezembro ele 1892, que extinguiu a Es-
cola de aprendizes artilheiros, creando 
e organisanelo a de sargen tos, pe la ele-
vação a 635 :1 00$ na consignação para 
so ldo e etapa dos alumnos das Escolas 
Militares, cujo numero foi elevado de 
700 a 1.200, sendo 370 :475$ para a 
Escola Mi litar da Capita l Federal, 
158 :775$ para a do Rio Grande do Sul, 
105 :850$ para a do C'"ará ... ... ..... .. . 

6 . Intendencia .....•...... .. ....... . .... . .. 
7. Arsenaes: 

Elevada a verba na impor tancia de 
130 :083$635, sendo 30:083 635 para au · 
gmento dos vencimentos da mestrança, 
patrões e r emadores do Arsenal da Ca-
pi tal Federal, ele conformidade com os 
decretos ns. 129 e 157, de 18 de maio e 5 
de agosto de 1893, e 100:000$ para melhor 
dotar- se a verba - Material - por ser 
insufficiente o credito votado para 1894. 

8. Depositas de ar tigos bellicos .. •... ..... . .. 
9 . Laboratorios • .. . .•... . . .. .•.. • . . ........ 

10. Inspectoria Geral do Serviço Sanitario do 
Exer cito: 
Reduzida a Vt3rba em 70:733$, por 
alterações no pessoal. Augmentarlo em 
900$000 no material, por insufficiencia 
no credito votado para 1894 .. . . ...• . •. 

Hospitaes e enfermarias... . . .... . . 1 . .. . . . . 
12. Estado-Maior General : 

Augmentada a verba em 480$ por ter-se 
orçado a gratificação para criados para 
os generaes do quadro extranumerari:>. 

13. Corpos especiaes : 
Reduzida a verba em 10:110$, pot• se 
achar presentemente reduzido a tres o 
numero de capitães do Corpo de Estado-
Maior de 2a classe . .. •.. .... ... . ..... .. 

14. Cor pos arregimentados : 
Elevada a verba em 595:224$, correspon-
dente á despeza necessaria para os novos 
corpos do Exercito creados pelos decre -
tos ns . 168~ e 1688, de 28 de fevereiro 
e 17 de março do corrente anno . •.•... 

15. Praças de pret : 
Augmentada a verba em 1.0'16 :533$550, 
com a importancia necessaria para o pa-
gamento de 24.000 praças e trecti vas e o 
estado-maior e inferiores para os novos 
corpos do Exercito, creados por decretos 
ns . 1682 e 1688 ... .. ....... , ........ .. 
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181 :310$000 

481 : 277$410 

16. Etapas: 
Augmentada a verba na importancia de 
3 .299:600$, feito o calculo da etapa por 
24 .000 praças, em vez de 18.700 e ele-
vada a importancia della de $800 a 1$000 

17. Fardamento: 
Augmentada a verba em 1.682:335$573, 
por se orçar fardamento para 24.000 
praças de pret e 1.200 alumnos das Es-
colas Mili tares, com augmen to c.le 15 °/ 0 
sobre a verba - Material. . . ... .... .. . 

18. Equipamento e arreios: 

19. 

20. 

Elevada a verba a mais 105 :462$400, em 
· consequencia do augmen to do etrectivo 

do Exercito .. .. . .. ......... . . .. .. .• . ... 
Armamento : 

Augmen tada a verba na importancia de 
4:680$, proveniente da elevação dos ven-
cimentos da mestrança da officina de es-
piogardeiros e coronheiros do Arsenal da 
Capital Fecleral. ...... .. . ... . . . .. . . ... . 

Despezas de corpos e quarteis : 
Elevada a verba em 130:000 , para me-
lhor dotarem-se as verbas do material, 
reconhecidas insufficientes no exercício 
vigente .... . .. .. ... . . . . .. ...... .. .. . .• 

8 .860:000$000 

4.388:577$867 

255:462$400 

183 :1150$000 

84&:000$000 
2 .073:431$000 21· 

148:729$000 

Companhias mili tares : 
Diminuída a verba em 192 :578$ com a 
extincção da Escola de aprendizes arti-
lheiros, ex-vi do decreto n. 1199 de 31 de 
dezembro de 1892 . . . .. ... . .. .•. .•..... . 

1.617:279$135 
9:359$000 

185: 102$000 

1.121 :609$000 
1. o 14: 240$000 

436 : 160$000 

1. 377: 939$000 

5.157 :277$000 

3 .738 ;688$750 

22. Commissões militares ... . .......•... .. . . . . 
23 . Classes inactivas : 

24 . 
25. 
26. 
27. 

28 . 
29 . 

Diminuída a verbaem31:444$868 com are-
ducção, em quantiacorrespondente, da eles~ 
ti nada ao pagamento do soldo e quotas dos 
offlciaes reformados, e eliminada a despeza 
de 6 : 120$ que se fazia com os offlciaes 
aggregados. Elevada em 11:607$ a verba 
para eta~a dos officiaes do Asylo de In va-
lidos, CUJO numero foi elevado de 40 a 55 

Ajudas de custo .. . .. . ..•..• . •.. .. .... . ... 
Fabricas . . ...•........ . . .. .......... .. .. . 
Colonias militares ..... .. ... .. .. .. . .. . . .. 
Despezas diversas e eventuaes : 

Deduziua da verba a quant ia de 20 :000$, 
sendo 12:000 , na consignação para diaria 
dos desertores e presos condemnados a 
trabalhos, e 8:000 · para apprehensão de 
deser·tores .... .. . . .. . .. ... ...... . .. . .. . 

Bibliotheca do Exercito .. ........ . ..... . . . 
Observatorio c.lo 8io de Janeiro .. • ... .. .... 

512:323$750 
132: 710$000 

2 .088:966$472 
150:000 '000 
328 :1 27 "100 
137 :236$277 

740:000$000 
11:109$500 

123:480$000 

Art. 6. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despender . 
pela repar tição do Miu isterio da Iudustria, Viação e Obras 
Publicas: 

I . Com os serviços fecl eraes designados nas seguintes_rubri-
cas, a quantia de 104 .029:036, '070, a saber: 
1. Secretaria de Estado : 

Deduzidos 64:400$dos vencimentos do pes-
soal da secretaria, accrescidos sem disposição 
legal ; 3: 000$ dos vencimentos de um ama-
nuense addido . .. . ... ...... .. .... . ... .... 363:510$000 

2, Auxilias á agricultura: 
Reduzida a 300 :00:J a consignação para 
garantia de juros ás emprer.as de eugenhos 
centraes, e supprimidas a de 7:200. · do con-
sultor tecbnico da industria saccharina e a 
destinada ao Laboratorio de Biologia, ex-
tincto, e reduzido a 15: 000$ o auxilio á 
Academia do Commercio de Juiz de Fóra .. 574:307$000 



3. Agencia Central de Immigração : 
Derl uzido 4: 200.~ da consignação para car-
vão, 5:000 de concertos e outt'as dospezas 
do materLtl da ilh>L das Fl ores; 30:000.' de 
comedorias; 4:000"" de medicamento; e 
dietas, 2: 000:· de expedienle e di Vel'5ilS 
despezas da Hospedaria da Illlêt tias Flores ; 
elevada a 30 :000 a consignação de alugnel 
de embarcações ela mesma hospedal'ia, ante-
ponrlo·se á palavra-Aluguel-a~ seguintes: 
Acqui ·ição ou- , Deduzidos mais: 30:000 
de obl'as o despezas r\ i ve1·sas e 4:000 tio 
exped iente da Hospedaria do Pinheiro ; 
na Delegacia do Rio Grande do Sul: 
3:GOO$ do ajuclaote, l: SOO• do amauuense, 
3:000, do p~Lg-ador, Jogares ora suppl'i-
midos ; 5:000 do expediente ; 89:880$ 
da Hospedaria do Crystal, que é tl'ans-
ferida ao Estado re p c ti v o ; 137:200 de 
commis ões de estabelecimento de immi-
gran tes, no Rio Grande do Sul; 494:000$rlo 
ma terial da mesma commissão; 3:000 do 
ajudante; I :800 do amanuense da Delegacia 
de Santa Ca that•ina, que ticam suppl'imidos; 
61:360$ ela hospedaria desse E ta do a elle 
transferida e 326:610 das commis, ões para 
estabelecimento d·3 immigl'antes do mesmo 
Estado; 3:000 do ajudante; I :800 tlo 
agl'imensor na Deleg-acia; 82:080 da Hospe-
dal'ia de Paranaguá e Cm·ytiiJn. transferida 
ao E~tado respectivo e 322 :800 das com-
missões de estabelecimento de i mmi-
gl'antes, no Estado do Parana ; 72:320. das 
Hospedarias da Bahia e Pernambuco transfe-
ridas aos respectivos Estados; 359 :600 das 
commissões de nucleos coJoniaes nesses 
Estados e 18 :400 do pessoal da Dele-
gacia de Pernambuco, supprimitla . Redu-
zida a 1.800:000. a consignação para 
int1·oducção e localisacão de famíli as , etc., 
sahindo delta 150:000 pa1•a o E>tado do 
Paraná, 200:000 parao de S~nta Catharina 
e 200 :000$ para o do Rio GI'ande do Sul 
como auxilio para a colonisnção europé< e 
50:000 :~o de Matto Gros o como a uxilio á 
colonisação nacional. Deduzidos 444:093 372 
da consignação- Pagamento de transporte 
de immigrantes e eventuaes .• . ...•.....• 

4. Correios : 
Deduzidos: 50:000~ da consignação -Van-
tagens especiaes a emJ;regados, 330:000$ 
da - Objectos para expedielilte e uten i li os, 
170:000 da- Despezas diversas, e 20 :000$ 
da - Eventuaes ..... ......... . .......... . 

5. Telegraphos : 
Deduzidos 10:000$ da installação de obser-
vatorios meteorologico e20 :000 da ligação 
telegraphica e semaphorica dos pharóes. 
Elevada de 350:000$ a 851:440$ a consigna-
ção- Estabelecimento de novas linhas -
e para attender ácr•n trucçl'í.o das seguintes: 
80:000, para continuação dft linha de Ca-
xias pelo valle do Itapicurú M do Tocantins 
em Goyaz, passando pe la cidade da Carolina; 
90:000$ para prolongamento tio rn.mal de 
Oeiras, S. João e S. Raymnndo Nonato, 
pa1•a a construcção do ramal de Colonia a 
Paranaguá e par·a o de Perypery ao Itama-
raty a entroncar na linha do Ceará; 
50:000$ para continuação da linha de Ma-
chado Portella a Carinhanha; 50:000$ para 
construcção úa linha de ligaç.o'i.o da cidade 
de Joazeiro, na Bahia, á de Januaria, 
em Minas, tocando pelas povoações ribei-
rinhas ; 35:000$ para a construcção dos ra-
maes de Angicos a Macau e de Mossoró 
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8.799 :456$628 

8.979:885 000 

a Al'êa Br,mca ; 25 :000$ para prolon-
gamento da linba de Serro, S. Miguel. de 
Guanhães, Peçanha á Ferros e 1tab1ra; 
IO: OOtJ$ pal',, prolongamen to dt< linha de 
Queluz a Sabará; 30 :000$ para prolonga-
mento da linha de Sete Lagôas « Inhaú-
ma e Fortuna, de Vista t\ Jegre a Santo 
Antonio da Lagóa, e Trahyras e de Santo 
An tonio tia Lagôaa Jequi tibá; 10 :000:" para 
prolongamento da linha de Mar du Hespa-
nha. a Angustura, passando por Santo An-
tonio do Aventureii·o; 25:0oo·· para cou-
strucção da linha de Ma·t'acassumé a Tury-
assú, no Estado do Maranhão ; 30:000$, 
idem idem, tle . Miguel a Sant'Anna do 
Pane'ma , Estado de Alagóas; 30 :000$, idem, 
idem, de Auchiet<t a Alfr·edo Chaves, It.a-
pemirim do Rio Novo e Santn. Cruz n: Pao 
Gi~·ante , no Espit·ito Santo; 15:000$!.. tdern, 
idem, ele Guarapuava ao Porto da Umao, Pa-
raná; 30 : OOLi$, idem, .idem, de Blu~eoau 
a La,.es , Santa Catharwa, e 50:000.' , tdem, 
idem~ de S. Luiz, Santo Angelo e Palmei-
ras, de Rio Pardo e Encruzilhada, no Rio 
Grande do Sul ; 5~000$ para a linha de. ~e
nevente a Piúma, no Estaclo do E;pmto 
San to. Para con trucção de urn circuito te-
lephonico entre a Capital Federal , Santos 
e Pe tropolis 283:500 000 ................. 9 .427 :060$000 

6. Subvenção a companhias ue nn.vegação -: 
Su bstituídas as consignações de 170:000$ a 
Companhia de Nwegação do Maranhão e 
56:000 para o serviço de cabotvgem .do 
Ceará ao Pará, etc . pelo segmnte : serviço 
de cabotao-em do ceará ao Pará com uma 
viagem m"ensal ao porto d!.l Tutoia, no _Ma.-
ranhão , 168:000 e elevada a subvençao a 
navegação in let·na a vapor no E~tado de 
Matto Grosso a 22:0(])0, · para estendel-a a 
Aquidauana; accre cente-se 11:200$, subven-
ção á Companbin. Pep1ambucana,. pela na-
ve"'ação a vapor no rw S. Fl'ancisco, con-
tri'cto innovado por decreto n. 1791, de 4 
de setembro de 1894 .............. . ...... 2.944:140.$ 00 

7. Garantia -de juros ás Estradas de Ferro : 
Estrada de Ferro do Na tal 
a Nova. CI' UZ (em trafego).. 384 :7Z3$678 
Estrada de Ferro Conde d' Eu 
e ramal deCabedello (idem) 456:945$528 
Estrada de Fer1•o elo Recife 
ao Li.moeii·o (idem).. ..... . 350:000$000 \ 
Estrada de Ferro do Recife a 
S. Francisco (idem). ..... . 713:626$665 
Estrada de Ferro tio Ribeil'ão 
ao Bonito (idem) .. . ,. ..... 57 :600$000 
Estrada de Ferro Central 
das Alagôas e ramal da As -
sembléa (idem)... . . . . . . . . 430 :310$000 
Estrada de Ferro da flah ia a 
S. Feancisco e ramal úo Tim-
bó (idem) .. . . . . . . .. . . .. . . . . I . 279:000$000 
Estrada de Ferro Central da 
Bahia, ramaes da Feira de 
Sant'Anna, de Olhos d'Agua 
e do Orobó (idem).. .. . . .. . 910:000 000 
Estrada de Ferro Tram-lload 
Nazareth (idem)........... ll3:400$000 
Estrada de Ferro Barão de 
Araruamn. (idem). ... .. .. . . . 60 :000$000 
Estrada de Ferro do Cnran-
golaeramal de Santo Eduar-
do (idem) .. ................ 470:000$000 
Estrada de Ferro Central de 
Macahé (idem). ...... . ... . 74 : 152$669 
Estrada de Ferro Minas e 
Rio (idem) ......•.... .. .. . l .ll84:667$715 
Estrada de Ferro Mogyana, 



prolong·amento a Catalão e 
ramal de Caldas (idem). . .. 618:000$000 
Estt·ada de Ferro de Para-
naguá a Curytiba, prolonga-
.men to ao porto Amazonas e á 
Ponta Gmssa e ramaes ao 
Rio Negro e Antonina (idem) 1. 3<14:442$989 
Estrada de Ferro O. Therez~ 
·Cbristina (idem). . .. ... .. . . 392:650$861 
Estrada de Ferro do Rio 
Grande a Bagé (idem)..... 946:501$732 
E trada de Ferro de Quara-
him a U'lquy (idem).. ..... 360 :000$000 
Estrada de Ferro de Cax ias 
a S . José de Caj azeiras (em 
construcção) .. ... . ........ . 139 :400$000 
Estrada de Ferro Tamandaré 
.á Barra (idem) ..... . .. .. . . 
Estrada de Ferro Maceió á 
Leopoltlina (idem) . . .. . . . . . 
Estrada de Ferro tle A la-
,gôas a Paulo Affonso (idem). 
Estrada de Ferro Aracajú a 
Simão Dias (idem) . .. ..... . 
Estr·ada de Ferro de Victoria 
á Peçanb;L (idom) .. . . . .. . . 
Estrad ~ de Ferro i\fuzam-

60:000$000 

60:000$000 

60:000$000 

59 :000 000 

60:000$000 

binho (idem). . .. . . ... . .. .. 100:380$000 
Estrada de Forro Perdões a 
Catalão e PeL"dões á Bat·ra 
Mana (idem) . ...... ....... 2 .056:8'24.'"000 

· •Prolongamento da Soroca-
bana e ramal de Itararé 
{idem) ........ ...... ...... 360:0oo··ooo 
Estrada de Ferro de lt:uaré 
a Cruz Alta (idem) .. ... .. . 
Estrada de Ferro Sau ta 
Maria da Cruz AI ta (idem) .. 
Estrada de Ferro e Minas de 
S. Jeronymo (rderu) . . . .... . 
Estrada de Forro de Pelotas 
ás Colonias de S. Lourenço 
(idem) .. ...... ... . ... . . ... . 
Estrada de Ferro de Araxá a 
Peçanha (em estudos) .. ... . 
Estrada de Fel'ro de Catalão 

60 :000$000 

288:720$000 

60:000$000 

60:000$000 

60:000$000 
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li. Estrada de Ferro Central de 
Pernambuco, alterada a de-
nominação de ramal de Ja-
boatão a Gloria de Goytà , 
para : ramal de Ta péra a 
Gloria de Goytá., accrescen-
tando-se para acqubição de 
material rodan te para. a 2" 
divisão . . ... . ...... . . .. .. . . 
E para conclusão de as en -
tamen to de viu permanente 
na linha de Gravatá. a 
S. Caetano da Rapo3n , na 
extensão de 70 kilometros .. 

Para o ramal do Timbaúba 
ao Pilar (6a secção) : 
Pessoal ....... 60 :000 ·ooo 
Material. . . . . . 1 O: 000 000 
Empreita da. . . . 450:0008000 

Para o ramal de G uat•abit•a 
a Nova Cruz (7"' secção): 
Pessoal. ....... 60:000 000 
l\1atcl'ial. ..... 10:000. '000 
Empreitad a, 
movimento de 
terrã e obras 
de arte con tra-
c tadas . . . . . . . . 250 : ooo. ·ooo 

Para o ramal de Mulungú 
a Campina GrJ.nde (8" se-
cção): 
Pessoal. . . .. . .. 60: 000 000 
Mataria I. . . . . . I O: 000.'000 
Empreitada .. . 300: 000$000 
Para ma teria! 
fixo, telegru.phi-
co, poutes, e le. 
etc., para estes 
ramaes. . .. . . . . 500: 000$000 

70G:OOO:"OOO 

200 :000$000 

520:000 000 

320:000$000 

370:000$000 

12. Estrada de Ferro Paulo Affonso ....... .. . 
13. Estrada de Ferro da Bahia (Prolongamen to): 

Deduzidos : 48: 0 57$115 da consignn.ção 
e Palmas (idem) . ... ... ... . . 60:000$000 14.148:841$337 - diversos mntel'iaes para officinas ; 

57 :295$5 17 de sobresaleutes, na 3" divisão; 
13:000$ da - Diversos materiaes ; 10:000$ 
da- Obras Novas- na 4"' divisão; 34:059 '390 
da - Trilhos e ac essorios ; 23:365. 980 ela 

8, Estrada de Ferro do Sobral. 260:000$000 
150 :000 '000 Prolongamento da mesma .. 

'9 . Estl'ada de Ferro de B~tturi té: 

10 . 

Deduzidos: 50:000$ do material rodante da 
3" secção; 150:000. da consignação para pre-
paração do lei to na 4a secção e 90: 000. da de 
material tla mesma secção ; 200:000 · da de 
preparação do leito, etc., da 5a e 25:000 na 
revisão dos estudos en Ire I-Iumaytá e C rato. 
Estrach\ de Ferro Sul de Pernambuco : 
l" divisão 
Pessoal .... . .. li 9 :213$950 
Matet•ial. .. ... 6:000. 000 125:213 ·950 
2a divisão 
Pessoal. .. . .. . 
Materin.l . . . .. . 
Dito rodante .. 

780:635$021 
410 :450$000 
600:000,000 1. 791:085$021 

3a. di visão (Em construcção) -
Prolongamento ele Garanhuns 
a Aguas Bailas : 
Pesso~l.. .. . .. 62:825•ooo 
~alerial ...... 2:000$000 
Revisão de es-
tudos, locação 
da linha , tra-
balhos prepara-
torio3 e movi-

410 : 000$000 

- Material telegra pbico; 130:000 ·da-Mate-
rial rodante, etc.; 70:095$i349 da- Matei·ial, 
ferramentas - par•a as otncinas a moutar no 
Joazeiro; 44:889$ da- ?llachina, ferramen-
tas, etc ., pari1 trabalhos em madeira nas 
mesmas officinas, 5• di visão .. .. ..... .. . . 

2 . 235 :524$732 14. Estrada de Ferro Central do Bmzil: 
Deduzidos : 9:360$ de tr·es primeiros escri-
pturarios no esc ri ptorio ceo trai do trafego; 
24:559$280 do e>cri ptor·io do centro com-
mercial, extincto; 133:62-'3$400 da- Guar-
da em gera l, manohreiros, etc ., etc.-oa 
Estação Central ; 145: 14E·$580, da mesma 
consignação para ns estações de l "' class9 ; 
7 1: 559$640, da idem idem nas estações de 
2a clas~e ; 64 :58 1$580, da idem i dom para 
as estações de 3• classe ; 52:197$780, da 
idem idem pam as de 4~ classe; 43:993$200, 
d.t idém idem para as de 5a classe; 400:000'·, 
da conducçii o de trens 1m,60 ; 50:000$ d<t 
conducçiío tle tl'en do Nol'te; 200:000$ dtt 
reparnção do ma teria ! rodante I m,60 ; 
11:800'' da Evenluaes,na rubrica- r.raterial; 
281:136$ dn - OperarioB, trabaliladores, etc., 
da coosermção ex tr;,ordinaria ; 200 :000$ 

mento de terra 300: 000$000 364 :825$000 2 .281:123 971 da- Dormentes; 800:000$ do trill!os e acces-
sorios ; 100:000.) da-Materiaes diveraos; 

Ann~xo- 1 

5 . 329 : l47$0i0 
172:098$695 

3.314:96'3$595 
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110:000$ da- Eventuaes ua rubrica-Con-
servação o r di n a r i a e extraordinaria ; 
200:000$ da- Obras novas nas otflcinas; 
500 :000. ua-Mell1oramentos nas otflcinas, 
etc. ; 100:000$ da- Obra<; novas, material 
rodante, etc . e elevados a 3:600$ os ven-
cimentos da professora lia escola annexa 
ás officinas. - Augmentados: para alarg-a-
mento da uitola no ramal de S. Paulo e na 
linha de Minas até ltab'ra 2.000:000'000. 

15. Prolongam'lnto da Estrada de Ferro Central 
do Brazil 2.800:000$; Ramal de Ouro Preto 
400: 000$000 ............................ . 

16. Estrada de Ferro Porto Alegre a Uru-
guayana : 
Deduzidos: 30:000 do pessoal e 300 :000$ 
do material d<t 5" divisão .... ... .. ...... . 

17. Prolongamento da Estrada de FerrJ Porto 
Alegre a Uruguayana : 
Reduzidos a 300:000$ a consignação- Pes-
soal e Material da administração e flscali-
sação ; a 600:000$ o as"se n tamen to da via 
permanente, etc.; a 600:000 · a compra de 
material rodante e firo; a 200:000$ a cerca 
de arame ; a 150:000$ a - Ediflcios e a 
50:000$ a - Eveotuaes . . ..... ........ ... . 

18. Estrada de Catalão a Cuyabá: 
Para estudos da estrada a construir pela 
força federal. ....... . ... ... ............. . 

19. Obras Publicas na Capital Federal: 
Deduzidos 200:000$ ela consignação- Obras 
novas para supprimento de aguada capital; 
supprimidas as seguin tes: 4:800$do ajudante 
do chefe do trafego no escriptorio, 4:800$ 
de dous agentes de I a classe, 4:800$ de 
dous ditos de 2~ classe, 2: l 90$ de dous aju-
dantes de compositor e impressor, 2:555$ 
do ajudante da officina telegruphica, oz·a 
extincta, no escriptorio da Estrada Rio do 
Ouro, I :825$ para o atar rachador, a de 
2:007$500 de um carpin teiro de 2' classe, 
1:460$ elo ajudante de pintor, 2:007$500 do 
apontador geral, Jogares que ficam ex-
tinctos. - Deduzidos : 30:000$ da consi-
gnação- Carvão Cardi1T, 6 :00::1$ da-Lubri-
ficantes, 5:000$ da- Diversas, 12:000$ da 
-Dormentes, 8:000$ da- Trilhos e acces-
sorios, 10:000$ da- Evcntuaes para auxi -
liares do serviço, etc. , 20:000$ da - Obras 
novas, etc., da Estrada de Ferro Rio do Ouro 

20. Obras nos diversos E~ tudos : 

Reduzida a consignação- Pessoal technico, 
t·nclusive o das secções em seis mezes de es-
criptorio, doescriptorio techoico, da com mis-
são de melhoramentos elo rio S. Francisco a 
42: 144$, a 50:000 · o ma teria! e ferr~men ta 
das officinas da mesma commissão; incluída 
a de 40:000$ para auxilio e desobstrucção do 
Alto Tocantins em Goyaz; 80:000"' p:na 
melhoramento da navegação do rio Cuyabá 
em Mal to-Grosso; 300:000$ para conti-
nuação dos estudos da nova Capital no pla-
nalto cent.r~l elo Brazi l e public..1ção de 
mappns e r elatorios; 60:000$ par<t úesob-
strucção e navegação do Alto Itapicurú de 
Caxias ft Picos; 100:000$ para conclusão 
das obras da estrada D. Francisca em Santa 
Catharina ; 30 :000$ para construcção de 
uma p:mte sobre o rio Verde que ligue o 
município de Boa Vista. do Tremedal, no Es-
tado .de Minas Geraes, ao de Condeuba no 
Esla'lo da Bahia; 600:000$ para constru-
cção ele pequenos açudes nos Estados da 
Parahyba, Rio Grande do Norte e Piauhy, 
sendo 200 :000$ para cada um. 
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26 .322:521$075 

Substit uida a tabella relativa á Inspectoria 
dos Portos Marítimos, q ne é extincta, pela 
seguinte : 

MARANHÃO - 0 bras 
do caes da Sa-
gração, segun-
do o contracto. 150:000$000 

Fiscalisação .. . . . . . I O: 000$000 160: 000$000 

Melhoramento dos rios : 

000$000 
Pessoal e material. •.....•...•. 3.200 : . 100:000$000 

3.066:319$167 

2.100:000$000 

100:000$000 

2.882:103$500 

CEARÁ - Gara!ltia 
dejurosá Ceard 
Harbour Corpo-
ratiorz ......... 292:440$000 

Fiscali3ação . . . . . • . 15 : 000$000 

RIO GRANDE DO NORTE - Porto 
da Capital : 

Pessoal e material. ..... , .•.•.. 

PARAHYBA.- Portos do Estado: 
Pessoal e material. ........... . 

PERNAMBUCO-Porto do Recife: 
1 engenheiro-chefe 12:000$000 
1 dito ajudante.... 7:200$000 
1 secretario . . . . . . • 4:800 ·ooo 
1 auxil iar technico. 4:800$000 
Pessoal ... ...... ... 64:000$000 
Aluguel de casa e 

expediente ..... 
Conservação do caes 
Dita das pontes .. .. 
Material ....... . . . 
Dragagens e obras. 
Eventuaes . .... .. .. 

ALAGÔAS- Garantia 
de juros á com-
panhia conces-
sionaria ...... . 

Fiscalisação ...... . 

5:000$000 
40:000$000 
30:ooo ·ooo 

l ~O : q00$000 
500:Q00$000 

lO: Q00$000 

60:000$000 
8:000$000 

BAHIA - Porto da Capital : 
Fiscalisação do contracto para 

construcção de dócas e me-
lhoramentos .............. . 

ESPIRITO SANTO- Porto ela Vi-
ctoria : 

307:440$000 

200:000$000 

200: 000$000 

817:800$000 

68:0Q0$000 

- \ 
12:000$000 I 

Pessoal e material . . . . . • . . . . . . 400:000 000 
RIO DE JANEIRO-Porto ele Ma-

cahé : 
Pessoal c material. . . . . . • . . . . . . 30:000$000 

Porto de S. João da Barra : 
Pessoal e material . ..... ..... .. 1.013:078$000 

Porto de Angra dos Reis : 
Para estudos c melhoramentos. 30 :000$000 
S. PAULO- Porto de Santos: 
Fiscalisação e estu-

dos .. ......... 30:000$000 
Expediente, aluguel 

de casa e trans-
porte.. . . . . .. . . I O: Q00$000 40:000$000 

Canal de Iguape -
Pessoal e mate-
rial. . . . . . . . . .. . .. .. • . • . .. • 50 : 000$009 



PARANÁ -Porto de 
P ara n ag uá: 
Pessoal e mate-
rial . . .. ........... . .....•. 

SANTA CATHARINA 
-Porto do Des-
terro : Pessoal 
e ma teria I. . . . 120: 000$000 

Rio Itajahy - Me-
lhora,mentos 
em fren'te á ci-
dade desse no-
me e no Bel-
chior ....... ... 30:000$000 

Porto da Laguna,: 
Garanti a de 
juros .. ... . . . . 
Fiscalisação .. . 

Rio GRANDE DO SUL 
- o b l' (t s da, 
barra : 
Pessoal technico 
do escriptorio, 
aluguel de casas 
e olücinas .... . 
Material ...•. . 

Revestimento do 
canal do Norte 
- Margem 
Oeste : 

60:000$000 
8:000$000 

160 :000$000 
40:000$000 

70:000$000 

218:000$000 

200:000$000 

Pessoal opera-
rio............ 80 :000$000 
Material •...•. 160:000$000 240:000$000 

Margem Leste : 
Pessoal opera-
rio .. .. .. .. . .. 40: 000$000 
~aterial ....•• 60:000$000 100:000$000 

Barragem e esta-
cada do porto : 
Pessoal. • . . . . . 120:000$000 
Material. . . . . . 180:000$000 300 : 000.~000 

Obras do molhe da. 
barra : 
Acquisição do 
material. . .. .. . 250:000$000 
Via - ferrea e 
outras iostalla-
ções . . . . . . • . . . 80:000$000 
Material, mão 
de obra e con-
strucção das es-
tacadas e molhes 200 :000;1>000 530:000$000 

21. Directoria Geral de B:sta li ~tica- Incluída a 
consignação de 40:000$ para r ecenseamen to 
e substi tuída a consignação de 10: 000$ para 
impressão pela de 90:000$ para acquisição 
de material t ypographico necessario e seu 
custeio ...............•.•............•... 

22. Eventuaes - Incluída a quantia de 20 :000$ 
pam as despezas do expediente e do pessoal 
auxiliar da Commissão da Camara dos De-
putados incumbida da revisão do plano da 
viaçã0 ge ral. ...••..........•............ 

- d.'23-

.272 :180$000 

70:000$000 

II. Com os serviços municipaes, ainda a cl\rgo 
da União em virtude de con tractos e por 
conta das verbas especiaes quo no orça-
mento da receita lhes são destinadas, a 
quantia de 3.726:378$874, a saber : 

1. Illuminação pub lica .... . .. .... .. .. ... .. . . 943:266$374 
2. Esgotos, augmen tada a consignação c! o pes· 

soal com 2:000$ao engenheiro fls(l::t l, 1:200$ 
a cada um dos aj udantes, 1:200$ a cada um 
dos a uxi liares e 600$ ao ::tmanuense ... . .. . 2 .783 :11 2$500 

§ J.o Continuam em vigor os os . I, Ill, IV, VI e VII da lei 
n. 191 B, de 30 de setemLro de 1893, e art. 14 da lei n. 3397, 
de 24 de novembro de 1888, que autorisou o Poder Executivo a 
r esgatar as estradas de ferro da l:lahia ao S. l"rancisco e Recife 
ao S. Francisco, nos termos dos respectivos contractos. 

§ 2. 0 As companhias ou emprezas que gosarem de garantias 
dejuros ou subvenções são obrigadas a en trar para o Thesouro 
Fecleral com as quotas que lhes tiverem sido marcadas pelo 
Poder Executivo ou que constarem das tabellas, para concur-
rencia das despezas de tiscalisação creadas pelo decreto ·n. 399, 
de 20 de junho de 1891, inst ituída sob a clausula da despeza não 
exceder á receita proveniente dafJuella arrecadação. 

As companhias, emprezas ou coocessiooarios sem garan ti a de 
juros ou subvenção tic1-1m subord inajjos á di3posição anterior, 
logo que sejam approvados os estudos defini ti vo3 da respectiva 
concessão ou emprehendirnento. 

São isentas dessa obrigação as companhias ou emprezn.s cujos 
contrn.ctos an teriormente celebrados impuzerem expressamente 
ao Governo as despezas com a respecti vrt flsca lisação, não sendo 
permittido, porci m, ao Govet·no conceuer a essas companhias ou 
emprezas nenhuma novação ou f<wor de qualquer especie, sem 
que ella se s-Jbordine áquella obrigação. 

§ 3. o E' revogado o decreto n. 1705 A, rle 30 de abril de 1894. 
§ 4. o E' o Poder Executivo an torisado : 
] 0 , a renovar por cinco annos o eontracto de navegação das 

lagóas Norte e Manguaba, no Estado das Alagôas, por concur-
rcncia publica, podendo elevnr a respectiva subvenção annual a 
40:000$, com a clausula de serem feitfl s seis viagens redondas 
por semana e de ser desobstruido o canal na sabida do Trapiche 
da Barra; 

2°, a additar coutracto com a companhia que faz o serviço de 
navegação de cabotagem entro o Ceará e o Pará, estabelP.cendo 
uma viagem mensa l redonda ao porto da Amarração, e outra aos 
portos de Guimarães e Curntapet'a, podendo por isso elevar a 
respectiva subvenção a 200:000$000; 

·3°, a revalidar e prorogar por um anuo o prazo das concessões 
de estradas de ferro, com estudos deflniti vos já appt'ovados, 
comprehendidas nos Estados que se acharam em revolução, e ti-
verem caducado depois de 6 de setembro de 1893 ou que venham 
a caducar até 31 ele dezembro do corrente ao no, e bem assim as 
concessões ou emprezas de es tradas de ferro que nesses Es-
tados, no referido prazo, ti verem suspendido os trabalhos já 
iniciados ; 

4", a encampar a Western and B1·asilian Telegraph Company, 
Has condições de seu contracto, fazendo para isso as q,perações de 
credito que julga r necessarias; 

5•, a reunir sob uma unica administração, com séde na Para-
hyba, o pro longamento da Estrada de Ferro Conde d'Eu, de Mu· 
lungú a Campina Grande e de Guambira a Nova Cruz; 

6°, a providenciar para que os vapores da linba, costeira sub-
·vencionada, de Santa Ca tharina, faç·1m mensalmente tres viagens 
aos portos do norte e sul tlaq uelle l~s tado ; 

7°, a mandar orçar a construcção de uma ponte que ligue 
Therezina, capital do Est'l.do do Piauhy, a S. José de Cajazeiras, 
no Maranhão, e a mand1r construil-n, caso a despeza federal não 
exceda de 100:000$000 . 

Art. 7. 0 O Pre>idente da Republica é autorisaào a des-
pender pe la Repartição do ·Ministerio da Fazenda a quantia de 
99.573:418$685, distribuída pelas seguintes verbas : 

l . Juros, amortisação o mais despezas da 
divida externa .......... . .... . ..... .. . . 13.387:808$000 

9.038:805$000 
2. Juros, amortisação e mais despezas dos em-

prestimos nacionaes do 1868, 1879 e '1889. 
3. Juros, amor tisação e mais despezas da 

divida interna fundada .........•.... , . 18. 111 :612$000 
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4. Juros da divirb inscripta não fundada, 
anteri :J res á emissão elas apo lices e paga-
mento em dinh ,~iro das quanti as infe-
riores a 400$000 . ... .. ...... ... . . . . ... . 

5. Pensionistas : 
Augmentada a consignaçãode 680:906 770, 
sendo 400:000 par zt occorrer às novas 
concessões, fun eral e luto, e 280:906$770, 
resultante do augmento e diminuição 
que houve de mnio de 1893 a março do 
corrente nono ............. ....... . ... . 

6 . Aposentados : 
A u g m e u t a d a a verba com mais 
175:697$3 10 pat'a sa.tisfi1zer ás novns 
concessões, incluidaa quantia de 100:000 
para as aposen tado!'Ías que se possam 
dar no exet\.:ieio ........... . .. . .. . . . . . . 

7. Empregarlos das r epu·tições e log;tres 
extiuctos . .....•...... .. ............ . .. 

8. Thesouro Ft:lderal : 
Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . 661 : 100 000 
Material-Aug mentada 
a verb a com mais 
30:000$, sendo : 5:080 
para e x p e cl i e u t c e 
25:000$ pflr J. concerto 
o reforma de move i~ .. . 9G:OOO 000 

9. Tribunal de Contas : 
Pessoal. ............. . 
Matcl'ial- A ugmentada 
a v e r b a com mai3 
16:200$, sendo 3: 200'· 
para acquisi ção de leis 
da Republica e de livros 
scientificos de que os 
directores elo Tribunal 
careçam ; 3:000$ para 
impressão elo relatorio 
do Tribunal ; c 10:000$ 
para a impressão das 
netas c publicação elas 
mesmas noDiar io O (ficial 

10 . RecebedOI' ia da Capita l 
Federal : 
Pessoal ............•.. 
Materia l- A ugmentada 
a v e r b a com mais 
15:440.', pt•oveniente do 
augmento «dos sal arios 
dos s c r v e n t e s », de 
« ac1uisição de estam-
pilhas de sello ad hesi v o» 
e de <<commissãode2•/o 
aos pa1·ticu1ares pela 
venda de estampilhas ». 

11. C;üxa da mortisa ção : 
Pessoal .. .... •. . .. .... 
Material- Augmentada 
a verba c o m r.'!.ais 
53: 180"'000 .. o o o o o . o • o o o 

12. Alfandegas : 

CAPITAL FEDERAL 

Pessoal- Aug·mentada 
com a quantia ele 1: 800 · 
a gratificação para ali-
mentação dos dous nju-
dantes de guarda-mór .. 

320:800$000 

40 :200 000 

185: 390$000 

86 :380$000 

149:000$000 

121:182$500 

777 :000$000 
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7:000$000 

4.224:587 96o 

3 .298 :695$388 

500:000$000 

757: l 00$000 

36 1 : 000$000 

271:770$000 

270: 182$500 

Material--Aug men tada. 
a verba c o m mais 
12:000 . par:1 o serviço 
typographico .. .. , ..... 
Companhia de guardas: 
A u g m e n t a d a de 
157:200$, sendo mais : 
600 · para o l o comman-
dante e ig ual quantia 
para o 2° ; 4 : 800$ para 
os seis sargentos ; e 
151 :200$ p:~ ra os 180 
guardas .... ... .. • . , . . 
Expedicn te e outras cles-
pezas . .... ......... .•. 
Cap:'l.tazias: 
Pessoal - Au g-mentada 
de l20:3Q7 ·5à0, sendo 
mais : 510$ par .t o apon-
tador ; 360 para o aj u-
dan te ; 7: 200$ para os 
20 ajudantes de fieis de 
armazem; 6:480$ para 
os 18 confereules ele l " 
classe ; 7: 200.'' para os 
20 conferentes de 2"-
c1asse ; l :200 ' para o 
encarregado cl ct illumi-
nação ; 305 . para o vigia 
geral; 762 ' para os 
c i n c o mandadores ; 
457 500 para os tres ta-
noeiros ; 4 : 880 para os 
32 arruma dores ; 9:150$ 
para os 60 ai ridores; 
78 :232$500 para os 513 
trabalhadores, c 3:660$ 
p~tra. os mal'cador cs .... 
Guindastes e elevaddres 
bydraulicos : 
Elevatln a verba de mais 
16:622$500, ficando as 
diarias ·augmentadas do 
seguinte modo : 
Guindastes hyelraulicos 
- Machinistas, 10.)000 ; 
ajudante, 6$500 ; mo. n-
dador, 5~00; foguista , 
5 ; encarregado, 4$ ; 
auxiliar, 4$000.- Ele-
vadores llydraulico[i -
Machinistn, 8$ ; ajudan -
te, 6$500; encarregado, 
4 . ; auxi lla t', 4$000 .... 
Deposito de pol vo I' a na 
ilha do Boqueirão .... . 
Serviço mnrit1mo ..... . 
Bnrcas de vig ia : 
Pt:lssoal- Augmentada , 
sendo assim fixa,los os 
vencimentos : do 1° pa-
trão 2:400$; rios sete 2•• 
ditos 14:000. ·; do 1 • rpa-
chinista <' :900'; elos 
tres 2•• cl i tos 7: 200$ ; 
dos seis foguistas 8:640$; 
dos 100 marinheiros 
120 :000 000 .. o o o ... ' •• 

M.üerial. .......... , .• 

ESPIRITO SAN TO 

Pesson,l .....••........ 
Material-Augmen tada 
a verba em l :406$000 .• 

85 :180$000 

454: 800$000 

1:000$000 

89l:OB7$500 

60:085$00ú 

98:000$000 
4:000$000 

155:140 000 
71 : 280~00(} 

58: 340$00(} 

6:968$000 
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Capatazias : 
Pessoal- Augmeutada 
com mais 500 réis a dia-
r ia .... . .... . .. ... .... . 
Material-Seudo70:000$ 

· para ucqu isição do ma-
ter ia l fluctuaute neces-
sar io , inclusive uma lan-
cha a vapor . . . .... . ..• 
Escalares : 
Pessoal - Angmentada 
por ter em sido elevadas 
as mensalidarles dos re-
madores a 50$ e as ra~ 
ções a 30$ mensaes . . . . 
Ma teri ;t l . ... . . . .. ... . . 
Força dos guardas : 
Augmentada de 3:050$, 
sendo mais : 250$ para 
o commandante e 2:800$ 
para os oito guardas .. . 

BAillA 

Pessoal. .. . ...... . .... . 
Material-Augmentada 
em mai 7 : 250$000 ... . 
Capatazias : 
P essoal- Augmentada 
de 23:490. , sendo mais : 
900$ para os tres confe-
rentes ; 300$ para os 
dous ,,j uclantes; 3:600$ 
para os 12 mandadores ; 
l :500 para os cinco vi-
gias ; 240$ para os dous 
marcadores ; 300~ para 
os dous carpinteiros ; 
7:200$ para 40 trabalha-
dores ; 9:000$ para mais 
50 trabalhadores; 450$ 
para. os tres serventes . 
Material- Augmentada 
a consignação c o m 
50:000. ·, para a compra 
de uma uoYa machina. 
destinada ao servi ço da 
capatazirL e concerto da 
existente, acqui ição de 
um guindaste, dous as-
censores hydraulicos, 12 
carros pa l'a conducção 
de mercadorias, uma 
lJarca ue regis tro e uma 
lancha a vapor de mar-
cha surJa ...... . ..... . 
Lanchas a vapor e bar~ 
cas de vigia : 
Pessoal - Elevadas as 
diarias elos marinheiros 
de 2$ a 3$000 ... . .. .. . 
Escalares : 
Pessoal - A ugmentadas 
as diarias dos patrões e 
marinheiros, com mais 
1$ a cada um ... .. . . . . 
Materiid ..... . ... . .. . . 
Forças dos guardas : 
Pessoal - Augmentada 
de 51:200$, sendo mais : 
600$ para o comman-
dante ; 900$ para cada 
sargento, cujo nu mero é 

5 :670$000 

70 :800 ''000 

12:600$000 
500$000 

12:300$000 

297:200$000 

19:950 000 

116 :610$000 

59 :800$000 

74 :125$000 

19:458$000 
8:000$000 

125-

elevado de tt•es a qua-
tro ; 850 para cada 
guarda, cuj o numero é 
elovaclo de 50 a 60 .• ... 
Materia l" ............ . 

ARACAJU' 

Pessoal. .. . .. ......... . 
Materia l- Augment ada 
de 2:000$000 .. .. ..•... 
Capa tazias : 
Pessoa l - A u gmentada 
a cl iaria dos serventes 
de I $EOO a 2$000 . . .... . 
Materia l. . .. ......... . 
Escalares : 
Pessoal - Pat rão, ele-
vamlc-Sll el e 50$ a 60$ a 
consignação mensa l ... 
Remadores, elevando-se 
de 40$ a 50$ mensaes .. 
Materia l . ... ... . .. ... . 
Força dos guardas : 
Augmentada de 4 :650$, 
sendo mais : 250, · para 
o commandante, o 200$ 
para. cada guarda, cujo 
numero é elevado de lO 
a 12 .... . . .. . .. . .... .. 

MACElO' 

Pesscal. . ... . .. . ...... . 
Material- Augmentadas 
algumas consignações 
na impor tancia de 836$ 
Capatazias : 
Pessoal - Augmentada 
de mais 3:530 pela ele-
vação da diaria com 
mais 500 réis .. ...... . . 
Material . . ... . .... . . .. . 
Lanchas a vapor e es-

calares : 
Pessoal-Augmentada a 
dia ria d0s marin heiros 
de 2$ a 2 500; a mensali-
dade do patrão de 51$250 
a 60 ' e augmentado o 
numero dos re madores 
de oito a 12 .. .. .... .. . 
Matcr·ia l- Augmentada 
com I :000$000 ... . .... . 
Força dos guardas : 
Augmentada de 2 :800$, 
sendo mais : 650$ par a 
o commandante, 250 
para o sar gento, e 50$ 
para cada um dos guar-
das, cuj o numr.ro é e le-
vado de 14 a. 15 ..... .. 
Materi a l .. ... .. . . . . . . . 

PENEDO 

Pessoal ... .. .. . •...••. 
Materi al- Augmeu tacla 
com 3:578$ pari\ occor-
rer ao alugulo> l das casas 
para a A lfandega e para 
o destacamen to de linha 
e ád ifferen ça na assigna-
tura do Diario 0/ficial .• 

l 20: 600$f"l 00 
3 :000$000 

42 : 120$000 

7: 600$000 

7: 200 ' 000 
I : OOu$000 

720$000 

6 :000$000 
I :000"'000 

15: 9oo ··ooo 

88 :700$000 

5:768 000 

18: 315$000 
200$000 . 

13: 17i$500 

2 :300$000 

21 :6oo.•ooo 
I :000$000 

42 :120$000 

6: 78f<$000 



C a pa.taí.ias : 
Pes oa.l-Augmentada a 
verba para or.corrcr ao 
augmeoto da. diaria de 
1$500 a 1$800 dos tra-

oalhadol'es e1fectivos .. . 
Material ... ... .. . . . •.. 
Escalares : 
Pessoal - Augmentada 
em consequencia de 
se r e m elevadas com 
mais 10$ as mensa lidades 
do patl'ão e dos quatro 
remadores e com mais 
300 réis dia rios as rações. 
Material .. . ..... . .. . . . 
Força elos guardas : 
Pessoal - Aug mentada 
de I :850 , sendo mais: 
250$ pnra o comman-
daute e I :600 para os 
oito guardas . .. . ... . . . 
Matet•i a l - Augmen tada 
em 698$ pat·a concer to 
do equipamento e arma-
mento, a luguel ela casa 
para o destacamento do 
Pontal da Barm e re -
construcção da casa em 
que estava o dito desta-
camento . . . . . . .. .. • .... 

PERNA~IBUCO 

Pessoal . . .. . . .... .. .. . 
MatePial- Augmen tada 
a verba com mais 5:806$ 
para reforçar as rubri-
cas de « Expediente», 
< Acquisição e enca-
det·nação de livros », 
«Concerto e reforma de 
ruoveL», . «P ublicações 
de editaes», «.\s ig ua-
tu ra co Dim·io O(ficial», 
«Serviço telegraphico», 
«Agua e asseio» , etc ... 
Oapa taziaR: 
P essoal - Augmentaua 
a 40: 155 ~00, sendo 
mais : 997 500 para os 
sete flj uclaotes de fieis ; 
I : 890 pat·a os co ore-
rcntes de 2" classe, cujo 
numero fi elevado de 12 
a 14 ; 300$ para os dous 
ma or.l adores ; 998 · para 
os sete arru madores ; 
1 :470$ para os 14 abri-
dores ; 855$ vara o:; 
seis vigias ele por tas ; 
30 :900$ para os tra ba-
l hadores, cujo numero é 
elevado de 86 a I 06 ; 
15$ para o machinisla; 
900$ para um ajudante; 
630$ para seis marca-
dot\~ S> ; 900$ ptwa 12 ba-
laoceiros ; 300$ para 
um carapioa ..... . . . . . 
Material- A ugmeo ta da 
a verba para compra do 
material rodante ur-
gente e indispensa v si, 
de um guindaste a vapor 

2:754$000 
400$000 

7:1 25$000 
600$000 

11:100$000 

848$000 

297: 200$000 

12: 118$000 

164:910$000 
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e de um lancha lambem 
a vapor .. . .. . . .. . . .. . 
Barcas de vigia e esca-
lares : 
Pessoal . . . . . .. . . . . . . . . 
Material .. ...... •.. . .. 
Força dos g uardas : 
Pessoal- Augmentada 
de 51 : 200$, senúo mais : 
600$ para o comman-
dan te ; 900 · pat·a cada 
sargento, cujo numero é 
elevado de tres a qua-
tro; 550$ para cada 
gunrda, cujo numero é 
elevado ele EO a 60 . . . . • 
Material. .. .. ... . ... .. 

PARAI!YDA 

Pessoal .. . . .. ... . . . . . . 
Mater·ial- Augmentada 
n. verba com mais 156$ 
par a reforçar ns rubri-
cas de «Publicações de 
editaes», «11cspezas ju-
cliciae~» e «Assignatura· 
do Dia ?'i o O (ficial» . •. .• 
Cnpatnzias: 
Pessoal - Augmen tada 
de I : IQ6 .. 100, resu ltan te 
do augmento da diarias 
do mandudor com mais 
$500 ; do abridor e de 
cada um dos 12 traba-
lhadores e!Iectivos com 
mais $400 .... . ... .. .. 
Material. . ....•... 1 • •• • 

Escalares : 
Pessoal- Augmentada 
por serem elevadas as 
mensalidades do patrão 
a 60$ e as de cada um 
dos oito r emadores a 
50:ii000 . ...• .. . . .. . . . .. 
Material. . . .. . . . ... .. . 
Força dos gun.rdas : 
Pessoal - A ugmen ta da 
de 5:050$, sendo mais : 
250$ para o comman-
dante; e 200,' para cada 
guarda, cujo numero é 
elevado de 12 a 14 . .. . 
Material . . ... .. . . .. .. . 

RIO GRANDE DO NORTE 

P essoa l . . . . ..... . . ... . 
Mater ial - Com o accres-
cimo de 6$ para- Assi-
gnatura do Dim·io Otficial 
Capatazias : 
Pes3oal- Augmentadas 
as diarias ... . ... ..... . 
Material. ... .. . . . . ... . 
Escalares : 
Pessoal- Augmen tada 
a mensalidade dos re-
madores de 45$ a 50$000 
Materia l. . . .. .. . . ... . . 
Força dos guaruas: 
Pessoal - A ugmentada 
de 2 :050$, sendo mais : 
250$ pat'a o comman-

88 :690$000 

60:480$000 
9:200$000 

120 :600 000 
1:500$000 

58 :340$000 

5:812$000 

10: 1 96~100 
400~000 

. 5:5~0$000 
4à0$000 

18:300$000 
200$000 

42 :1 20$000 

5:682$000 

4 :500$000 
750$000 

6 :780$000 
650 "000 
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dante, e 200$ para cada 
um dos guardas, cujo 
numero é elevado de 
oito a nove .. .. ••.. . .. 
Material. .. . . . .. . .. .. . 

CEARÁ 

Pessoal ......... . . .. . . 
Material . . . ... .• . ..... 
Capatazias : 
Pessoa l - Augmentada 
a verba por terem sido 
elevadas as diarias do 
mandado!' com mais 1$; 
dos dous con fel'entes , 
dos dous abridores e dos 
tr,, balhadores, cujo nu-
mero é elevado a 40, 
com ma is 500 réis a 
cada um . . . . . .. . ... .. . 
Material - Elevada de 
150$ a 300$000 . . . .... . 
Escalares : 
Pessoal - Augmentada 
a mensalidade do patrão 
de 60$ a 80 000 ... ... . 
Material .. . ... . ... ... . 
Força dos guardas : 
Pessoal - Augmentada 
de l i :000$, sendo mais 
150$ para o comman-
dante, 550$ para cada 
um dos sat•gontos, e 
350$ para cada um dos 
guardas , cujo numero é 
elevado de 15 a 18 .. . . . 
Material .. .. . . ... ... . . 

PARNAHYBA 

Pessoal . . . .. .... ..... . 
Material - Augmen-
tada a verba com mais 
770$000 . . .. .. ... . • .. . . 
Capatazias : 
Pessoal- Augmentada 
a verba com mais 
100$000 . .. .. . ....... .. 
Material . . . . . . .. ..... • 
Escalares : 
Pessoal - Augmentada 
a verba pela elevação 
da annuidade dos clous 
patrões, de 720$ a 960$; 
dos lO marinheiros de 
2:400$ a 3:600$ e das 
rações diarias de 400 a 
600 réis . . ... ... . . . .. . . 
Material .. .. . . . .. . . . . . 
Força dos guardas : 
Pessoal- Augmentada 
de 2:250$, sendo mais : 
250$ pal'a o comman-
dante, 200$ pal'a cada 
um dos I O guar das . .. . 

1\IAli.ANF!ÃO 

Pessoal . . .. . ...... . .. . 
Material - Augmen-
tada a verba com a 
quantia de 4:406$000 .. 

12:300$00() 
100$000 

11 9:700$000 
7 :86'3$000 

35:940$000 

300$000 

6:960$000 
350$000 

33 :000$000 
150$000 

42: 120$000 

5:490$000 

1: 000$000 
200$000 

7 :188$000 
1:200$000 

13:500$000 

142 :700$000 

8:768$000 
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Capatazias : 
Pessoal - Augmentada 
a ver!Ja por se ter 
elevado as diarias dos 
tres mandadores e dos 
dous conferentes com 
mais 400 réis cada um; 
dos dous vig ias e dos 
38 trabalhadores com 
mais 600 réis caéla um .. 
Material . . . • . . . . . . . .. 
Barcas e escalares : 
Pessoal- Augmentada a 
verba por ter sido eleva-
da a mensalidade dos 
quatro patrões de 42 a 
50$; do carpinteiro de 
50$ a 60$ e dos 39 rema-
dores de 36$ a 50$000. 
Material ... ... . . . .. . . . 
Força dos guardas: 
Pessoal - Augmentada 
com 7 :550$, sendo ma,is: 
150$ para o comman-
dante, 550$ para cada 
um dos dous sargentos, 
350$ para caua um dos 
18 guardas . .. .. .. .... . 

PARÁ 

Pessoal .. .... .. • ... ... 
Material. . .. . . •.. •.. .. 
Capatazias : 
Pessoal-Augmentada a 
verba para occorrer a 
elevação elas diarias dos 
quatro mandadores, dos 
oito conferentes, dos 
cinco vigias, de um 
marcador e de 90 traba-
lhadores com mais $500 
cada um ; e das mensa-
lidades dos I • e 2• ma-
chinistas com mais 40$ 
cada um e do foguista 
com mais 10$000 . .. . .. . 
Material. . ...... ..... . 
Cruzador Caçado1·, aviso 
Serzedellv, lanchas a 
vapor, barcas de vigia : 
Pesso~ l .. . . .. ... . .. ..• 
Material. .. . . . .. . . .. . . 
Força dos g·uardas: 
Pessoal - Augmentada 
com 87:700$, sendo mais 
1 :200$ pam o comman-
dante ; I :500$ para cada 
um dos sargentos, cujo 
numero é elevado de tres; 
a quatro; e 1:150$ para 
cada um dos guardas, 
cujo numero é elevado 
de 40 a 55 . .... .. . . ..... . 
Material .... . .. . ..... . 

11fANÁOS 

Pesso:1l .. .. .. .. ...... . 
Material. ... ... .. . . .. . 
Capataz ias : 
Pessoal-Augmentada a 
verba com aimportan-
cia ele 3:920$ para occor-

43:200$000 
2:400$000 

26:520$000 
3:300$000 

33:000$000 

297:600$000 
21 :136$000 

153 : 180$000 
25 :1 00$000 

70:460$000 
52 :060$000 

147 :600$000 
1:350$000 

88:700$000 
9:198$000 



rer â elevaçã:o tios ven-
cimentos do mandador 
com mais 40J c dos I() 
trab, lhadores com mais 
220 , cada uru .. ..... . . 
~Iateria l . . . ..... .. . .. . 
Escalares : 
Pessoal- A ugmen tada a 
verba por causa da ele-
vação dos vencimentos 
do patrão tle 54 a 60 , 
dcs 14 ramadore:> de 36$ 
a 40. , da dia ri a das ra-
ções de IS a I $500 . .. .• 
Material ...... . ..... . . 
Força dos guardas : 
Pessoal- Augmentada 
de 20 :500 , ~e ncto mais 
I :250$ par11. o com man-
dante, 2:950, para o 
sargento, e I : J 64$285 
para cada um dos 14 
guardas . . ... . .. . . ... . . 
~laterial .......... . . . . 

SAXTOS 

Pessoa l . .... .... ... . . . 
Material ........ . . ... . 
Capataz ia~ : 

Pessoal - Augmentad<l. 
com 38 : 184 \ sendo mais 
I.. para as diarias do 
apoutador ; dos confe-
r entes, cujo numero é 
elevado de sete a oito ; 
dos marcadores, cujo nu-
mero é elevado t.le um 
a tre3, e dos I 00 tra ba-
Jhadores ; e mais 500 
réis para a diaria dos 
abridores, cujo numero 
é elevado de seb a 12, 
supprimidos os cinco ar-
rumadores ......... • .. 
1aterial. ....... . .... . 

Lancha a vapor e esca-
leras : 
Pessoal . ..•. .. .... . ....• 
~I .lteri a l - .\Iais 500. 
p:tra - E '<pedienb da 
Guarda-moria .. . .. .. .. . 
Forç \ dos guar las : 
Pessoal - Augmen tada 
com ~7:000$, sen lo mais 
600$ para o comman-
dante, 600$ para cada 
um dos quatro sargen-
tos, 400$ par .\ cada 
um dos 60 guartlas .. . .. 
Material . .. .. .. .. . .... . 

PARANAGUÁ 

Pessoal . . . . ....... ... . . 
Material. . .... .. ... . . . . . 
Capa tazias : 
Pessoal . . .... ... ..•. .. . 
:Material .. . . ..... . ... . 
L'lnct.a a vapor c es-
calerâ : 
Pessoal . ....... . ... .. . 
fateríal . .• ... , • . . ..•. 

17:800:"000 
7:500 000 

15: 540 OOQ 
2:5:10 ' 000 

39 :3oo ooa 
1: 000$000 

282:000SOOO 
17:01 8~000 

195 :624. ·ooo 
G:ooo ·ooo 

59:700$000 

9:50a:ooo 

1 59 : 600~000 
2:000$000 

58:340$1)00 
3:218$000 

5:986$º0') 
600$000 

14 :490$00) 
2 :700$000 
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Força dos guardas : 
Pessoal - Augmentada 
com 2:250$, sendo mais 
250$ para o comman-
dan te e 200 · para cada 
um dos lO guardas . . .. . 
Material. ......... . ... . 

SA)ITA CATHARINA 

Pessoal ..• . . .. . . ... . .. 
Material. .... ....... . . . 
Capatazias : 
Pe:;soal .. . .. . ........ . 
Escaleres: 
Pessoa l .... .. . . ... . . . . 
Material .. .. .... . ..... . 
Força dos guardas : 
Pessoal - Augmentada 
com 2: 650$, sendo mais 
250 para o comman-
dante e 200 · para catla 
um dos l t guardas . .. .. 

RIO GRANDE DO SUL 

Pessoal - Creado mais 
um lagar de fie l do 
thesoureiro ... .. ...... . 
Materia l. ......... . . .. . 
Capatazias : 
Pessoal- Augmentadas 
as meusalidades tlos tlous 
conferentes elo caes com 
mais 20 , as cJiarias 1clo 
marcador e dos quatro 
arrumadores com mais 
500 r éis e a dos 62 ser -
ventes com mais 300 réis 
Materia l. .... .. ... . . . . 
Barcas, lanchas e esea-
leres : 
Pessoal- Augmeu taclos 
em 4:480 os venci-
mentos dos pa trões e 
mario heiros . .. .. .... . . 
Materia l. .... . . .. .... . 
Força dos guartlas : 
Pessoal - Augmen tada 
com 15:250$, sendo mais 
150$ pDra o comman-
dan te, 550$ para cada 
um dos dous sargeutos, 
350$ para cada um dos 
40 guardas . . . . .. . . .. . . 

PORTO ALEGRE 

Pessoal . .. . ......... , . 
Materia l ..... .. ..... . . 
Capatazi as : 
Pessoal- Augmeutadas: 
a mensalidade do con-
ferente do caes com 
mais 20 · ; a diaria dos 
tres arr-umadores com 
mais 300 réis ; do map-
dador e dos tre;; marca-
dores com mais 500 réis 
Material . ....... .. . . . . 

13:500$000 
550$000 

58:340$000 
6:348$000 

6:ooo·~ooo 

4:920$000 
800$000 

15: 900$000 

125:000 000 
7:886 ·ooo 

49 :350 000 
1; 000$000 

28 :680 000 
7:960 000 

66:0QO 000 

169:000$000 
19:086$000 

63 :480$000 
12:400$000 

I 
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Barcas, lanchas e esca-
lares: 

. Pessoal ................ .. 
Material. ............. . 
Forçtt dos guardas: 
Pessoal - Augmentada 
com mais 8:250$, sendo 
mais 150$ para o com-
mandante, 550$ p ara 
cada um dos dous sar-
gentos, 350$ para cada 
um dos 20 guardas ..... .. 

URUGUAYAN& 

Pessoal ... .......... ., .... .. 
Má,tccial . ..... ...... ., ..... . 
Capatazias: 
Pessoal- Augmentadas. 
as·ctiarias do arrumador. 
e do3 11 serventes com 
mais 300 :céis .......... .. .. 
Material ............. . 
Bll.rcas, lanchas e esca-
lare-s: · 
Pessoal e material ..... ~ 
Forçar dos guardas: 
Pessoal - Augmentada 
com 17,:000$, send'o mais 
150$ para o comman-· 
daute, 550$ para cada 
um dos dous sargentos; 
483$ para cada um dos. 
45 guardas._ ........... . 
MateriaL ................ . 

CORUMBÁ 

Pe3soal .............•• 
Material. ............ ..... . 
Capatazias: 
Pessoal. ......... ......... . 
Materlal. .•.••..•....• 
EscaJeres: 
Pessoal. ...•.•......... 
Material . .. ........... ..... .. 
Força. dos guardas : 
Pessoal- Augmentada 
com 3:050$, sendo mais: 
250$' para o comman-· 
dante, e 200$ para 
cada. um dos· 14 guardas 

S. PAULO 

Pessoal ............... . 
Material - Para esta 
despeza, . capatazias e 
outras, conforme o de-
creto n. 1747, de 3 de 
julho de 1894 •....•••• 

JUIZ DE FÓRA 

Pessoal. ..•..•.......•. 
Material - Para esta 
despeza, capatazias e 
outras, conforme o de-
creto n. 1747, de 3 de 
julho de 1894 .•••••..• 
Annexo - 1 

13:9130$00(} 
3:000$000· 

313:000$00(} 

58:340$000 
2~ 962$00(} 

e :43o$ooo 
4:160$000 

15:.420$000. 

73 ':500$000 
3':000$0-. 0 

58:340$000 
2:018$000 

8:400$000 
1:500$000 

8:040$00(} 
400$000 

18:300$00(} 

228: 200$000· 

230: 800$000, 

1139:800$000 

17.J :200$000• 
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DELEGACIA FISCAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Pessoal ......•..•....• 
Furça fiscal: 
Pessoal. .............• 
Material. ............• 
Porcentagem para a 
cobrança de rendas nos 
municípios onde não 
existem . repartições da 
União ..... •M• ••••••••• 

13. Delegacias fiscaes: 

s, EA.ULO 

Pessoal. ..........•....• 
Material. ........... .. 

MINAS' 6-ERAES 

Pessoal. ...... ·~ · .•...•. 
Material. ............. . 

CUYA.BÁ. 

Pessoal ... · -~ · .•......• 
Material. ............ . 

CURYTIBA 

Pessoal. .............. . 
Material. ............. . 

THER:EZIN·A 

Pessoal ..........•..... 
Material. ............ . 

GOYAZ 

Pessoal ... ... ......... . 
Material ....•......... 
Importancia que se pre.-
sume necessar.ia para a 
despeza com a cobrança 
de rendas nos municí-
pios em que não ha re-
partições da. União ..... 

14:400$000 

189:000$000 
50:000$000 

135:000$000 

413:200$000 
14:806$000 

25:200$000 
6:838$000 

113:400$000 
5:188$000. 

14:,800$000 
3':'718$000 

14:800$000 
3:480$000 

14:800$000 
3:270$000 

85:000 000 

14. Mesas de rendas ...................... .. 
15. Casa da Moeda e resgate do cobre ....•. · .. 
16. Imprensa Nacional e Dia-

?"io O fficial : 
Pessoal............. . . 715':000~000 
Material.............. 253:000 000 

17. Laboratorio Nacional de 
Analyses na Alfandega 
da Capital· Federal : 
Pessoal ............... . 
Material .............. . 

51:200$000 
I2: 2oo~ooo 

18. Administração e custeio das faxemlas e des-
pezas com os pr·oprios nacionaes : 
Mantida a consignação do orçamento vi-
gente e mais a qe 4:000 para. despezas 
com a Companlna de Esgotos .....•.... 

19. Ajudas de custo ....•.........•...•...•.. 

9.170:081$100 

254: 500$000· 

272: 782$000 
740:500$000 

968:000$000 

63:.400 000 

82::160$000 
20:000$000 
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20. Gt•aliftcação por set•viços temporarios e ex-
traOt·di oarios : 
A ugmen ta.da com mais 40:000.3 pa.l'u por-se 
em dia a bmada decoula dos exactores 

21. Ju ros diYOI ' os .. . . . ........... . ...... . . . 
22. Juros dos bilhetes do Tllesouro .. . ... . ... . 
23 . Juros dos emprestimos tio Cofre de Orphãos 
24 . Juros dos Da po~itos das Caixas Ecooomicas 

e Iontes de Soccorro •.. . . . . . . .. .... . . . 
25. Commis ões e corre tageu~ .... ... . . . . .. .. . 
26 . Dlfforença. de ca.ml!io .............. .. . . . . 
21. Obras : Augmeuta<la a verba do orçamento 

vigente com mais :)87:00 .-; e a sim distri-
buída: 
Capital Federal o E' l't<to < o Rio: 747:000 , 
sendo: 100:000 . .:: para obr.l n etlificio do 
Thesouro ; 20:000", pura pequenos repa-
r s nos ediflcios a cargo do Tl!esout·o ; 
2~:800', para obras da Al1itndcga, pessoal 
te !mico· 200:000, , pam cou LJ'UCÇ'àO de 
novos armazen ; 15 .0 O., pa1'a co n ~er
vaçfio de obrM hyd1·aulica , compl'eben-
dendo c 1es da Alfanclega e suas dependeu-
ela , pontes, defesas; 15:000. , para con-
servação elos apparelhos e machinismos 
hydraulicos ; 30:000, ·, para conservação 
e melhoramento > dos actuaes armazens 
da Alfaodega; 100:000 , para construCÇ'ão 
do caes da Alfa.ndego. alk ao Arsenal de 
Guerra (consignação annual); 244:200 . 
pat·a acquisição e montagem de nova 
macbinas para o serviço de descargas; 
Estado do Espírito Santo, 50:500$ para 
pequenos reparos e conclusão das obras 
da All'andega; E tado da Bahia, 104:000 ·, 
para pequenos reparo , substituição tle 
uma das linhas do ediflcio da Alfanclega, 
no pon o apodrecirlo, construcção de uma 
p(l.t'te do edificio á rua da. Princeza, para 
que e possam abt•it• oito por tõe , reparos 
do calçamento do armazens e substitui-
çã de trilhos e dos encanamentos e remo-
ção das latrinas; E tado de ~et•gipe ,para pe-
queno reparos, 1:00 .';E ·tudo dasAlagôas, 
idem,500 ;E ·tado de Pernambuco,25:000 , 
sentlo 20:000$ paro. os r paros no edifl.-
cio da llifandega e 5:000 '· para pequenos 
rep,,ro ·; Estado da Parahyba, para pe-
queno · reparos 5:000.\ para accrescimoda 
casa. que serve de ponto J!sca l em Cabe-
d llo 5:000 ; para a construcção de um 
dificio m que funccion a Alf'anrlega. 

50:000. ; Estado do Rio Grande do orle, 
para. p qu nos re1mros 200.'' ; E~tado do 

eará, para pequenos reparos, 2:500. ; 
Estado do Pinuby, idem, :;:::JOO$; Estado 
do Iat·anhão, idem, 6:00U"' ; E ';ado do 
Pará, idem, 5:000$, para a c ntinuação 
da con trucÇ'ão dos novos armazens da 
Alfand ga, 100:000 ; Estado do Amazonas , 
p:\ra p queno r ptH'O, , 3:00 $: para co-
meço de con trucc;ão de um predio e ar-
mazem em que fun ccione a Alfandega, 
200:000., ; Estado de . Paulo, para. pe-
queno · r •paros, 2:000$; E-tatlo do Paraná, 
id m, I :000 , p 1ra con IJ•ucção de um 
edi!icio que ~irva de Alf'andega em Para· 
no.guti, egundo verba que já foi votltrla 
e não tlespendida. no exerc1cio de 1894, 
100:000 ; E tado d SanLa atl!arina, 
par< pequenos reparo<, 500'· Estado do 
Rio Grande do ui, idem. 2:000.:; E ·tado 
d Goya.z, idem. 500$; Est 1do rle Matto 

1'0' ·o, id m. I :000 '; Estado de Mina , 
idem, 2:000.'; pa1·a obras unpr vi ·tas e 
urgente~ 50:00 .;ooo .................. . 
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60:000 000 
50:000$000 

480:000 000 
650 : ooo:·ooo 

3. 180: 000. 000 
30:000$000 

29 .550 :400 000 

I . 46 7:000$000 

28. Despezas eventuaes : 
Mantida a consignação do orçamen to em 
vigor, inclusive a quantia de 14:400;'· 
para dous a•ljuntos de procurador ela Re-
publica no Di "tricto Federal a 4:800 · 
cada um e dous solici tadores a 2:400, 000 

29 . Reposições e r estituições . .. . . . .. . . .. . . 
30. Adeantamento da garantia provincial de 

2 •;. ás estradas de ferro da Bahia e 
Pernambuco . .. . . . . . . . . .. . . .. . ... . ... . 

31 . Exercícios findos : 
Incluída a quantia de 216. · para paga-
mento a Augusto Borges Leitão, ama-
nuense rla ho pedaria. de immigrantes 
da ilha das Flores, d~ seus vencimentos 
relativos ao mez de novembro e seis dias 
de dezembro do a uno passado ...... .. . . • 

32 . Credi tos especiaes . ... . .. . ..... ... . .. . . 

100:000"000 
100:000$000 

450:000$000 

1.108 :070. 68 
547:964$369 

Art . 8.• Continuam em vigPr as disposições dos arts . 8", go e 
12 da lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893, e bem assim as 
dos art . 20 §§ 1• e 2• da lei n. 3229, de 3 de setembro de 1884, 
e 9° e 11 n. 1 da lei n. 126 B, de 21 de nJvembro de 1892 . 

Art. 9. 0 E' o Governo autorisado: 
I. A abrir, no exercício de 1895, oscreditos supplementares para 

as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente lei. 
II. A concluir o edificio e acce sorios para a insta llação defi-

nitiva da Alf<mdega de Macahé, installando-a, porém, desde já 
em edificio alugado ; abrindo os neces arios credites. 

III . A entregar aos T besouros dos Estados de Pernambuco e Pa-
rabyba as quantias provenientes do imposto estadoal de giro, 
mandadas depositar pelo Ministerio da Fazenda. 

IV. A abrir o nece sario credito para execução da lei n. 199, 
de 30 de julho de 189-t. 

V. A abrir á verba-Exercícios findos-o necessario credito 
para occorrer ao pagamento dos orJenados a que tiver direito o 
juiz de direito Augusto Car~os de Amorim Garcia, em execução 
da lei n. 210, de 3 de outupro de 1894 . 

VI. A liquidar e pagar ao Governo dos Estados a importancla. 
da-s despezas feitas pelo TllE)souro dos mesmos Estados por conta. 
da União, por motivo da revolta . 

VII. A entregar ao Estado de Goyaz a quantia de 300:000$, 
resto do auxilio que ao mesmo foi concedido por lei de lO de 
setembro de 1893, ~alvo a l!ypotbese do art . 2°, paragrapbo 
uni co, da mesma lei, abrindo para isso o necessario credito . 

Art. 10 . Em igualdade de circumstancias serão preferidos 
pat•a os accessos nas repartições de fazenda, os empregados 
que ti verem os concursos cj.e 1• e 2• entrancia exigidos por lei . 

Art . 11. Ficam revogad~ as disposições em contrario. 
O Ministt·o de Estado dos Negocio · da Fazouda a faç.t executar. 
Cilpital Federal, 24. de dezembrJ de 189.!, 0° d.:t Republica . 

PR DENTE J. DE MORAES BARROS. 

Fraucisco de Paula Rodrigues Alves . 

rr BELL 

Verbas do orç:1.mento para as quaes o Governo poderá abrir 
credito supplementar no exercício de 189!'1 , de accordo 
com o art . 9° n . I da presente lei. 

Ml ' ISTERlO DA JUSTIÇA E 1'\EGOCIOS 11\TEIUORES 

Soccon·os pt{blicos . 
St~bsiclio dos senadorc~ c subsidio elos deputados-Pela impor-

tancta que for necessar1a durante a prorogações. 
ccrcta1·ia do 'cnado c cc1·ctal'ia da Camc.l1'a elos Deputados-

Pelo serviço stenographico e de redacção e publicação dos de-
bates durante a prorogações . 
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MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTEIUORES 

E wtraord:nm·ias no extc?·i01· . 

1\UNISTERIO DA MARINHA 

Bosp itaes-Pelos medicamentos e utensis . 
R e{ormaclos-Pelo soldo de officiaes e praças . 
Munições ele bocca-Pelo ~Sustento e dieta das guarnições dos 

navios da Armada. 
Munições 1wvaes-Pelos casos fortuitos de avaria, nauf1•agios, 

alijamento de objectos ao mar e outros sinistros . 
Fi·etes- Comm issões de saques, tratamento de praças em portos 

estra.ngeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias, 
e par a despezas de enterro . 

E ventuaeô - Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de 
custo e gratificações extraordinarias, tambem determinadas 
por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

IIospitaes - Pelos medicam-~ntos, dietas e u tensis a praças 
de pret. 

Pmças ele pret - Pelas gratificações Lie voluntarios e engaja· 
dos e premio aos mesmos . 

Etapas - Pelas que occorrerem além Lia importancia con-
signada . 

Dcspe:;as ele co?J.lOS e qttarteis - Pelas forragens e ferragens . 
Classes inacti·vas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo 

de officiaes e praças reformados. 
Ajt~das ele custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que 

-viajam em commissão de serviço . 
F ab?·icas - Pelas dietas , medicamentos e utensis. 
P?·esidios e colonias rniUtw·es - Etapas e diarias a colonos. 
Diversas elespezas e eventuaes -Pelo transporte de praças e 

comedorias de embarque . 

JlllNISTERIO DA INDUSTRI.\ 1 VIAÇÃO E ORRAS PUBLICAS 

Gm·antia de jtt?·os eis est?·adas ele (e1TO e aos enge~~.hos cent?·aes 
- Pelo que exceder ao decretado. 

MI 'ISTERIO DA FAZEi'\DA 

Jw·os ela divida insc?·ipta, etc .- Pelos reclamados além do al-
garismo orçado. 

Caixa ela Amo1·ti;;açilo - Pela encommenda e a ·signatura de 
notas. 

Diffe;·ença de cambio -Pelo que fot' precis aâm ele realizar-se 
a remessa de fnnclos para o exterior e o pagamento dos juros 
e amortioação d'l3 emprestimos nacionaes de 1868 , 1870 e 1889 
e das apolices conver tidas do juro de 4 •;. em ouro. 

Juros diversos- Pelas importancias que forem precisas além 
das consigna•l as. 

Juros dos bilhetes cl/J Thesouro- Idem idem . 
Com missões e corretagens- Pelo que for necessario além ela 

somma concedida. 
Jtwos dos emp1·estimos do cofre elos orphilos - Pelo" que forem 

reclamados, si a sua lmportu.ncia excetler a do credito votado. 
Juros r.los depo itos das Caixas Economicas e dos Montes de 

Soccon·o- Pelos que forem devirlos além do craclito votado. 
E xe1·cicios findos- Pelas ap?sentadorias, pen;;ões , ordenados, 

soldos e outro3 vencimentos marcados em lei. 
R eposições e restit~'içõos - Pelos pagamento.'! reclamados , 

quando a importancia delle3 exce:ler a consignação. 
Capital Federal, 24 de dezembro de 1895 . - Francisco de Paula 

Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 267 - DE 24 DE DEZLmJntO DE 1894 

Inic iado na Camnra dos Deputados o pelo Senado enviado i sancçiio. 

Autorisa o GovcrM a cont t·ilctat· cou.t Ric1tnt•d J. UciJy , ou c m qu Jll melho-
res vnntngons oll"er~co,., o nssoutnmcnto do u·11 cabo suu-nul"in l ontt•o ns C~tp i 
tnos dos Estndos do Pnr;·, o ·\ tna" on,s. 

O Pr esidente ela Repuhlica elos Esta·Jos Unidos elo Brazil 
Faço sabor que o Con g!'esso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica o Gover·no nul.oris:.tclo a contractat' com Ri-

chanl J. Reidy , ou com qu m mel horlls vau tu gens orrerecer, o 
assen tamen to ele um c:1bo sub-OuviJ. l entre l:lelem e Maoaos , me-
diante as seguintes conccssõ~s : 

a) privilegio por 30 annos, s:lh·o, porém, á Uniii.o e aos Estados 
o direito de estabelecer, na me ma ZlJn a, as linhas terrestres que-
julgarem convenien tos, fi cando aincht aos particuLtres o direito 
de transmittir seus des p :~chos pela linha qne preterirem; 

b) isenção dos direitos de AI fanclega e de qnal3squer outros im-
postos pe la exploração, pa1·n. todo o materia l, inclusive na vi os 
em pregados no assen t;tmen to c reparo Lias li nhRs; . 

c) cessão dos te1•renos devolnto· e desapropi'iaçio elo outt•os, 
durante o prazo do privilegio, parzt o es tabelecimento das esta-
ções, amarração e casas do cabo, observada, quanto á desapro-
priação, a legislação e~ todon l em vigor ; 

cl) subvenção anuua l de .:!: 17. 125 durante os prinniros 20 
annos ele concessãn. 

Art. 2 . o Em troca de taes r,tvores é o concessionario obrigado: 
a) a estabelecer, no referido cabo sub-Ouvia!, r amiticações para 

Pinhe iro, Mosqueiro, Soure, Cametá, Breves , Gu!'upá, Chaves, 
Macapá, Alenquer, 1\Ioute Alegre, Santarem, Obido:; , no Pará, 
Parintins e Itacoaliai'a , no Amazonas ; 

b) a fazer funccionar a linha principal no prazo maximo de 
um anno e as outras uo ele dezoito mezos ; 

c) a fazer reverter a União, findos os trio ta annos do pri vi-
legio, todo o material, ediâcaçõ33 e terrenos empregado n.o 
serviço ; 

d) a dat' preferencia, na exp dição, aos telegrammas officiaes 
e da imprensa, toios os quaes tet•ito abatimento de 50 o;o em re-
lação a tarifa adaptada ; 

e) a orgauisar e ta tarifa tomando por base a distancia kilo-
metrica e submettenclo-a à approvação llo Govet'no Federal, sen-
do-lbe vedado altera l-a sem acq ui escencia deste . 

Art. 3 .0 O concessionario pode l'á, em qualquer tempo, e pelo 
prazo do presente privilegio , en tmr em accordo com os Governos 
estacloaes a res peito elo estalBlecimonto ele uovns ramificações. 

Art . 4 .• São rerogacln~ as 1lispo3ições em contrario . 
Capital Feder:.tl, 24 de dezembro de 189"1, o• ela R.epublica. 

PRUDE NTE J. DE MORAP.S BARROS. 

A?1tonio Otyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 268 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1894 

Iniciado na Camura dos Deputado3 e pelo Senaclo enviado 6. ijancçãe>. 

Augment~t os vencimentos dos empregados dn Estrada de Ferro Centrnl 
do lll"azil. 

O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Br.tzil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. 1. 0 03 vencimentos dos empregados da Estrada de Ferro 

Central do Brazil serão os declarados nas tabellas annexas sob 
ns . I a 5. 
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Art. 2. o A presente lei começará a vigorar em 1 de janeiro 
de 1895. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 26 de dezembro de 1894, 6° da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Antonio Olyntho·dos Santos Pires, 

TABELLA I 

1 a DIVISÃO - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Directoria 

l director ... . . . ... . . . . . ... .. . .. .. .. .. ... . . .. . 

Secretar ia 

1 secretario ....... . .. ... ... .•. .. .•. . .. .. . .. . • 
I official. .. . . . ... . . ... .. . ... .. ....... . . . .. .. . 
2 1•• escripturarios a . . . .. ... . . . . . . . .. . ... ... • 
2 2•• ditos a .. . . . ...•... . . .. ..... .. . ... ... . . • 
3 3•• ditos a .. .. .. .. ... .. ... .. ....... . .. . . . . . 
4 amanuenses a .... ... .. . . . ..•.. . .. . .. .. . .... 
4 praticantes a . . . .. ... . ... ... ... . .... ... .... . 
I compraclor ...•... . .... ..•.. ..... .. . .. .. .. . . 
I despachante .. . ....... .... . . ..... . ... . . .. ..• 
2 contínuos a ... .. . ...... ••• .. . . .... . .. ..... • 

Thesov.raria 

1 thesoureiro ... .. ... ... . . .. . .. ...... . .. .. . • . . 
2 fieis a .. . .. . .. ... .. .. .• . ...••....... . ... ... . 
2 ajudantes a •.. .•. . .. . ...................... 
I escrivão . ... ... . . . ......... .. .... . ... .. .... . 
I 2• escripturario ....... . ...•.....•.• . .. . ... . 
1 amanuense .. .. . .. . •.•.. . .. .. ..... . ...... . . . 

Praticantes a .. .. . .. ... .. . ... . . . . ... .. • . . .• 
I continuo . . .... .. . .. .. .. ... ... .•. . ...•. . . .. . 

P agadoria 

I ~agador . ... . ... . .. . .. . .... .. .. . .... .... ...• 
3 fieis a . . . . ... . . .. .. . ... . .... ... ........... . . 
3 ajudantes a . . ... ...... . . . .................. . 
1 3• escripturario .•..... . ...... . •..... • . . . . ... 

Almoa;at·ifado 

I almoxarife . . . ... .. . . .•.. ... . .•... . ... . .. . .. 
I escrivão ... . .. .. ... .....• . .... .. .. .......... 
2 fieis a . . .... .. . ............. . . ... . .. . . .. . .. . 
3 ájudantes a . . . . .... . .... .. ..• .. ... .. . ... ... . 
I 2• escripturario .. . . . . . . ....... .... .... . .. . . . 
1 3• dito .. . . . ... ... .. . . . . . . . . ... .... .... . . .. . 
2 amanuenses a .. . ..... . .. .. ...... .. .. . ... . . . 
4 praticantes a . . . .. . . . . . . . .. .... .. .. .. .. ... . • 

Secçao de ca?·ga e descarga 

1 encarregado . ..... . .. .... . . •. .. ... .. . ... . .. . 
2 ajudantes a . . . ........ . . . •.. .. .... . . . .. .... 

TABELLA II 

23 DIVISÃO - TRAFEGO 

Escripto1·io cenwal- i•, 2• e 3• secções 

I chefe do trafego, sub--director ... . . .. . ...... . . 
3 ajudantes (chefes de secção) a .. . ... .. . .. .. .. . 
1 official ........... . . .. ...... .... .. ...... .... . 
6 inspectores de estações a . ....... . . . . ... ... . . . 
9 I •• e~cripturarios a • ..... .. . ... . .. .......... 
9 2°1 ditOS a .. . . . ... . .... . ... ... . ,, . .... ,, . . ,. 
9 3•• ditos a .. ..... . .. . ........ ... . . ... .. .. .. 

18 :000$000 

6:000$000 
5 :1 00$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2 :.400 ' 000 
I :800 000 
4:800;li000 
4:200$000 
1:800$000 

7 :200 ' 000 
4 :200 "000 
3:600 OllO 
5:100 000 
4 :200 000 
2 :400 000 
I :800. 000 
I :800 000 

6 :0008000 
4 :200 000 
3:600. CIOO 
3:600 000 

6 :000 000 
4:800 000 
4 :200$000 
3:6oo:·ooo 
4: 200 000 
3:600 000 
2 :400$000 
I: 800$000 

4:200:'000 
2:400 '000 

I2:000 000 
7:200 000 
5: 100$000 
5: 100$000 
4 :800$000 
4:200$000 
3:600$000 

1 desenhista de I• classe ... • . . ... ... ...... . ... 
I2 amanu enses a . . .........••. . . . ....... . ..... 
I archivista ........ .• ......• • ...... . ...... . .• 

Praticantes a .. ................• . .•... . .... 
6 contínuos a •..•......... • .• • • • .... • ......... 

Officina av.tographica 

I encarregado ..... . ...........••. • . •. ......•• 
I mestre .... . ..... . . . ........•• ••. ..... . ...• 
3 impressores a ... . ... . ... • . . ... • . .. .....•. •. 

O ffi cina telegraphica e electrica 

2 inspectores de apparelhos a . •......... •. .... 
1 mestre de l • classe . . . . ... . ........ .. ...... . 
1 armazenista ... ...... . . .... .• .. ... • ...... . . 
4 feitores de linha de I• classe a ........ . . . . . .• 
8 ditos de 2• classe a ....•........ . . . .... . .•. • 
1 praticante ..... .. .. . ......•••... . .•.... . ..• 

Mouimento de trens 

Conductores de 1• classe a .. ... .. .... .. ... . . 
Ditos de 2"' classe a . .... . .. .. ... . ... . . . .. . . . 
Ditos de 3• classe a .. . ...... ... . . . . . . ...... . 
Ditos de 4a classe a ... . .. .... ...... .. .. .. . .. 

Estações especiaes 

Central 
1 agente . .. .. .. . .. . .........•...... ... .. .. ... 
3 ajudantes a ... . •. .. .. .. ...... . .. . ........ .. 

lO bilheteiros a . . ... .. . .. .. .• . .. . . ........... .. 
2 fieis recebedores a . .. .. . • ..... .. . . . . . . . .. .. • 
2 ditos de armazem a .... .. .. . .• • . ... .... .. . . . 
2 ajudantes de fiel a .... ... ... • .. . . . .... ... ... 
5 conferentes de la classe a .. .... .. .. . ... . . . .. . 

16 ditos de 2" classe a .. . . ... . .. . . ... . ... .... . . 
Ditos de 3• classe a . .. 1 

• • • •• ••• • • • ••••••••••• 
8 telegraphistas de 1 a cJasse a •. .. . . .. .. ....•. 
4 ditos de 2" classe a . ...... ...... . ......... .. 

24 ditos de 3• classe a . . .. ... ... .• .. . .. . . ..... .. 
Ditos de 4• classe a ... , . . .... .•. ... ..• .. .. . . 

Marítima 

I a~ente ... . ..... . ... .. . . .. ... . . ... . . ·y . . .. . . 
l aJudante ... . . .. .... •. , .. . . ... .. .. ... . , .. .. . . 
2 fie1s recebedores a ... . .. ... . . .. .. . . . ... ... . . 
2 fieis de armazem a .... .. ....... . . .. ..... . . . 
2 ajudantes a . .. ... .. .... ... .. .. ..... . .. .. . . 
8 conferentes de la classe a . ..... ... . ...... .. . 

30 ditos de 2" classe a . . .. . . . .. ..... • .. . .... . .. \ 
Ditos de 3• classe a . .. . . .............. . ... . . 

3 telegraphistas de 3• cl<1osse a . .... ... ... .• .. . . 

S . Diogo 
I agente .. .. ... ... . . . . . ..... . ... . . . . . . . . . . . . • 
l ajuclante .. ... . . . .. .. . .. . .... . ...... . ...... . 
2 fieis recebedores a . ... ... .......... ... .... . . 
2 ditos de armazem a . . .. . . . .. . .... ..... . ' .... . 
2 ajudantes a . . .. ... . ..... . ........ ... . ... ... . 
8 conferentes de I• classe a .. . ... . ..... . .. . .. . 

30 ditos de 2" classe a . . , . .. . .. . •. ...... . ....•. 
Ditos de 3• classe a . .. .... .. ... . .. . .... .. . . 

3 telegraphistas de 2• classe a .. .... ... . . ... • . 
5 di tos de 3• classe a .• , . ...... .. ... . .... . ... . 

Norte 
1 agente ........ . ... . . , . .. . . . •• •. . .. . .. .. . •. . 
1 a~udan~ . . ..... . ... .. ........ . .. .... ... . .. . 
I btlhetetro .... . . . ......... . ... ••.. . .. . . ... .. • 
1 fiel recebedor . ... .... . .. ........... .. .... .. . 
2 fieis de armazem a .. , .. .. . ... . . ....•....... 
3 c?nferentes de I" classe a .. .. .. . ... . ...... .. 
8 dttos ele 2" classe a ... . .. . .................. .. 

Ditos de 3" classe a • . , .• •. .... . . . . . ..• .. . , .. 

4:800$000 
2:400 000 
2:400 000 
I :800$000 
1: 800$000 

4:200$000 
3 :600$000 
2 : 000$000 

4:800$000 
4:800'000 
2:400$000 
2 :600$000 
2 :000$000 
l :800$000 

4:soo•ooo 
4:200$000 
3:000$000 
I :800$000 

5 :400$000 
4:400 000 
3:600 000 
3:600$000 
3:600$000 
3:000 000 
2 :800$000 
2:400$000 
I:800$000 
4:800$000 
4:200$000 
3 :600 000 
1:800$000 

5: ·100$000 
4 :400$000 
3:600$000 
3:600 000 
3:000$000 
2 : 800.~000 

2:4001000 
l :800 000 
2:600 000 

5:400100 4:400 00 
3.600 000 
3:600 000 
3:000$000 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:40(1$000 
2:600$000 

5 4001000 
4 400. 000 
3 000 000 
3 600$000 
3 600,000 
2 800$000 
2 400$000 
1 800$000 



Centro Commercial (Rio) 

1 agente (2• classe) ............. : ............ . 
I conferente de l" ela sse ..............•.••.... 
3 conferentes de za classe a ................... . 

Ditos de 3• classe a •.•....................••• 
Telegraphistas de 3• classe a ...•.....•.....•. 

Centro Commercial (S. Paulo) 

I agente (2• classe) .......................... . 
I conferente de 1" classe .............•.......• 
2 conferentes de 2• classe a ........•.........• 

Ditos de 3• classe a ....•.•.•.....•..•..•..•• 

Estações diversas 

J>rimeira classe 

I agente ..............•.......•.............• 
I ajudante ........•............•..•...•. , •... 
I fiel. .........................•.•..........• 
2 conferentes de 2• classe a ................... . 

Ditos de 3• classe a ....•...•........•....••. 

Segunda classe 
I agente .......... .. ..........•..•........... 
I fiel. ............. . .......................•. 
2 conferentes de 2• classe a .................. . 

Ditos de 3• classe a ......................... . 

Terceira classe 
I agente ......... ..... ...... . .... . .......... . 
1 conferente de 2" classe ...•..........•......• 

Dit os de 3• classe a •.. . ....•...• . ........•.. 

Quarta classe 
agente ..• ... ....•....•....... ...... , ......• 
Conferentes de 3• classe a ................. .. 

Quinta classe 
1 agente ....•.........••...•..•... ......... .. 

Conferentes de 3• classe a ......•........•... 

Serviço telegraphico das estações 

Telegraphistas de l a classe a ............•...• 
Ditos de 2• classe a ....................•..•. 
Ditos de 3• classe a ........................ . 
Ditos de 4• classe a ........................ . 

TABELLA III 

3J DIVISÃO -CONTABILIDADE 

chefe .............•............•..........•• 

1• SECÇÃO 

Contado1·ia 

1 contador ................................... . 
I a,judante ........ . ..........................• 
I official ..... ... .. .. ............. ......... ...• 
8 I•• escripturarios a ..... .. . . ............... .. 

IO 2•• ditos a .. .. .......................... . .. . 
I2 3•• ditos a ................................. . 
25 aman uenses a ....... ... ... ...... . . ........•. 

l are h i vista ....................... , . ........ . 
Praticantes a .......... . ......••.. .. ......•• 

2 continuas a .............•.....•..........•.• 
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·4 200$000 
2 800 000 
2 400$000 
I 800$000 
2 600 000 

4:200 000 
2:800$000 
2:400$000 
1 :8oo ·ooo 

4:800 000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800 000 

4:200 000 
3:000 000 
2:400$000 
1: 800$000 

3:600$000 
2 :400$000 
I: 800 000 

3:000$000 
l :800$000 

2:600$000 
1:800$000 

4 : 200,~000 
3:400$000 
2:600. 000 
1:800$000 

9:800 000 

6:000$000 
5:100SOOO 
5:1 00$000 
4: 800 .000 
4:200 000 
3:600 ·ooo 
2:400$000 
2:400$000 
I: 800$000 
1:800$000 

I mpressao de bilhetes 

I impressor ............... •...... . ..... , ....• 
3 ajudantes a ...........................•....• 

2• SECÇÃO 

Contabilidade geral 

l guarda-livros .... . ......... .. . .. .........•.. 
1 ajudante .................................. . 
1 encarregado do montepio .................. . 
3 l •• escripturarios a .......... .. ......... .. . . 
2 2•• di toa a . .................... . .......... . 
2 3•• ditos a .. ...... ....................... .. 
2 amanuenses a ............................. . 
l continuo .................................. . 

TABELLA IV 

4• DIVISÃO-LOCOMOÇÃO 

l chefe .. . ..................... ... .......... . 
2 ajudantes a .... .. ........ ............• ..... 
1 chefe de officinas ............. ... .......... . 
1 dito de secção ................. . .......... . . 
l official ..... ... . ........... . ............... . 
1 encarregado do deposito .................... . 
l ajudante ... ..... . .. . . ............ , ........ . 
3 I •• escripturarios a ... ...... . ... .. ........ .. 
4 2•• ditos a .. . ........ . . .......... ......... . 
6 3•• ditos a ................................ .. 
6 amanuenses ............................... . 

Praticantes a .. ..... ... ............. ... ... . 
7 armazenistas a ... . .. . ........... . ......... . 
2 desenhistas de 1• classe a .. .... ... . .. ......• 
2 ditos ele 2" classe a . .. ... ... ......... ... ... . 
6 chefes de deposito de machinas a . . ......... . 
1 inspector de depositas .................... .. 

Machinistas de I • classe a ... . .............. . 
Ditos de 2• classe a ........ . •.............. 
Ditos de 3• classe a ....................... . 
Mestres de l • classe a ..................... . 
Ditos de 2• classe a . ... ................... . 
Ditos de 3' classe a ................. . ....... . 

3 contínuos a ............................... . 
I professora .......................... . ......• 

TABELLA V 

5• DIVISÃO-LINHA E EDIFICIOS 

I chefe . . ... ..... .... . ........•................ 
1 ajurlante ................................... . 
I chefe de secção technica .................... . 
1 official ............... . ........ .... . •..... . .• 
3 1 •• escript urarios a ....•............... ... .. 
4 2•• ditos a ... .... .... ..... . . ....... .... .... . 
5 3•• ditos a ................. . •...... .. ....... 
6 amanuenses a . . . . ......... . ........... . ... . 
1 arcbivista .............. . ................... . 
·Praticantes a ...... .. ..................... . 

2 deStlnhistas rle 1• classe a . .... ........... . .. . 
4 ditos de 2" classe a ...... .. .......... ..... . . 
4 ditos de 3• classe a . ........................ . 

Engenheiros residentes a ............. . ..... . 
Ajudante a ........ . .................. . ... . 
Mestres de linha de I• classe a .............. . 
Ditos de linha de 2" classe a ....... ...... ... . 
Ditos de linha de 3• classe a ......... . ..•.... 
Armazenistas de 1" classe a ........... .... . .. 
Ditos de 2·' clas;;e a . ......... . ..... . .. .. ... . 
Mestre3 rl e officio de 2' classe a ... .. ........ . 
Ditos de officio de 3" classe a ................ . 

3 continuas a ..........................•.•... 

3:200$000 
2:000$000 

6:000$000 
5:100$000 
5:100$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600 000 
2:400$000 
1: 800$000 

9 :800$000 
7: 200$000 
6:000$000 
5:400100 5: 100 000 
5:100 00 
2:400 000 
4:800. 000 
4:200$000 
3:600. ·ooo 
2:400$000 
1:800 ·ooo 
2:400 000 
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4 :200.000 
4:800$000 
5: 100$000 
4 :800$000 
4:200$000 
3 :600$000 
4 :800 000 
4:2oo. ·ooo 
3:600. 000 
I :8oo. ·ooo 
2:400 000 
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Observações 

1.• O accrescimo dos vencimentos marcados nestas tabellas não 
influirá para os eifeitos do monte-pio, que não será por est~ mo-
tivo augmen tado, até que seja reformada tambem essa l_e1. 

2.• Para o cargo de ajudante do chef~ do trafego que ttver_de 
diri ll'ir o serv iço da 3·• secção, só podera ser nomeado profissiO-
nal belectricista de reconhecida competencia. 

3.n Para as nomeações de inspectores de estações será a linha 
dividida nos seguintes dis trictos: 

1.• Central á B:1rr•a do Piralry e ramaes de Santa Cruz e 
Macacos ; 

2.u Vargem Al(;gre a Cachoeira ; 
3. o Lo rena a Norte ; 
4.0 Ypiranga a Entre Rios e ramal de Porto Novo ; 
5.0 Serraria a Barbacena; 
6.0 Sanatorio em deante e ramal de Ouro Preto . 
4." Para nomeações de inspectores de apparelhos ser :i. a linha 

as im dividida : 
1° di tricto- Central á B;:trra do Pir .•hy e ramaes de Santa 

Cr uz, 1acacos e S. Paulo; 
2"- Ypiranga em deante e ramaes de Porto Novo e Ouro Preto. 
5." O numero de praticantes, conductor es de trens, confe~·en

t es de 3• classe, telegraphistas, machinistas, mestres de officmas 
e de officios, engenheiros residentes e aj udantes, mestres de 
linha e armazenist as, e bem assim o de conrerentes de l" e 2" 
ela se nas estações de entroncamento ou baldeação e postos tele-
graphicos, será fixado annualmente pelo director, sob proposta 
dos respectivos chefes, para ser contemplada a verba no o~ç~
mento, não podendo esse numero ser augmentado no exercrc10 
sem au torisação do Governo . 

6. n O numero, classi ficação e jornal dos guardas , feitores, ser-
ventes, trabalhadores, cabineiros, carimba'1ores, bagageiros e 
guarda-freios será fixado pelo director sob proposta dos r espe-
ctivos chefes, o qual lhes abonará de 500 réis a 2$ diarios para 
os aprendizes e de 2$ a 7 para os demais jor naleiros. 

7 . • O numero e diaria clns operar i os , foguist r. s, graxeiros, car-
voeiros, trabalhadores e serventes será marcado pelo director 
sob proposta do chefe da locomoção. 

8 . • Os empr egados a que se r eferem as tabellas I a V, que 
durante cada trimestre não tiverem cornmettitlo fa ltas que pre-
judiquem o serviço, ajuizo do director , terão direito a uma gra-
tificação equi valente a 10 "/o sobre os vencimentos dos tres mezes ; 
exceptuam-se os chefes das di. visões e seus ajudantes, os engenhei-
ros r esidentes e seus aj udantes, os chefes de depositas e os 
machinistas e os inspectores de estações. 

9." Ao;, chefes de depositas, machinistas e foguista~ será c.)n-
cedida, além dos vencimentos ou diarias, uma gratificação 
especial calculada sobre a economia que r eali sarem em combus-
tível e lubrificantes na conformidade de uma tabG!la, que será 
organi ada pelo chefe da locomoção e approvacla pelo rl irector . 

10. • O tllesoureiro, o pagador , os fieis do thesoureiro e do 
pagadoe e s us aj udantes e os bi lheteiros e os fieis recebedores 
perceberão, além dos seus vencimentos, uma geatificação cor-
respondente a 15 "/ o pa ra quebras, quando em exercício dos 
seus cargos . 

ll .n Todos os empregados, quee titulados quer jornaleiros, 
das estações de Belém, Macacos, Oriente e Sant'Anna perceberão 
os venc'men tos que lhes competirem e mais 25 "/o, em razão da 
insalubridar1e dessas localidades . 

12. • 0 > agentes e conferentes que accumularem as funcções 
de telegraphista, perceberão, além de seus vencimentos, a gra-
tificação mensal de 80.'000 . 

13.• O empregado que for designado para servir como au-
xiliar de gabinete j unto aos chefes de divisão, perceberá, além 
de seu vencimentos, a gratificação mensal de 50:000. 

14." Ficam supprimidas todas as diarias a titulo de despezas 
de viagem, concedidas actualmente, menos aos empregarl os na 
thesouraria encarregados de íazee pagamento ao pes3oal, quando 
executarem o serviço fóra de sua repartição . 

15. " Cada residencia poderá ter um ajudante, quando o ser-
viço o exigir . 

16." As nomeações de praticantes, conferentes de 3• ela se, 
telegraphistas e conductores de 4" classe serão feitas mediante 
concurso, sendo que para obter nomeação ele telegraphista rle 
4• classe deverá o candidato ter praticado gratuitamente e mos-
trar-se habilita<io em exame de telegraphia pratica. 

As demais nomeações serão por accessos de categoria inferior 
pa1·a a immecliatamen te superlor, attendendo-se á aptidão, á assi-
duidade e antiguidade do emprego na respect iva classe,desconta-
das, para esse fim, as faltas ou licenças. 

17. • Serão nomeados por decreto do Governo o director, o sub--
director; por portaria do Ministro o chefe de divisão e ajudantes, 
o thesoureiro, pagador e seus ajudantes, o almoxarif'e, fieis e 
ajudantes, o encarregado da carga e descarga e ajudantes , os es-
crivães, o guarda-li vros, o contador e ajudantes, o comprador, o 
despachante , o secretario, os otnciaes, os escript urarios, o encar-
regado do monte-pio, os inspectores de estação e de apparelhos, os 
engenheiros residentes e seus a,judantes, o chefe da secção techni.-
ca, os desenhistas de 1" e 2' classes, os chefes de officina e chefes 
de secção, os chefes, encarregados e inspectores de depositas, os 
conductores, mestres e machinistas de 1" classe , os agentes das 
estações especiaes e os de I• e 2" classes; e pelo director os de-
mais empregados. 

18." Os empregados que tiverem mais de 20 annos de serviço, e 
descontadas as faltas e licenças, terão direito a uma gratificação de 
20 °/o-

Na revisão que o Governo t i ver de fazer no regulamento da 
estrada, tratará de reduzir o pessoal até 25 °/0 • 

Os empregados dispensados por esta disposição, que tiverem 
mais de dous annos de serviço, ficarão como addidos percebendo 
os vencimentos que teem actualmente, até que sejam aproveita-
dos em empregos de suas respectivas categorias ; cabendo-lhes 
preferencia para as nomeaçõe~-

Capital Federal, 26 de dezembro ele 1894.-Antonio Olyntho elos. 
Santos Pires. 

DECRETO N. 269 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1894 

I 
Ini ciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autoristt o Go,·erno :t despender até mil contos de r éis com a manutenção e 
desenvoh·imento dos nncleos coloniaes da margem direittt do Aragnary ; no 
Estado do Pari. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Naciona l U.ecretou e cu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. 1 . o E' o Governo autorisado a despender até a quantia de 

mil contos de réis com os tr~balhos para a manutenção e desen-
volvimento dos nucleos coloniaes da mar gem direita do Ara-
guary , no Estado do Pará . 

Art. 2 .0 Nos nucleos que jà. estão e nos que tenham de ser 
fundados se porão em praticq as medidas do Decreto n. 163 de 16 
do janeiro de 1890. 

Art. 3 . 0 Para a localisação dos novos nucleos o Poder Ex-
ecutivo Federal entrara em accorúo com o Governo do Pará, a 
quem commetteril , si assim o julgar conveniente, a realisação de. 
todo esse serviço . 

Ar t. 4 . o Revogam-se as dlsposições em contrario. 
Capital Federal , 26 de dezembro de 1894, 6° da Republica. 

PRUOENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Otyntho dos Santos Pires. 
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DECRETO. N. 270 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1894 DECRETO N. 271 - DE 31 DE DEZE)lBRO DE 1894 

Iniciado na Camara dos Depulados e p !b Senado enviado á sancção. Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a emprestar a os Estados do Paraná e Santn Ca thnrina a 
quantia de quatt·o mil contos de réis (1.000 :000$) repartidamente . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil: 
Faço saber f!Ue o Congresso Nacional decreta e eu sn.ncciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' o Governo autorisado a e1'nprestnr aos Estados 

do Paraná e Santa Catharina a quantia de 4 .000:000$ repar-
t idamente . 

Art . 2 . o Este empl'dsti~o poderá ser eif~ctuado em apolices, 
ou em moeda corrente, abrmdo o Governo, SI for nesta especie os 
necessarios CJ'editos . ' 

Ar t. 3. o O Governo, de accoJ·do com os Governadores dos 
r eferidos Estados, dari regulamento a presente lei no intu ito 
de estabelecer a taxa do jnro e o prazo do resgate do empres-
timo, sendo que si for em apolices o juro será o ue llas esta-
belecido. 

Art . 4 .0 Revogam-se as disposições em cnnlrario. 
O 1\Iinistro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 

executar . · 
Capital Federal, 31 de dezembro de 1894, G0 da, Republica . 

PRUDENTE J . DE 1\IORAES BARROS . 

Francisco de Paula Rodrigt!~S Alves . 

Pruroga os prazos para a conclusão das obt·as das est.-ada~ de ferro de 
Aracajú a. Simão Dias, 'l'n.mandaré ú. Barra, Catalão n. Palmas e Caxias a 
Cajazeiras; e be-n assi:u para o inicio das o bras do po l'Lo da Lag un:1. 

O PresiLlcnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber f!Ue o Congreõso Nacional decreta e eu saucciono a 

seguinte resolução : 
Art. I.• Fica concedida prorogaç:ío, até dezembro de 1896, do 

prazo marcado para conclusão elas obras : 
1. A Companhia de Estradas de Ferro do Norte elo Brazil 

para a das Estt'i.ldas de Ferro de Aracaju a, Simão Dias com 
ramal para Capella, no Estado ele Sergipe, e de Tamandaré 
á Barra, no de Pernambuco. 

!L A Com panhia da Estrada ele Ferro Tocantins, cessionaria, 
da Estrada de Catalão a Palmas ; 

Il!. A Estr,tda de Caxias a Caj ttzeiras no Maranhão. 
Art. 2.0 E' o Governo autorisado a prorogar até 31 de maio 

ele 1896 o p1·azo para o inicio elas obras do porto da, Laguna, a 
cargo da Companhia de Coustrucções Hydraulicas . 

Art. 3.0 Revogam-s9 as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de dezembro de 1894, 6" da Republica. 

PRUDENTE J . DE ~lORAES BARROS . 

Antonio Otyntho dos SanlC's Pin:s . 
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Resoluções do Congresso Nacional não sanccionadas e que pendem 
de decisão 

(Iniciada no Senado e pela Camara enviada á sancção) 

O Congresso ~acionai decreta : 
Art. 1. o Na execução das sentenças proferidas por tribunae3 militai'ei será computado o tempo 

da prisão preventiva na fórma do art. 53 do Codigo Penal da Armada. 
Art. 2 . • Nos processos militares serão observadas as disposições do citado codigo, arts. 62 a 

73 e seus paragraphos, soLre a exlincção da acção penal e da condemnação. 

RAZÕES 

Deixo de sanccionar, nos termos do art. 37 § lo da Constituição Federal, a re.>olução do Con-
gresso Nacional mandando que na execução elas sentenças proferidas por tt·ibuuaes militares seja 
computado o tempo de prisãopreventiva,na fórma do ::u·t. t53 do Godigo Penal da Armada, e se obser-
vem as disposições dos arts. 62 a 73 e seus paragt·aphos quanto á extiucção da acção penal e da 
condemnação . 

Semelhante resolução, uma vez promulgada, viria sem du vida enfraquecer e talvez mesmo 
aniquilar a subordinação e obedíencia rigorosa as leis da disciplina da fol'ça armada, instituição 
nacional permanente a que a Constituição confiou a manutenção da segurança publica ; e é por-
tanto contraria aos interesses da nação. 

Os militares teem fôro especial nos delictos militares e a legislação penal militar, por sua natu-
reza e caracter, é de excepção entre nós, como nos outros paizes . 

Tem autoridade militar e poder discricionario de prender e castigar correccionalmente os seus 
subordinados, e a estes não se permitte mesmo o recurso do habeas-cm·pus, instituição, em materia 
civil, de beneficio exclusivo para os demais cidadãos . 

O computo da prisão preventiva na execução das sentenças annulla a pena definitiva imposta 
pela sentença condemnatoria, de que dift'ere muito por sua natureza e objecto; anima a pratica do 
crime, pela imfl unidade em virtude da lei, e afrouxa os laços da disciplina. 

A extincção da acção penal e da condemnação por sentenca dos tribunaes militares tende a 
dispor a força armada e prej udicar o principio constitucional de que - tem e)ita de ser essencial-
mente obediente dentro dos limites da lei- porque será ainda um incentivo á desobediencia a con-
fiança na improticuidade rla condemnação e da acção penal que se extinguem, além da applicação 
da pena em condições que não correspondam a gravidade da transgressão da lei militar, cuja in-
fracção traz sempre, como é facil de comprehender, bem geaves consequencias. 

A subordinação interna as leis disciplinares, por um lado, e por outro a certeza absoluta do 
castigo irrevogavel por commissão do delicto, são incc>ntestavelmente, e deveis estar de accordo, 
os elementos essenciaes de segurança, de garantia em um regimen, como o nosso, de força armada 
permanente encarregada da manutenção das leis e da tranquillidade publica. 

Capital d<1. Republica dos E.;;ta<los Unidos elo Brazil, em 1 de novembro de 1894. - ]!loriano 
Peiu;oto. 
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Iniciada no Senado e pelo mesmo enviada á sancção 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I . • Os juizes de di1·eito e desembargadores, não contemplados na organizaçiio ela. 

magistratura da União ou na dos Estados , continuarão em disponibilidade na fórma do art. 6• dns 
disposiçõef$ transitarias da Constittúção Federal, até serem aproveitados ulteriormente, ou apo-
St~ntados com ordenado proporcional ao tempo de exercício, si o requererem ou cahi.I·em· em 
invalidez. 

Paragrapho unico . Esses magistrados, em perfttzendo trinta annos de exercício, teem direito á 
aposentadoria com todos os vencimentos. 

Art. 2.• A disposição do artigo antecedente é applicavel tambem aos juizes de direito nomeados 
pelo Governo Federal até o fim do anno de 1892 . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

RAZÕES 

Nego saucção ao projecto de lei a que se refere a mensagem desta, não só por julgai-o incon-
stitucional na mataria de ambos os seus artigos, como contrario aos interesses da Nação . 

Dispondo o projecto de lei , em seu art. 1•, que «os magist~·ados não comtempladosnaorganizaçã" 
judicivria da União ou dos Estados continuarão em disponibilidade ate serem ulteriormente aprovei-
tados ou aposentados com o m·denado p1·oporcional, si o 1·equererem ou cahirem em invalidez» evidente-
mente fere o que estatue a 3" parte do art. f\ das disposicões transitarias da Constituição Federal. 

De facto, nossa disposição se preceitúa que es magistrados não aproveitados na organilmção 
judiciaria federal ou estadoal serão : 

a) aposentados com todos os vencimentos os que tiverem mais de 30 annos de serviço: 
b) postos em disponibilidade, até serem aproveitados, ou aposentados com o ordenado corre9-

pontlAnle ao tempo do exercício, os que tiverem menos de 30 annos. 
Assim, para os magistrados que ainda não t eem 30 annos de exercício se estabeleceu uma 

alternatint entre a lisponibilidade e a aposentadoria, e, desde que se ultimou a organização judi-
oiuria da União e dos Estados, ce sou a alternativa em que o texto constitucional collocou os ma-
gistrados do anti!l"o regimen : aquelles que não foram aproveitados na organização terão de ser 
aposentados, iuctependentemente de requerimento, com o ordenado correspondente ao tempo de 
exercício, pois para elles findou o direito à disponibilidade que a disposição transitaria lhe;;; garantiu 
até arem aproveitados. 

D outro modo, e desde que a disponibilidade não exclue o ma&·istrado do quadro da magistt·a-
turt1, a continuação della indefinidamente como quer o art. I• do projecto de lei, além de ser incon-
titucioo::Ll, como já ficou visto, não teria outra consequencia sinão onerar pesadamente e por longos 

annos os cofres publicos com o pagamento da inactividade desses magistrados que, recebendo o 
ordenado integral, sem prestar o menor serviço publico, continuariarp. ainda a contar tempo até que 
pudes em pedir gratificação . 

A ofreosn. dos interesses do Thesou1·o, sem compensa alguma para o serviço pQblico e aJ:lenas 
em beneficio das vantagens pecuniat·ias dos magistrados não aproveitados, não póde ser mais 
evidente. 

O o.i·t. 2° do pt•ojecto ele lei fere igualmente a referida dj ·posição tl'ansitot•ia, ampliando 
os favqres excepcionaas nella con~idos até onde indubitavelmente a Constituição não quiz 
chegai·. · 

A disposição desse at·tigo do pt·ojecto ele lei equipara aos magistrados do antigo I'eglmen, 
para. o e[eito do art. 6° Lias disposições transitarias, os jui.ze;;; nomeados pelo governo federal 
depois do p1·omulgu.da a Constituição. 

i.mpr licua que para o The ouro a.ccarretaria a execução de que dispõe o art. 1• do projecto 
de le1. 

Por est fundamento ,_devolvo o projecto de lei ã. Camara em que elle se iniciou, nos termos 
do art. 37 1 • da Con tituição. 

Ct\pital Federal, 18 de dezembro de 1894. 

PRUDENTfl J, DE MORAES BARROS, 
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Iniciada no Senado e pela Camara enviada á Sancção 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' concedida permissão a Antonio Medeiros da Si lva, ex-alumno matriculado na 

1 a série do curso medico da Faculdade da Capital Federal no anuo de 1885, para novamente ma-
tricular-se, independente de prestação de qualquer exame preparatorio. 

RAZÕES 

Nego sancção, nos termos do art. 37, § I•, da Constituição Federal, por ser contraria aos 
interesses da Nação, a resolução do Congresso Nacional que concede permissão a Antonio Medeiros da 
Silva. ex-alumno matriculado na primeira série do curso medico da Faculdade da Capital Federal, 
no anno de 1885, para novamente matricular-se, independente da prestação de qualquer exame 
preparatorio. 

Em tempo algum matriculou-se na Faculdade de Medicina desta Capital o cidadão de quem 
trata a mencionada resolução. 

Apenas em 1886 requereu elle ao governo a sua matricula naquelle estabelecimento de 
ensino, prevalecendo para esse etreito o exame de algebra que prestára na antiga Escola 
Naval. 

Não seudo attendido, porque não o permittiam as disposições em vigor, renovou em outubro do 
anno passado o seu pedido, sobre o qual foi proferido idPntico despacho. 

Isto posto, é manifesto que a matricula desse cidadão importaria em favor personalíssimo 
e de todo ponto excepeional, visto como seria incluído em o numero dos alumnos de um curso superior 
sem apresentar as indispensaveis provas de habilitação, que teem sido sempre exigidas, com maior 
ou menor desenvolvimento, dos outros estudantes. 

Capital Federal, 22 de setembro de 1894. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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Mensagem de abertura da 1 a sessão da 2a legislatura 

S&.:·.'HORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL - Ao iniciardes OS trabalhos da segunda Legis-
latura , cabe-me o dever de, cumprindo o preceito constitucion<ll, dar-vos conta dos gra>es aconte-
cimentes havidoR do dia 6 de setembro para cà e que tão profundamente abalaram o espírito publico, 
de ordinario disposto à tranquillidade e à paz . 

A não serem as correrias de bandos armados que dizendo·se representantes de um partido 
politico, continuavam a fiagellar a hospita leira terra rio-grandense, dir-se-hia que a nossa situação 
era normal ; o Congres o funccionava regular·mente; e si não eram de todo lisongeiras as condições 
economicas do paiz, tudo fazia presumir que, passado o período das agitações, elle ia entrar n'uma 
phase estave l e de prosperidade . 

Havia, é certo, rumores surdos de despeitos e ele ambições mal contidas ; porém o Governo, 
embora acautelado, estava longe de su1 por que seus etl'eitos explodissem com tamanha intensidade. 

Não foi, pois, sem alguma surpresa que, na manhã de 6 de setembro de 1893, achou-se em frente 
de uma revolta dispondo de elementos assaz poderosos . Abusando do prestigio de que gosava entre 
alguns de seus camaradas e alliando-se a indivíduos com os quaes parecia inconciliavel, um official 
general da Armada - o contra-almirante Custoclio José de Mello- tr:-t içoeiramente, nas sombras 
da noite, apoderou-se dos navios de guerra fundeados no porto desta. capital, bem como de todas as 
embarcações nacionaes de propriedade particular ; e com esses elementos, assim obtidos, arvorou-se 
em arbitro dos destinos da Patria e se julgou com o direito de intimar ao chefe do Poder Executivo 
a resiguar sem duvida em proveito proprio, a autoridade que legitimamente representava . 

Tão insolita pretenção foi repeli ida in li mine; e deRde então, esta cidade e a de Nitheroy come-
çaram a so:tl'rer os horrores de contínuos bombardeios, implacavelmente dirigidos por quem, sem 
apoio na opinião publica, o procurava levantar por actos de requintada perversidade. 

Foi jà sob a atmosphera asphyxiante desses dias luctuosos que o Congresso Nacional encerrou 
os trabalhos da primeira Legislatura, tendo antes decretado o estado de sitio e formulado patrioti-
camente os seus votos pelo restabelecimento da paz . Não havia tempo a perder ; pungia-me a idéa 
de ver assim rôtos os laços da fraternidade na familia brazileira, pela força do odio, da ambição e 
da vaidade; porém cumpria-me o dever de reagir, não só pela dignidade do meu cargo, como pelo 
bem gera l da Republica. A principio, receei que o cosmopolitismo, dissolvido na densidade da alma 
nacional, houvesse-lhe enfraquecido a cohesão e as virtudes cívicas . Bem cedo, porém, me convenci 
do contrario: do Norte, elo Sul, de todos os pontos do Brazil, irrompeu o patriotismo com força mais 
que sufficiente para salvaguardar a Republica, seriamente ameaçada ; das officinas e das escolas, 
da lavoura e do commercio, em summa de todas as classes sociaes, corriam representantes a tomar 
armas, multiplicando-se assim as dedicações, para amparar o Governo e sustentar a Lei. Vi que 
tinha ao meu lado a Naçiio e que era de meu dever manter illeso o principio da autoridade, á 
custa embora dos maiores sacrific:ios . 

São bem recentes esses acontecimentos, e para que melhor se os comprehendam, é necessario 
ligai- os ao seus antecedentes historicos, ainda vivos na memoria publica. 

Os ui ti mos dias do "'O ver no do meu antecessor tinham-se escoado tristes e temerosos . A política 
de então, divorciada do espírito democratico e da Lei, veiu, de erro em erro, terminar no golpe de 
Estado de 3 de novembro : a dictadtll'a foi declarada plena e rranca, a Constitu ição rasgada, o Con· 
gresso Nacional disso! v ido. Foi dessa semente fecunda de crimes, que brotaram os males que ulti~ 
mamente t eem affiigido a Patria e muitos dos homens que foram parte precípua naquelle crime ori-
ginaria tlguram ainda nos successos posteriores. 

Ha uma certa solidariedade, ora clara , ora occulta, que indica uma corrente de l'ebeldia CJ'imi-
nosa : as revoltas de 20 de janeiro de 1892 na fortaleza de Santa Cruz ,e de 10 de abril do mesmo anuo, 
nas ruas desta cidade,ambas sutl'ocadas no nascedouro,são indícios mais significativos desse vasto pla-
no de ruína com que se pretendia derribar a Republica . Varlos são os elementos que entram nesse 
plano: aos falsos republicanos e conspiradores de 1892 reuniram-se os outros contingentes de des-
peito e indisciplina ; os especuladores da bolsa que procuravam a rehabilitação necessaria dos des-
astres economicos a custa do desastre, para elles inditl'erente, da Patria ; a lguns offlciaes da mari-
nha alliciados por um chefe sabido ha pouco do Governo que tinha reprimido os primeiros actos de 
conspiração : outro alto representante da classe, até então inimigo pessool e político uo primeiro, e 
propugnador da idéa restauradora - e todos esses elementos de natureza hecterogenea, fundiram-se 

Anooxo- i i9 
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na mesma acção e pensamento dos chamados federalistas do Rio Grande do Sul, mensageiros ela de-
predação e do morticínio, ao mando de um antigo ambicioso politico que, com o acl vento da Republica, 
ficou privado dos privilegios de que astutamente gosara no regimen decahido. Nesse amalgama de 
oclios, de despeilos e de egoísmo, o que sobrelevava em ignomínia a twio e1'a o pensamento perverso. 
de fazer a Patria voltar ao jugo monarchico de que se havia libertado a 15 de novembro de 1889' .. 
Esse pensamento, mal esboçado a principio, foi-se declarando dia a dia, até que a criminosa neutra-
lidade de um funcci onario da confiança do Governo, transformou-s ; em traição deünitiva. Poi por 
essa occasião que a alma da Patria estremeceu indignada e, como que de improviso, surgiram as le-
giões que vieram guardar a imagem sagrada da Republica . Com essa expansão ela consciencia nacio-
nal, a favor dos instituições, os revoltosos viram sem duvida a inefficacia das suas tentativas; e si 
criminosos já eram com a bandeira que arvoraram a 6 de setembro, dizendo-se libertadores da Pa-
t ria , defensores da Constituição, mais criminosos ainda se tornaram com a bandeira que posterior-
mente levantaram, com o fim claramente expresso no man ifesto do contra-almirante Saltlanha, ao 
dar ao chefe da revolta o concurso de forças e praças de guerra que até então se diziam neut1·as. 
As boas causas, porém. aquellas que assentam na Razão e na Lei, resistem aos mais duros embates 
e quasi sempre acabam por triumphar: seis longos mezes a popul 1ção desta capital e de Nitheroy 
assi tiu, em anciosa espectati v a, a esse tremendo clnel!o travado entre as forças legaes e as dos re-
voltosos ; seis longos mezes a morte esvoaçou por sobre as duas ciuades, ceifando vidas preciosas e 
indefesas ; por fim, repellidos sempre em todas as suas tentativas de de5embarque, quer aqui, quer--
em Nitheroy, os revoltosos, desanim'ldos, acabaram evitando o combate decisivo que,~' 13 de março. 
ultimo, ao forças legaes lhes otl'ereciam, com toda a fl'anqueza, com toda a publicidade. Não ti-
veram a grande virtude dos heróes : e fugindo a punição de seus crimes, foram refugiar-se á bordo 
dos navios de guerra portugueses, então surtos no porto. · 

E:.te iuesperado desenlace, Senhores Membros do Congresso, apez::w de trazer como consequen-
cia a victoria do Governo, magoou acerbamente o meu coração de brazileit'O e de soldado ; elle si-
gniflca nada meuos do que uma profunda depressão no carllcter nacional, um facto anomalo na nossa 
historia militar, tão rica de actos tle heroismo e de abnegação ! 

Contristou-me ver naquelle dia officiaes da marinha de minha p!.ttri a irem assim, envergonha--
dos e supplices, pedir protecção a bandeira ele outra naciona lidade nas proprias aguas de seu paiz c, 
o que é mais triste, abandonando infelizes marinheiros, instrumentos inconscientes de seus desman-
dos e ambições. 

Dominada a revolta no porto do Rio de Janeiro, o Govet'no tratou logo de activar llS oporações. 
de guerra indispensaveis a libertar os Estados do Parana, de Santa Cathal"ina e do Rio Grande da 
oppressão dos invasores; e neste intuito, ao passo que marchavam para o interior do Parana as 
forças organisadas em Itararé, partia para os mares do Sul a esquadra legal ao mando do valente. 
almiránle Jeronymo Francisco Gonçalves. 

Conhecendo, sem duvida, estes dispositivos e certos de que seriam derrotados, os revoltosos co-
meçaram a evacuar os 8stados do Parana e de Santa Catharina, indo aventurar o ultimo golpe-
contra a cidade do Rio Granue, onde, após cinco dias de renhida !neta , foram completamente batidos 
por forças muito inferiores em numero, ao mando do bravo general Baaellar. 

Accossado por todos os lados e segundo parece, baldo ele recursos, o chefe da revolta, depo is de-
haver atirado na costa Oriental grande uumeeo de seus auxiliares, foi com o restanb, nos navios 
de que S3 apoderara, pedir a protecção do Governo Argentino, que lh'a concedeu. Emquanto tudo, 
isto se pasmva ao Sul, a esquadra legal chegava a Santa Catharina, e111 cuja barra do Norte deu 
combate e conseguiu metter a pique, na madrugada de 16 ele abril, o courJ.ç::tclo Aquiclaban, de tão. 
triste celebridade. 

Coube, pois, a gloriosa Marinha de Guerra Nacional, tão deslustrada por a lguns d~ seus mem-· 
bros, dar o ultimo golpe nessa revolta, tirando-lhe o mnis poderoso elemento de acção de que· 
dispunha. 

Completamente livre o Estado de Santa Catharina, e tendo o seu Governo·feito causa commuill' 
com os revoltosos e com elles fug·ido, flz para a! li seguir no caracter de governador provisor\io, o 
cor~ne~. do Exercito Antonio Moreira Cezar, afim de tl'atar da r eorganisação do Estado . No Pa-
rana, Ja se acba reempossado elo seu cargo o respectivo governador que, com a invasão elos re )al-
des, se viu forçado a d~ixar a capital, peesentement.e occupada poe forças tio Governo. ' 

P_o~e-se, pois, ~onstderar vencida a revolta, visto restarem apenas pequencs grupos, disper os 
e fugittvos, que factlmente podem ser buttdos. 

São estas, Senhores Membros do Congresso, as grandes linhas g·eraes da filiação e successão 
dos factos que acabam ele occorrer. 

De~o agora referir-me a um incidente de summa geavidade, que se peencle directamente a esses. 
aconteetmen tos. 

Ja sabeis que a r evolta da esquadra, que começou neste porto em 6 ele setembro do anuo proxi-
mo passado, terminou a 13 de março ultimo, refugiando-se o contra-almirante Saldanha da Gama,_ 
com 492 rebeldes, a bordo das corvetas portuguezas Minclello e Affonso de Albuquerque, que aqui se· 
achavam para proteger os subdJtos de Sua Mtlge:>tade Fidelissima . No relatorio do Ministerio das 
Relações. E~teriores, que vos sera opportnnamente enviado, achareis as particularidades desse-
e_xtraorchnarJO acontecimento .. J?igo extraordinario, porque o commaqdante da força naval portu-
gumm abusamlo do chamado dtretto de a ylo, concedeu-o em cireumstancias que lhe deram incon-· 
testavelmente o ca,ractcr de offensa á soberania nacional. 

A esquadra reb_elde,. que, clnrante mais de seis mezes, ao principio só e depois com o auxilio 
das fortalezas de V1llega,gnon e da Ilha das Cobras, bo:nbardeou diaria e impunemente as fortalez'l.S.-
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.{}a barra e t1. cidade lle Nitheroy, e rrequen tes vezes a C,tpit'tl Federal, esbva no dia 13 de março 
cercada por essas [ortal~zas, pelas bat~rias de .Nítheroy, . pelas desta cidade e pela esquadr,t elo 
Governo que lhe 1mped1a a sah1da. Fo1 no mew desse cn·cu lo de fogo, dentro da bahia, no mo-
mento ela acção, que o commanllan te da fo1'ça naval portugueza se julgou com o direito de dar 
refugio aos rebeldes, protegendo-lhes assim a retirada, que de outro modo não conseg ui riam. Não 
,protegeu sómen te alguns homens , mas 493 dos que compunham as guaruiçõe.> das duas citat.las for-
talezas e navios apprehendidos, que ai nda poderiam operar con tra o Governo do paiz . 

Gu não devia sauccionar com o meu silencio tão otl'ensivo procedimento, nem mesmo limitar·me 
-a um simples protesto. Reclamei a restituição dos rebeldes, não porque con tasse com ella, mas 
P.orque tinha direito de a exigir, deixando ao Governo Portuguez a l'esponsabilidade das consequen-
.CJas de sua recusa . 

Recebidos como foram os rebeldes, tinha esse governo obrigação de providenciar para que não 
:pudessem renovar hostilidades contra o Gover no do paiz, o elle o prometteu, assegurando que não 
desembarcariam em territario estrangeiro. Entretan to, as duas corvetas foram ao Rio da Prata e 
os rebe ldes de3embarcaram em territorio argen tino para fawr quarentena, uão sei si com o assenti-
mento do commandante portuguez ou sem elle . O certo é que desembarcaram, e consta que mais 
·de duzentos evadiram-se par\). o territorio da Republica Oriental do Uruguay, talvez com o intuito 
de se unirem aos seus alliados do Rio Grande do Sul. 

Tenho a satisfação de communicar- vos que continuDm inalteravcis as relações de amizade 
que mantemos com as nações estrangeiras, sendo que a resp3i to de Portugal o Governo trará 

'Üpportunameute ao vosso conhecimento a solução do incidente que Dcabo de referir . 
Já foram entreguesa o Presiden te el os Estados Unidos da America as exposições e os documen-

tos com que o Bra.zi l e a Republi c::t Argentina susten tam o dil'eito que julgam ter ao territorio 
.das Missões. Aguardamos a sua decisão . 

Com pezar vos informo que da parte de a lguns dos nossos representantes no estrangeiro 
.Jlão houve, durante a revolta, a solici tude que era de esperar, tratando-se elos vitaes interesses 
·da R.epublica. 

De accordo com a opinião, g·eralmente manifestada, de que nenhum inconveniente haveria 
em aguardar época menos :1gitada e cheia de sobresa ltos para convocar as urnas os cidadãos; 
e considerando na suspensão de garantia constitucionaes decorrente do estado de sitio, além do 
inevi tave l af.•stamcnto das urnas de grande numero de eleitores ; nas indispeusaveis limitações 
.á liberdade el e imprensa ; e em outras circumstancias que são obvias e vém mencionadas nos 
l'especti vos actos, quaes sejam os Decretos u. 1.574 de 20 de outubro e n . 1.608 de 15 de clezembro 
ultimes , tomei a deliberação de adiar as elc:ções geraes, que se etrectuaram no dia 1° de março 

.J untamente com as ele Presidente e Vice- Pmsb.lcn te d:.t H.epub lica, na Capital Fed eral e nos 
Estados , exceptuados apenas os do Rio Grande do Sul, S·tnta Catharina e Paraná. Foram promul-
gadas para esse fim as instrucções cons tan tes do Decreto u . 1.668 de 7 do fevereiro do corrente 
..anno, com as a lterações fixadas na Lei u. 184 de 23 de se tembro de 1893 . 

Deu tre as providencias de caracter legisla ti v o ur gcntemeu te reclamadas, devo indicar á 
-vossa esclarecida attenção as que concernem : ás reformas em alguns pontos de nossa organisação 
.judiciaria, mórmen te da do Districto Federal ; ao sys tema penitenciaria, salientando-se a reversão 
do arch i pelago de Femaudo de Noronha á j urisdicção federal ; á uniformisação das leis referentes 
à Guarda Nacional, que tão relevantes ser·viços ha prestado ultimamente ; a systematisação dos 
,precei tos sobre natm·alisação; a regulamentação dos textos constitucionaes quant o á perda e 
~·eacquisição dos direitos políticos; á desapropriação por utilidade federal ; ao r egistro civil de 
nascimentos e obitos; á interpretação formal d~ disposição relativa á accumulação remunerada 
-<ie fun cções publicas ; e a indicação dos casos e do mo~o porque deve tornar-se etl'ectiva a 
.concessão de auxí lios pecuniarios aos Estados durante o intervallo legislativo, quando reclamados 
por urgente neces>idade . 

As condições sanitarias des ta capi tal, que, no principio deste auno, se tornaram ainda peiores, 
:assumindo desde Jogo caracter assus tador, pela sua intensidade e extenção, a epidemia hoje feliz-
mente úebe llada, aconEelham a adopção de medidas que habilitem o governo municipal a clesem-

,{lenhar-se do compromisso que lhe incumbe acerca do saneamento da cidatle, pois que, evidente-
_mente , não cabem nas forças do orçamento municipa l as grandes obras e melhoramentos materiaes 
··de que c'l.rece a Capital da União . 

Sobre es tes assump tos enco ntrareis esclaeecimento3 de talhartos no relatorio do Ministerio res-
pectivo . 

Promulgados os actos regulamen tares indispensa.veis ao funccionamento das repartições federaes 
.de serviço ::;anitario elos portos tenestres, cabe ago t·a á vossa sabedoria ampliai-os na parte que 
escap<t á compctencia do Poder Executivo, ele modo que se complete a organisação desses appa-
l'elhos administrativos . · 

A instrucção publica, diffuudida pelos estabelecimentos de ensino official e outros de iniciativa 
,particu lar, progride regularmente, sendo que um dos exteruato3 do Gymnasio Nacional j á se acha 
·Convertido em internato, de accordo com a lei ultimamente votada. 

Não pequeno numero de funccionarios federa.es, quer nesta capital, quer nos Estados, revelou-
se adepto da revolta ; c o governo possuindo, como p:>s3ue , provas desse procedimento, tratrt de 
·dar á Republica melhores servidores. 

Infelizmente, em nnssa Jegendaria e briosa marinha de Guerra, fizet•am-se sentir com extraor-
diuari a intensidade os dcmstrosos efl'ei tos da revolta : chegaram as cousas a ta l ponto , di fl'undiu -
se de t:t lmodo o sentimento da net!lntliclade, que o Governo se viu n:t contingencta de recorrer ao 
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patriotismo de um general reformado, porque, excepção feita dos que francamente se manifestaram 
}Jelas instituições, todos os outros se esquivaram ao cumprimento do dever, autorisando assim a 
presunção de que o espírito da rebeldia havia contagiado, quasi totalmente, a Marinha . 

Em face dos prejuízos de toda a oruem, materiaes e moraes, que lhe accarretou esse tacto , urge 
reorganisal-a completamente •. coordenar os serviços que lhes são.propi·ios.> habitual-a. ~m summa .a 
continuar a prestae o seu valioso concurso para a uefeza da Patr1a, da Le1 e da autondade constl-
tuida . · 

Para esse fim devo sugg-erir as providencias queime parecem adequadas: 
Fusão dos lal.Joratorios pyrotechnicos do Campinho e da Armação; da pharmaci<t do Hospital de 

Marinha desta Capital e do Laboratorio Chimico-Pharmaceutico Militar; dos hospitaes do Exercito 
e da Ma.rinhl\ ; e das Escolas Naval e Militar, deverão funccionar em outro edificio situado em local 
conveniente; 

Extincção do Commissario Geral da Armada e elo Batalhão Naval, que se passou todo para 
os revoltosos; 

Mullauça do Ar eual de Marinha da Capital para logar mais apropriado ; 
Reorganisr~ção da estação naval de Matto-Grosso, com os serviços de defesa indispensaveis na-

quelle extt•omo da. Republica ; 
Reorganisação ua Reparticão da Carta Marítima, transferindo-se o serviço metereologico para o 

Observtttorio Astronomico ; · 
Reorganisação dos corpos de engenheiros-navaes, machinistas, commissarios e sanita-

rios; . 
Reforma das disposições concernentes á compulsoria dos officiaes combatentes e classes aunexas, 

bem como á sua transterencia para a reserva ; 
Reforma do matel'ial naval estragado em consequencia da revolta, e completa substituição elo 

armarnento, cujo typo convém seja o mais possi vel igual ao elo exercito . 
Dn adopç.ão destas medidas resultará não só a reorganisação da Marinha Brazileira, mas tambem 

notavel economia para. os cofres publicas. 
Nessa conformidade, solicito a neces5aria autorisação para que o Governo possa promulgar taes 

reformas, dentro dos limites que o Poder Leg islativo fixat•. 
o Exercito, que, por seus honrosos antecaelentes, já era digno da gratidão nacional, mais digno 

se torna, pelo importa.utissimo papel que desempenhou durante a revolta . 
Unido e patt•wtico, sempre obediente á lei, desde o começo da invasão do Rio Grande do Sul até 

hoje elle t em de se distinguido, não só pela sua r esignação nos sofl'rimento~, como pelos feitos glorio-
sos que ha praticado, dentre os quaes citarei o levantamento do sitio de Bagé, o combate d' Arma-
ção, em Nitheroy e - luminosa auréola de um morto - a heroica defesa da Lapa, no Estado do 
Para na. 

Pelas publicações da imprensa, ja deveis ter conhecimento do que foi aquella defesa, 
onde o inclyto general Gomes Carneiro escreveu, tal vez, a mais aclmifavel pag ina da histeria mili-
tar de um Povo. 

Eu seria injusto si, referindo-me ao Exercito nos termos em que o faço, não dissesse que elle 
tem tido como auxiliares e como emulas na bravura e na disciplina diversos corpos da Guarda Nacio-
nal, ele p::üriot:Js e de Policia, principalmente desta Capital e dos Estados do Rio de Janeiro, Paraná, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul. 

A revolta veiu claramente mostrar que não esta vamos nem estamos preparados para repellir de 
prompto urna. aggressão interna, e muito menos estrangeira; reputando um crime de leso-patrio-
tismo deixar os nossos portos e as nossas fl'onteiras no lamentavel estado de abandono em que têm 
permanericlo, acabo de abrir sob minha r8sponsabilidade um credito extraordinario ·CI.e 3.000:000$ 
para a.ccuclir a necessidade de uma. reparação tão urgente, e confio que não lhe negáreis a vossa 
approvação. o governo iniciou já a mudsnça do systema de armamento das tres armas cornbaten~es, no , 
intuito ele collocar o exercito nacional em condições similares ás elo3 exercitas das demais Nações da 
Amel'ica elo Sul, \ 

O relatorio do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Gu~rra, que opportunamente vos 
ser a remetticlo, contem di versas providencias ja postas em execução e a indicação de muitas outras 
que vos recornmendo e se fazem nece sarias. 

R.ealisou-se no dia 1 o de maio do anuo findo, como estava annuncia,da, a abertura da Exposição 
Universal Colombiana em Chicago, encerrando-se os respectivos trabalhos em 30 ele setembro 
ultimo. A exposição geral elo Bra.zil foi um verdadeiro successo em toctos os sentidos: prova o avul-
tado numero de premias conquistados. Desse facto auspicioso resultará1 e~tou C·1nvencido, o desen-
volvimento das relações commerciaes entre as duas Republicas . 

O serviço da introducção de immigrantes continúa a ser feito pe la Companhia Metropolitana, 
em observancia ao contracto celebrado em 2 de ago to de 1892. Não obstante as difficuldades occor-
rida o anuo passado, não só com o flpparecimento do cholera- morbus em di ver os pontos ela Europa, 
o que obrigou o Governo a tomar medidas prohibitivas, mas ta,mbem com a r evolta, que embaraçou 
o serviço marltirno, tiveram entrada neste porto e no de Santos 123.926 immigrantes . 

Usando ela autm•isação conferida pelo Decreto Legisln.tivo n. 191 de ll de outubro ultimo, 
aca.ba o Governo de promulgar o novo regulamento para o serviço dos coneios da Republica, tendo 
antes expedido o dos TelegraphoM, de acc01•do com ns ultimns Leis votfl.das. No intui to de uoiformi-
sar o serviço postal, que é o mesmo em todos os paizes, a excepção ele casos pecu liares á organisação 
de alguns correio , foram attendid s nesse trabalho as aspiraçõe da União Postal Univer~al , 
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cujo esforço tende ao desenvolvimento de um serviço de tamanha lmportancía para at~ nações 
policiadas . 

Em vista dos · ractos occorridos desde setembro, os r1uaes produzir.trn interrupção do so rv lco 
regular a cargo da Companhia Lloyd Bratileiro nas linhas do Nor te e do Sul, o Govorno, corn o flm 
defavorecet' quan to possível as rel flçõe:; commerciae~ a ttenr!íd ftS pela indicada compauhía, promul-
gou o Decreto o. I .624 de 29 de dezembro de 1893, no qua l se baBeou o contrncto proviEorío ceie-
orado em seguida. Por es·e accorrlo, o Lloyd obrigou-se a eil'ectuar t res viagens mensaes , por 
conta do Governo Federal, entre os portos da Bahia e Manáos, com as escalAS primitivas, e umu, de 
Montevidéo a Malto-Grosso, mediunte a subvenção de 80:000$000 mPnsae~, para tts viagens do 
Norte, e de 45:000$000 para a do Su l. 

Faz-se urgente a regularisação da rêde ferrea da Un ião, matari a que reputo de grande alcaoco, 
não só para a defesa das nossas fronteiras, como pnra o desen vol vimeo to da riqueza pub lica. 

Durante o anuo foram cassadas varias concessões do estradas de ferro , com e sem garantia do 
juros, que incorreram em caducidade . 

O serviço tom-se desenvolvido con5iueravelmente, ja pela abertura ao trafego de trechos de 
algumas estradas em constrllcção, ja pe lo começo d'l obras em outms. 

Ai nda não foi possíve l obter-se o funccionamento regu lar da estrada de Cerro de Porto Alegre a 
Uruguttyana, em consequencia de permaneceeem as causas que têm alli perturbado a mar ~ha dos 
serviços refeeentes, tanto ao trafego, quanto tL parte em constrocção . 

A Estrada de Feno Centra l do Brazil, apezar do excessivo t1•abalho des tes ultimos tempos, 
manteve com louvavelregularidade os importantes serviços a seu cargo. 

O Governo reune elementos paPa lornar efl:'ectiva, não só a revisão das tabellas de vencimentos 
do pessoal de todas as estradas de ferro da União, em oiJseevancia ao precei to es tabe lecido no 
n. Vlll da Lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893, como reformar os respecti vosj regulamentos no 
sentido de unifurmisa l -os , at tendidas as condições especiaes de c da Estado. 

Com relação ás demais estradas, têm corrido salisfactoriamente seus serviços . 
Muito embora fosse augmentada em mais de 30 .000 metros cu bico; diarios o fornecimento de 

agua a Capita l, torna-se necessaria a substituição do actual regulamento, afim de que, mediante 
distr-ibuição mais methodica, haja agua em abundancia, evüando-se, porém, os desperdício~ ou os 
grandes consumos que, sem vantagem hygienica e sem attenção á topo~<raphia da cidade, impedem 
o supprimen to regular·, diminuindo a carga necessaria para o abastecimento doB pontos mais 
elevados . 

Infelizmente, não têm sido correspondidos os esforços empregados no intuito de obterem-se os 
melhoramentos de que tan to carecem os pol'tos da Republica para adaptarem-se ás necessidades do 
commercio. As concessões feitas nesse sentido, com excepção das obras do cáes de Santos, que pro-
seguem em meio da crise economica que atravessa o paiz, estão ainda sem resultado digno de 
menção, a não serem os estudos feitos. 05 serviços executados ou pagos pelo Governo têm apenas o 
andamento compati vel com as forças orçamentarias . 

Foi rescindido amigavelmente em 23 de outubro de 1893 o cootracto realizado em 13 de setem-
bro de 1890 com a Societé Anonyme Franco Bresilienne des Travaux Publics para as obras do melho-
ramento da barra do Rio Grande do Sul . De accôrdo com a disposição legislativa, essas obras pas-
saram a ser feitas adrillnistrativamente , empregando-se para esse fim a verba votada na lei do 
orçamento. 

O trabalho de estatística da Republíca prosegue regularmente . Para attender- se melhor á 
condição de igualdade e uniformidade de que depende esse ramo do serviço publico, está em elabo-
r ação um accórdo com as diversas r epartições de estatística dos Estados. Proseguem com o desejavel 
impulso os trabalhos relativos ao Censo, do qual será desde logo dado á publicidade um volume, 
contendo noticia detalhada sobre a população do Districto Federal. Em seguida, publica.NJe-ba um 
volume de quadros synopticos abrangendo a população de toda a Republica, com uesignaçiW apenas 
de sexos e fe ita a distincção dos diversos Estados e da respectiva divisão administrativa. E, final-
mente, sera publica.da uma série de volumes especiaes re feren tes a cada Estado da União, com o que 

· ter--se-ha realizado o mais importante commettimento desta natureza no Brazíl. 
A commissão demarcadora da área de 14.400 kilometros quadradoa para o estabelecimento da 

Capital Federal, nos termos do art. 3° da Constituição, havendo ultimado os trabalhos de campo, 
apresentou no decurso do anno findo um relatorio ~areia! que foi i ~pres:;o em av.ul~o e publicado 
no Día:rio Otficíal, e no qual se encontram dado3 e lO formações sufHmentes para aJutzar-se da z.<Jna, 
sua posição geographica, clima, constituição ~eologica, riquezas naturaes, etc., devendo em breve 
ser apresentado o relatorio geral com a expmnçã{l detalhada de todos os trabalhos etl'ectuados. 

Da exposição de motivos, remettida á Camara iniciadora, conforme preceítúa o art. 37 § 1° da 
Constituição, vereís os fÚndamentos pelos quaes neguei sancção ao projecto de lei DJ't><aníca do 
Tribunal de Contas, appro~ado pelo Co,ngre~ em sua ultima reunião.. _ . . . 

Bem sabeis que esse tribunal podara perfeitamente exercer a 6~lisa~o do~ dt~~~r~ pnbllco3 
sem, todavia, converter-se em olhtaculo â marcha regular da admtmstraçao, CUJa imCJattva, sobre-
tudo em dadas circumsta.ncias excepcionae~, deve ser prompta e decisiva . 

O nosso systerna de contabilidade publica , cheio de lacunas e imperf~íções e que mal se accomoda 
á simples fiscalisação parlamentar, carece de ser reformado de modo a aJustar-se ao novo apparelho 
de contrastaçâQ financeira , para que assim tenba:nos um machínismo hal'rooníco e bem efJDílibrado 
em sua..'! applicações. . . . . . 

A revisão, para melhor r!t tnbuJrem-~ as taxas, do systema tnbutano. fed~I , as-.daZ de5fulcado 
pela tran;;ferenci.a, para os EstaLlos, de dtvel'l!as fonte;; de renda~, é provtdencw n~aria e até 
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salutar, 1•:1rquanto a generalisação do imposto pl'oporcional e equitativamente a todos que possam 
pagai-o, t Jm a vantagem de diminuir os encargos dos contribuintes já muito onerados . 

A pr~ tica tem demonstrado que as ultimas reformas dos serviços ela Fctzencla resentem-se da 
necessidacld de medidas complementares tendentes a cerc:tr a fiscalisação das r emelas, de garantias 
que lhes fallecem. 

A profunda perturbação que a revolta levou a toda a ordem social, polí tica e administrativa, 
diflicultando e at3 interrompendo as communicações entre esta capital e alguns Estados, explica e-
justifica sobejamente rt'falta de dados completos sobre as opeeações de receita e clespeza no exercício 
de 1893 . 

Segundo a. synopse organisada ultimamente no Thesouro, não comprehendendo ba lanços, que 
faltam, dos Estados do Amazonas, Piauhy, Pernambuco, Bahia, S . Paulo, P<trauá, Santa Catharina, 
Rio Grande do Sul e Goyaz, até 31 ele mal'ço proximo passado, e3tão verificadas a renda de 
208:600:642$84.0 e a rlespeza de 216.051 :998$239, havendo um excesso ela segunda sobre a primeira na 
impol'tancia de 7 .451 :355:·399, que, deduzida elo liquido dos depositas nrt ele 18.69-!: 994$:397, é 
substituída por um saldo de 11. 243 :638$998. 

Não é possíve l, portanto, demonstrar o resultado exacto elas operações nos tres semedres 
daquelle exercício, mas ~ómente indicar o mais approximado, mediante calculas de probabilidade, 
baseados na synopse . 

A renda foi ot·çada na Lei n . 126 A, de 21 de novembr·o de 1892, em 233 . 268:300~000, algarismo 
de que necessariamente se deve dis tanciar a eea lmente arrecadada, uma vez que, apezar da defi-
ciencia. de tla•Jos officiaes, como já fico u dito, a conhecida a ttinge o total de 227.295:637$237, apenas 
inferior, pot· emquanto, em 5.\J72:662 .~763. 

QU[llltO a ciespez·\, a ugmentando - e à im poe tancia ele \97 .308:750$!\6, em que foi O!'Çl.da pela 
Lei n. 126 B ela mesma data, a de 76.220:923$118, de cred itos extraoedinarios e supplemen tares, 
abertos para despezas imprev ista s e serviços só provisoriamente cust~ados pela União, para serem 
oppor tu namente iDdemnisados, o algarismo total eleva- se a 273 .529:673$534, que, comparado com 
a renda de 2t7 .295 :637$237, .i à verificada , apresenta o de(i.cil ele 46 . 23·1: 036$297. 

Attendendo-s9 ao resultado , sem duvid<t consideeavel, dtt receita nos nove Estados acim::t men-
cionadns , e ai nda não conhecido, á !'alta dos respectivos bitlaoços em numero de 43, é certo que 
aquelle d efic il na li quidação do exercício descerá notave lmente de suas :wultltclas proporções. 

A receita no exeecicio corrente, a julgar p9la arrecadação, já verificada, elo primeiJ·o trimes tre 
na impot•tancia do ,16 .054 : 390$9õ7, e peesumindo que a do semestre addicional não ticc\rá aquem de 
17 .350 :390. '964, ele igu al p3riodo do exercício de 1892, é permittido calculai-a no minimo de 
201. 567:954 "832 ; porquanto o algarismo elo pr imeiro trimestr, tom~do para t ermo de comparação, 
resente·se elo lec linio da importação e da es tagnação das mercadorias nos armazens, sobretudo na 
Alfanclega cle.stu ca.pital, em consequencia dos obstacnlos cleri vados dos acontecimentos politico:> 
dessa época . . 

Os altos interesses da.-ordem publica e a claficiencia ele algrm1as verbas paea serviços imprescin-
díveis e inadiaveis crearam p.u·a o Govem o a abso luta ne}essidad$ ele recorrer á abertura dos 
seguintes creditos: 

,J ustiça e Negocios Interiores . 
Rolações Exteriores. 
Marinha . 
Guerra . . • . . . . . . 
lntluslria, Viação e Obras Publicas . 
Fazenda .. 

3.693 :003$517 
214: l 91$692 

17 .071:743$738 
32 .000 : 000~000 
22. 184,:1 82 ''171 

t.057:8oo ·ooo 

como se veri1 dos rel atorios respe~tivos , cumpl'indo notar que a Uniii;o tem de set' indemnizada do 
custeio de a lg un desses serviços. 1 . 

Apezar do esfo t'ço empre,.ado pelos reYoltosos para impedi r o ll'lovimento do commercio e d<t 
Alfa ndega desta Cftpital, boniliarcloando os edil1cios em que fun ccionam essa repartição e suas depen-
dencias e es pingardeando os opern.rios que n l\es trabalhavam , nunca deixaram de er arrecadados, 
embora em menor escala , o impostos ttduau eit•os e outt·as rendas pul:) licas . 

Com s .lli~ fação vos informo que, p, ra ,tt tende t' ás despezas extt•aorct inal'ias e Ul'gentes, impostas 
pela revo lh , o Governo usou dos recut•so trietameute pt·oclisos, sem recorrer a emprestimos, sem 
He nf,tstar das normas estabelecidas pela legislação do paiz. 

No intuito de nl vn ntat• o credi to na lona! reduzindo cada vez n1ai a emi·são, j à unificada no 
Banco dct Rcpublica do BmJit, é conveniente que decre teis medidas tendentes ao resgate gradual 
dessa emissão e ao equilí brio do ot·çamento. 

PttL'à. ampm•at· e desenvolvet' as inclu tl'ius- princip;\lmente a ~ "Ticola - a que mai coucorr 
pnra. a rique;,:a publicft-lembro a co nveuiencia de prover-se os in tit4tos de credito real de medidas 
tendentes :í. pl na satisfaçii.o de eus f1ns. 

l\.es labe l citla inteiramente a paz em condiçõe de es tabilidade como darlo esperat• em futuro 
muito proximo, o Tltesom·o n ces ariamente libet• ttw- e-ha da oppres ão d 3 aotuaes eu l\l'"'O , gra as 
h riqueza lnexham·iv l do puiz desde que as fontes de r eito. ejarp. impul t nada pm· medidas 
puh·io ticn , se prom va a expansão da. aoti vitlade nacional em uas multiplas mani fe 'tnções e se 
pl'opm·cion om pl'eg productivo ao capital "ob gal'antin· inelludi eis, 



-151-

Senhores Membros do Congresso. - P1·ovavelmento muitas lacunas oncontrnrols 11a pl'oaenl•J 
mensagem, que não póue deixar de resentír-se da influencia e dos atropoloH da J•ovolln. 

No decurso da sessão,irei vos communicanrlo em mensagens ospeclacs mcdidnB d 'I urJ CJ Governo 
t eve de lançar mão para man te1·, como devia, em sua pl ni Luci e, a. forçr~ da L i, o pr OHLígío tl 1~ uu-
toridad.e. Quaesq uer, porém, que sejam os esclarecimentos de que procisnrtlo!:!, ol!hu·el s~:mpro 
prompto a f'ornecel-os do modo o mais completo possível. 

Senhores Membros do Cong1·esso. Antes de volta!' a obscurirlaue de onde me Lt·ouxo a bel1GVO· 
lencia do Congresso Constituinte, entendo tio meu dever revelar-vos uma tris te v l'dndo : Oul'anle 
a revolta, por vezes, o Poder Publico encontl'ou na sua a.ccão pretencões indeuilas, exigencius 
exorbitao tas que, fossem outras as circumstancias, não teriam, ta l vez, surgido. 

Nas palavras que precedem julgo ter dito o sufficienle para comprehenderdes a necessidade 
que temos de pôr o Braz i! em condições de ser respeitado como deve e exige a sua posição no con ti-
nente americano. 

Termino entre,.ando-vos, vence fora e forta , a RBPUBLICA DOS ESTADOS-UNIDOS DO BRAZH,, cujo 
governo assumi a 23 de novembro de 1891. Diz-me a cousciencin. que para sustentai-a uão poupei 
esforços nem sacrificios. Cabe-vos agora completar a obra, e certamente o fareis de modo a hoor e 
o mandato que a Nação vos confiou. 

Saudo-vos . 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1894 . 

FLORIANO PI!:IXOTO. 

Mensagem de 1894 de 14 de . maiO 

SE"NHORES ME~IBROS DO COXGRES50 NACIONAL - Na mensagem que VOS dirigi em 7 UO cori'ODte, 
eu disse que opportunamen te vos communicaria a solução do incidente produzido on trc o BrJzíl o 
Poetugal pela concessão de asylo aos insurgentes a. bordo das corvetas JIJ.indelto e A(fórtso de 
Albt,que?·que . Satisfazendo esse compromisso, inclusa vos rometto cópia da nota passada hontom polo 
ministro de es tado das relações exteriores ao encarregatlo do negocies de Portu r.r a.1. Como vereis, 
suspendi as relações diplomaticas com o governo portuguez, retirando o pessoal da nossa legação, 
e mandei passaporte ao Sr . Conde de Para.ty . 

Saudo-vos . 
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1894. 

FLORIANO PEIXOTO . 

Ministerio elas Relações Ex teriores - Rio do Janeiro, 13 de maio de 18'J-1. 

O Sr . Conde de Paraty, encarregado de negocio.'! de Portugal, serviu-se communicar-me por 
nota de 2 do mez proximo passado que o seu Governo tinha expedido as ordens necessarias para que 
os insurgentes re rugiadC'S a bordo das corvetas Jlfindetlo e Affonso de Albv.r.Juerque fossem desem-
barcar o mais breve possível em territorio pvrtuguez, onde, guardados em deposito mili tar pelas 
autoridades competente , seriam impedidos de intervir na lucta polít ica brazi leira . 

Não tenho respondido a essa nota, porque o Sr. Vice- Presidente da Republica jul ,.ou necessario 
aguardar o desenlace da situação creada pela vingam das duas corveta!:! ao Rio da Prata. S . Ex . 
está hoje de posse das informações que tlalli esperava. 

Dos 493 inuividuos que aqui se refugiaram a bordo das duas corvetas parlit•am para terra por-
tugueza pelo Pedro III sómenle 239 ; os outros evadiram e e com elles o Sr. Saldanha da Gama. 

Assim pois, não ohstante as seguranças dadas pelo Sr. Conde e pelo seu Governo, realisou-se o 
que o Sr . Vice-Pre itlente da RepulJlica previa . Os reiJeldes desembarcaram em t erra ex tranha e 
em grande numero. não temporariamente, para voltarem ao seu refugio, mas como evadidos que 
conservam toda a liberdade de acção e podem, continuando em rebeldia, reunir-se aos seus alliado3 
do Rio Grande do Sul . 

E,;tou certo de que esse facto se deu contra a inten~-ão do Sr. Annusto de Castilho, mas deu-se 
sem duvida por falta de vigilancia, e veíu aggravar o acto da concessão de asylo r1ne o Sr. ~farecbrd 
Floriano Peixoto, pelas circumstanciaes em que se ell'ectuou, con!;idera como olrensa á soberania 
n . ciooal. 
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A revo lta da esq uadra , iniciada nes te por to em 6 de setembro do anno FOXimo passado pelo 
Sr . Custodio José de Mel lo e continuada pelo Sr . Saldanha ela Gama , t erminou, como o Sr. Co nde 
sabe, em 13 de março do corren te anno . 

Duran te ·esses longos seis mezes, primeiro a eSfJUadra e depois ella e as forta lezas de Vill e-
gaignon e da llba das Cobras, bombardearam dia1:iame nte as ~or talezas que se tin~am conse1:vado 
fieis ao Governo leg,1 1 da Republtca , a; c1dade de N1theroy, capita l do Estarlo do Rw de Jane1ro, e 
frequen tes vezes a Cap ita l Federal , feri ndo e mata ndo pessoas in offensivas e destru indo a pro-
priedade publica e part icular. Durante esse longo tempo, não obstante a pr esença de navios de 
guerra est rangeiros, os insurgen tes aporleraram-se de navios e car regamentos pertencentes a na-
cionaes e estJ'angeiros e par.llysa.ram o commercio, causando prejuízos inca lculaveis . E o Governo 
Federal, privado de recursos oavaes , teve de supportar essas hostilidades até que, com grande sacri-
ficio da. fortuna publica, consegui u organisar uma esquadra . o S1' . Saldanha da Gama, que ainda em 25 ele dezembro, por meio elos commandantes das forças 
navaes est rangeiras e J os respectivos agentes dip lomaticos, ameaçava bombardear esta cidade com 
os seus maiores canhões, ao chegar aqui a quella esq uadr a, reconhecen do que não poderia resis ti r- lhe, 
lembrou-sGJ de propor capitulação . O Sr. Coude de Paraty o sabe , pois que na sua pr esença entre-
gou-me o Sr. Castilho a respectiva proposta depois de fazer constar ao Sr . Vice-Presidente da 
Republica que recebera esse encargo . A resposta de S. Ex. foi prompta e negativa, como devia set\ 
e eu a transmitti no dia 12 ao Sr . Conde . 

Não é de admirar que o SJ'. Saldanha da Gama concebesse a esperaoça de salvar-se por meio de 
capitu lação; mas é certam<.lnte de extranbar que o Sr. commandante de\ corveta Mindello se encar-
regasse ele apadrinhar a sua pretenção, SlLbendo, pois era pub lico e notorio, que um decreto do Go-
verno Federal havia decltLrado o dito Sr. Gama desertor e traidor a Pat ria . 

Mudàra-se o estado das cou~as. Os rebe ltles pass,wam de bloqueadores a bloqueados e o 
Sr. Augusto de Castilho, que, r.omo os outros commandantes estrangeiros, havia respeitado a 
situação anterior em que os rebeldes tinham todas as vantagens, não devia amparai-os no momento 
da mudança, sobretudo não o~ tendo o seu Governo ;·econhecido como bdligerantes . Mas amparou-
os, primeiro apoiando a proposta de capitulação e depois concedendo-l hes refugio em circumstancias 
que o não justific,wam. 

Os a~·entes diplomaticos da Ing laterra, !tal ia, Estados Unidos da America, França e Portugal, 
considerant.lo a approximação de operações decisivas contra os rebeldes, pediram por du•s vezes que 
no caso ele se não poder evitar o bombardeamento desta cidade por etreito 1le provocação, marcasse 
o Govemo um prazo, pelo menos ele quarenta e oito hooras, para que os estrangeiros, aqui resi-
dentes e os navios tambem estrangeiros, sm·los no porto, provessem a sua segurança. Concedeu..:se 
esse prazo e logo depois um augmento de tres homs, contando-se as cincoenta e uma do meio-dia de 
11 de março e declar<Lndo-se que a concessão só se referia as forças do litoral. 

Assim devia ser, porque as fortalezas ela barra e as baterias e Nitheroy tinham estado sempre 
em activida.de e o accôrdo para que a Capital Federal fosse considerada cidade aberta só se applicava 
ás baterias estabelecitlas nos seus pontos elevados . 

Iam começar as operações e c td;t um devia manter-se na posição que lhe competia. A dos com-
mandantes das Forças Navaes estrangeiras erct de simples espectadores alheios á. comtenda. O das 
Forças de Sua Mesgestade Fidelíssima assim o não entendeu. 

De conformidade com a promessa do Governo, as foeças do littoral conseevaram-se silenciosas. 
Antes de expirarem as cincoenta e uma horas só fizeram fogo as fortalezas da barra e as baterias de 
Nitheroy . 

Os rebeldes não respondiam, mas isso não era ele extranhar, porque já. nos dias anteriores o não 
faziam e demais a bandeira branca, distincti v o da. revolta, estava arvorada nos pontos por elles 
occupados . 

Pouco tempo dm'ou o eogano. Os rebeldes não respondiam porque se tinham refugiado a bordo 
das corvetas portuguezas . A conservação da sua bandeira foi talvez um ardil que o Sr. Castilho não 
percebeu e elo qual, sem duvidtt involuntariamente, se tornou cumplice. 

O asylo tornou- se effectivo na manhã do dia 13, como o Sr . Conde teve a bondade rle communi-
car- me em nota datada de 15 . 

Assim pois, ainda antes de expirar o prazo das cincoenta e uma horas e portanto durante a 
suspensão parcial das operações, interveiu o Sr . Castilho, com detrimento da soberania territorial e 
da justiç'I. publica, em questão do dominio interno a que era e devia conservar- se extranho. 

O Sr. Conde de Paraty invocou na sua citada nota os dictames elo direito in ternacional e os 
principies bumanitarios gera lmente reconhecidos pe las naçõe~ civilisadas . Civilisado tambem é o 
Braz i! e por isso o Governo Ferleral não comprehencle que esses princi pios possam aproveita!' a.os 
rebelde3, que, sem at tomler a elles , fizeram b:1 rbaramente tantas victimas, atirando a esmo para 
esta cidade durante mais ele seis mezcs, com os proprios canhões que lhes tinham sido confiados para 
a conservação ela ordem publica e a defesa do paiz . 

Invocando os dictames do direito internacional, o Sr. Conde a llucliu ao chamado e mal definido 
direito ele asy lo . Tambem o seu Govet'no os invoco u, bem como o tratado de ex traclicção, em resposta 
verba l que o Sr. Ministro dos Negocios Est rangeit'os deu ao Encarregado ele Ne"'ocios do Brazil 
quando, tambem verbalmen te, exig iu a restituição elos refugiados . o 

O t t'abdo de extradicção não é ap plicavel ao caso presente, porque re fer e-se a in di viduos 
refugiados no territor io real e não no ele ficção, e que ne lle se refug iam sem o prévio consenti mento 
ela autoridade local. Os r ebeldes protegidos pelo commandante das Forças Navaes de P or tugal foram 
por elle recebidos ao portaló e dist r ibuídos pelas duas corvet as . 
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E' verdade que aquelle tratado exceptua os accusados de crimes políticos ou couuexos com elles, 
mas ha muito que dizer sobra este assumpto. 

A excapção, s::tlutar em alguns casos, é perigosa em outros e não convem deixar inteiramente 
ao arbítrio de um commanclante de forças n::waes umn, resolução que póde, como presentemente, 
ferir a soberania de um paiz amigo e os seus mais sagrados interesses .. 

O Sr. Augusto de Castilho considerou os seus protegidos como réos de crime politico sem attan-
der, elle estrangeiro a extranho :1 questi.'í.o, ao modo por que o Governo Federal, unico competente 
poderia qualificai-a segundo a lei do seu paiz. Nas penas desta estavam elles incursos desde o começo 
e posto que se insurgissem proclamando idéas políticas, o Eeu procedimento degenerou em crime 
commum pela tenacidade com que se oppuzerem :1 manifestação quasi unanime do paiz a pala 
crueldade com que o hostilisaram. 

Passo agora ao ponto principal ela questão e mostrarei que réos de crime político, ou não, 
indevidamente acharam os rebeldes refugio a bordo das corvetas portuguezas. 

No momento ela concessão, que tão facilmente obtiveram, estavam alies, como se sabe, cercados 
pelas baterias do littoral desta cidade, pela~ de Nitberoy, pelas fortalezas da barra e pala esquadra 
que, prompta para entrar em combate, impedia-lhes completamente a sahida. Tinham de bater-se 
ou render-se, no circulo ele fogo que os apertava, dentro da bahia, onde só podia ter acçii:o a sobe-
rania territorial, e desde logo podiam ser considerados como prisioneiros. 

Os navios de guerra portuguezes, que, como os outros estrangeiros, só tinham a missão de 
proteger os seus nacionaes, não podiam intervir na lucta nem inutilisar, directa ou indirectamente, 
as operações com tanto custo pl'eparaclas pelo Governo Federal, não só para debellnr a revolta, mas 
tambem para submetter os seus autores a justiça publica. 

O commanuante das Forças Navaes de Sua Magestade Fidelissima a nada attendeu. Deu asylo 
aos robelcles no momento critico e assim protegeu-lhes a ret.iracla, que sem esse soccorro não pode-
riam e1l'ectuar. 

Digo - protegeu-lhes a retirada, porque elle não recebeu a bordo elos seus navio.;; sómante 
alguns homens, mas 493, que constituíam em grande parte as guarnições de duas fortalezas e 
de dous ou tres navios de guerra e que seriam ele sobra para guarnecer outras tantas embarcações. 

Com etreito, ela relação que o Sr. Encarregado ele Negocias me forneceu, consta que havia 
naquelle numero um contra-almirante, um capitão de mar e guerra, dons capitães-tenentes, 25 pri-
meiros tenentes, cinco segundos tenentes, 16 guardas-marinha, 69 aspirantes de ra classe, medicas, 
pharmaceuticos, machinistas e mais 3,14 pessoal:', entre as quaes estam classificados os inferiores e 
mercantes. 

Era a parte principal clasJfor(.'aS com que o Sr. Saldanha da Gama hostilisou por tanto tempo 
o Governo Legal do seu paiz. 

O Sr. Castilho protegeu a retieada dos rebeldes c talvez ainda ignore que, antes de se refu-
giarem, elles destruíram tudo quanto puderam nas duas fortalezas e nos navios de guerra ou ar-
madas em guerra e deixaram intactas minas de clyoamite com que haviam preparado a destruição 
das mesmas fortalezas para o caso de serem occupadDs pelo Governo. 

Salvaram-se, deixando apparelhada a morte de seus compatriotas e talvez a ruina de grande 
parte da cidade. 

O Sr . Vice- Presidente da Republica não podia assistir impassível ao extraordinario acto que se 
praticava no porto desta Capital, debaixo elas suas baterias, no momento em que elle exercia o 
direito, não de guerra, mas ele repressão. O seu silencio contribuiria para estabelecer- se um pre-
cedente funesto. Reclamou, pois, pelo direito elo seu paiz, dirigindo-se verbalmente ao Governo 
Portuguez para obter a restituição dos refugiados. Não a conseguiu ; mas elle não se havia illu-
dido com a esperDnça de resposta favoravel ; deu ao mesmo Governo ensejo para declarar que não 
approvava o acto elo commandante das suas Forças Navaes . 

· Em vão o fez. Assumiu, · portanto, o Governo Portuguez toda a responsabilidade do procedi-
mento do referido commanclante desde a obsequiosa concessão de asylo neste porto até a evasão no 
Rio da Prata de grande numero dos refugiados. Demittiu, é verdade, os commandantes das corvetas, 
mas isto ele nenhum modo diminue a sua responsabilidade. Quem concede asylo fica obrigado a 
providenciar efficazmente para que os asylados clelle não abusem, directa ou inclirectamente,contra 
o Governo que hostilisavam. O Sr . capitão úe fragata Augusto de Castilho não quiz, não soube 
ou não pôde cumprir essa obeigação. Por elle responcle o Governo de Sua Magestade Fidelíssima. 

O Sr. Marechal Floriano Peixoto crê ter dado durante a sua administmção provas evidentes de 
sincero desejo :de manter e desenvolver a amizade que por tantos e tão valisdos motivos deve existir 
en tre o Brazil e Portugal. Com vivo pezar se vê, portanto, na obrigação de suspender as relações 
diplomaticas com o Governo Portuguez. 

Hoje communico pelo telegrapllo essa resolução ao Encart'egado ele Negocios em Lisboa. Re-
commendo-lbe que a transmitta ao Sr . i'I'Iinisteo elos Negocios Estrtwgeiros pedindo-lhe passaporte 
e se retire com o pessoal da Legação ia seu cargo. 

Tornando-se, portanto, sem objecto a presença do Sr . Conde de Paraty neste paiz como En-
canegado de Negocias, incluso ,lhe remetto o passaporte ele que necessita para retirar-se com o 
1•essoa.l ela Legação a seu cargo. 

Cumprindo esse panoso dever, aproveito a occasião paea ainda uma vez ter a honra de reiterar 
ao Sr. Conde de Paraty.as seg-urança'l da minh~ mui distincta consideração . 

Cassiano elo 1Vascimento. 
Ao Sr. Conde ele Paraty. 
Annexo- 1 ~o 
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Jvlensagem de 24 de junho de 1894 

SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL- Pela exposição que tive ensejo de fazer 
na « Mensagem » que vos dirigi ao iniciardes os trabalhos da presente legislatura, conheceis 
os traços geraes dos antecedentes e da irrupção da revolta de 6 de setembro do anuo proximo 
findo e da grave commoção interna que agitou o paiz e foi su:trocada a 13 de março ultimo 
no seu reducto mais consideravel, perdurando apenas alguns e:ffeitos do drama criminoso, 
cujas scenas finaes se desenrolam agora nas regiões do extremo sul, em continuas victo-
rias da legalidade, alcançadas pelo patriotico heroismo das forças republicanas. 

Sem poder ainda desempenhar-me cabalmente do compromisso que tomei perante vós naquelle 
documento, relativo às communicações especiaes das m~idas de que lançou mão o governo para 
manter, como lhe cumpria, em toda a sua plenitude, a força da lei, o prestigio da autoridade e ga-
rantir a estabilidade das instituições do paiz, cabe-me, entretanto, para não mltis demorar a no-
ticia dos actos governamentaes expe.didos após a resolução tomada pelo Congresso Nncional, então 
ainda em !uncções, com o decreto n. 172, de 10 de setembro, que declarou o estado de sitio na 
Capital Federal e na cidade de Nitheroy, por espaço de lO dias, trazer ao vosso conhecimento as 
providencias que eram imperiosamente exigidas pela situação anormal creacla pela revolta. 

Autorisaclo o Poder Executivo pela alludicla resolução do Congresso, estendeu o estado de 
sitio decretado a varias pontos do territorio nacional, pelos seguintes actos: 

Decreto n. 1549, ele 25 do mesmo mez de setembro, ao Distrito Federal e aos Estados elo Rio 
de Janeiro, S. Paulo, Santa Catbarina e Rio Grande do Sul, até 9 de outubro seguinte ; 

Decreto n. 1563, de 13 de outubro, comprehendendo mais o Paraná, até 28 do mesmo 
mez; 

Decreto n. 1577, de 28 de ou tubro, pro rogando até :::!0 de novembro o estado á e sitio nos 
lagares indicados ; 

Decreto n. 1597, de 14 do novembro, ampliando a medida ao Estado de Pernambuco ; 
Decreto n. 1602, de 29 de novembro, prorogando-o até 25 de dezembro ; 
Decreto n. 1617, de 25 de dezembro, prorogando-o até 31 de janeiro seguinte ; 
Decreto n. 1667, de 31 de janeiro, prorogando-o até 25 de fevereiro, tornando-o extensivo á 

capital dos Estados ela Parabyba, limitando em Pernambuco á Capital desse Estado ; 
Decreto n. 1679, de 25 de fevere iro, prorogando-o até 28 desse mez ; 
Decreto n. 1683, de 2 de março, prorogando·o até 30 de abril ; 
Decreto n. 1693, de 13 de abril, restringindo o estado de sitio as camarcas do Recife e Nicthe-

roy, Districto Federal e Estados de S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; proro-
gando até 30 de junho corrente. . 

Além disto, no intuito tambem de oppór obstaculo eillcaz ao plano de subversão das instituições 
e dos poderes constituídos, o governo publicou os seguintes actos : 

Decreto n. 15fi0, ue lO de outubro, dispondo sobre a destituição das immunidades, privilegias e 
fortificações em poder dos revoltosos, ou a que a elles se associassem, bem assim privando-os da 
protecção da bandeira naciomü; 

Decreto n. 1564, de 13 do mesmo mez, designando lagares especiaes para a detenção por e:tfeito 
do estado de sitio, e dando outras providencias ; 

Decreto n. 1565, de igual data, regulando a liberdade da imprensa durante o estado de sítio ; 
Decreto n. 1594 A, de 4 de novembro, concedendo as fami.lias das praças de pret da guarda 

nacional, dos corpos de policilt e de outras corporações militarmente organisadas, que fallecessem 
em combate ou em consequencia de ferimentos nelle recebidos, a percepção do soldo correspondente 
ao posto respectivo ; 

Decreto n. 1594 B, de 6 de novembro, equiparando aos do exercito os officiaes da guarda nacio-
nal, dos corpos ele policia e de outras corporações militarmente organisadas quanto ao beneficio do 
meio-soldo) segundo a lei de 6 de novembro de 1827 ; 

Decreto n. 1594 C, de 7 do mesmo mez, concedenclo as praças de pret da guarda nacional, dos 
corpos de policia, etc., que se inutilisassem na defesa das instituições constitucionaes, reforma com 
soldo por inteiro, e autorisando o recolhimento das mesmas praças ao Asylo dos Invalidas da 
Patria; 

Decreto n. 1681, de 28 de fevereiro, declarando sújeitos a jurisdicção de fóro militar os crimes 
que se relacionassem com a rabellião ; 

Decreto n. 1685, de 5 de março, ampliando as disposições do decreto antecedente n. 1681, 
quanto aos crimes sujeitos á jurisdicção do fóro militiir ; 

Decreto n. 1687, de 17 de março, mobilisando a guarda nacional do Districto Federal e dos 
Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

De par com esses actos, que apreciareis em sua integra e que se justificam pelos considerandos 
que os procederam, foi preciso que o Governo iomasse sob a sua r esponsabilidade a abertura de 
creditas extraorclinarios para as despezas imprevistas que teve de realisar em consequencia da 
revol~a, devendo taes actos ser opportunamente submettidos á vossa illustrada e patriotica consi~ 
deraçao. 
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Terminando, ca.be-me declarar-vos que, não tendo sido possível, por motivos que são obvio, 
recolher e examinar todos os documentos existentes nos pontos que vão sendo desoccupados pelos 
revoltosos, nem achando-se ainda concluídos os trabalhos e relatorios ~oncernentes aos inqueritos 
e interroaator;os das pessoas que se acham detidas nas prisões do Estado, reserva-se o Poder Exe-
cutivo p;m neste particular, apresentar-vos opportunCJmente o resultado de todas essas diligen-
cias, afim de que aprecieis, com pleno conhecimento de causa, a justiça q1e presidiu aos actos de 
repressão contra as pessoas implicadas na revolta .. 

Capital Federal, 25 de junho de 1894. 

FLORIA '0 PEIXOTO. 

Mensagem de· 4 de outubro de 18 94 

SENHORES l\IEl\IBROS DO CONGRE SO NACIONAL- Iniciada a 6 de setembro do anuo proximo pas-
sado a aggressão aos poderes constituídos da Republica, como já tive a honm de communim~r-vos nas 
:Mensagens de 7 de maio é 17 e 25 de junho ultimos, julguei do meu deve1• resistir e forçadamente 
para salvar a Patria da condição a que se expunha si fosse abandonada á ambição de políticos de-
sorientados e militares rebeldes, e mais ainda, para manter illeso o respeito á lei e o prestigio ela 
autoridade. 

Disposto a sacrificios extremos, não hesitei um momento em acceitar dos meus compatriotas o 
oiTerecimento espontaneo do seu valiosíssimo auxilio, afim de podermos cong1'egados reagir e ani-
quilar os fortes elementos de ataque e de destruição insidiosa e subreptici<~mente adquiridos pelos 
inimigos da Republica. 

Fot·talccido pelo concurso dos poderes publicos e apoiado pela Nação, empreguei medidas ex-
traordinarias, ora afim de apparelhar os meios de acção e rept•es5ão, ora para restringit· a liberdade 
individual durante o parindo da. revolta. 

Da necessidade indeclinavel de manter a ordem ; do dever inilludivel de sustentar com digni-
dade e energia os poderes instituídos ; elo emprego dos meios coercitivos de defesa a principio e mais 
tarde de reac~ão contra os revoltosos ; ela mobilisação, manutenção, armamento e oquipamento de 
!orças ; da acquisição rapida de elementos de guerra, resultaram actos do governo que certamente 
não podiam ter sido previstos nas leis ordinari:ls nem computados nos orçamentos. 

As providencias cujos etl'eitos inevitaveis se traduziram na restricçã.o á liberdade individual 
como meios preventivos. r eferem-se á fiscalisação policial do transito nos pontos do territoeio nacio-
nal attingidos pelo estado de sitio e á detenção de cidadãos compromettidos uns e suspeitos outros 
de co-participação na revolta. 

Da dnfensiva em começo e aggressão posterior pelas armas pl'ovieram naturalmente as conse-
quencias da guerra e o tributo de sangue cuja responsabilidade deve caber inteira á mal contida am-
bição de seus autores. 

Nas condições excepcionaes em que se achou o Governo a braços com adversarios de todas as 
classes, nacionaes e estraugei!'os, era de esperai' que as autoridades nem sempre pudessem apreciar 
com o necessario rigor o gráo de culpabilidade e mesmo a innocencia dos que eram indigitados co-
mo compromettidos na revolta ou suspeitos de auxiliai-a. 

Dahi o facto iuevitavel de se acharem promiscuamente comprehendidos nas medidas de repres-
são indivíduos evidentemente culpados e outros a respeito dos quaes não se podia formar juizo se-
guro , porquanto nada é mais difficil, Senhores Membros do Congresso, do que colher provas contra 
quem astuta e traiçoeiramente conspira. 

Não raro aconteceu encontrarem-se pessoas co-participes da revolta, segundo a opinião publica, 
mas em relação ás quaes não se poude conseguir, apezar elos maiores esforços, uma só prova que 
lhes puzesse em evidencia a criminal idade ; e, o que e mais ai nda, houve conspiradores tão habeis, 
revoltosos tão sagazes, que se surprehendia a autol'idade ao encontrar, em vez de documentos com-
promettedores, indícios de sympathia e mesmo de dedicação pela causa da legalidade. 

E é esta a razão porque muitos e muitos dos que directa e indirectamente auxiliaram aos rebel-
des, fornecendo-lhes capitaes e innumeros outros meios de acção, julgam-se hoje com o direito de 
fazer crer que foram sempre amigos dedicados da ordem, sustentaculos da autoridade. 

Occupar-me-hei agora de assumpto que interessam a independencia e harmonia dos Poderes 
constituídos. 

Por varios e successivos accordãos o Supremo Tribunal Federal flrmarn. a doutrina constitucio-
nal de não ser da competencia do Poder Judiciario o conhecimento e exame das medidas de repressão 
tomadas pelo Executivo durante o estado de sitio, emquanto sobre ellas não se hou vesse pronunciado 
o Congresso . 

E e:tl'ectivamente foi, entre outros, proferido o accordão de 27 de abril de 1892 em que se procla-
mou esse principio por 11 votos contra. um só vencido, na petição de habeas-corpus requerida em 
favor de cidadãos envolvidos na sedição do 10 do mesmo mez. 
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Nessa sentença o Tribunal accentuou a sua incompetencia para conhecer da mataria, sob os 
fundamentos que succintamente passo a expôr: · 

1•, que, durante o estado de sitio, é autorisado o Poder Executivo a impor, como medidas de 
repressão, a detenção ou o desterro ; 

2•, qne estas ~~~clidas não revestem o cara?ter .de pena ; . . . . 
3" que o exerc!CJO desta faculdade extraordwarm é conferulo pelas dtsposições combmadas dos 

arts . 34 § 21 e 80 § 3• da Constituição; · 
4•, que, por força desses textos constitucionaes, sómente ao Congresso compete examinar e ava-

liar as razões das medidas de repressão a esse tempo tomadas ; . . . 
5•, que, 1)ortanto, antes do juizo polí tico do Congresso, não é licito ao Poder JudiCiarw ap!ecmr 

o uso que tenha feito o Executivo daquella attribuição constitucional ; e que tambem. não é da 1~dole 
do Supremo Tribunal Federal envolver-se nas funcções políticas dos Poderes Execut1vo e Legtsla-
tivo; 

60, finalmente, que por conseguinte, emquanto não se houver pronunciado o Congre_:;so, a .ces-
sação do estado de sitio não importa a cessação das medidas então decretadas, porque, . nao contmu-
ando estas a subsistir até serem submittidos a julgamento os accusados, poder-se-ll1am annullar 
todas as providencias adaptadas em virtude de ponderosas razões de ordem publica. 

Semelhante jurisprudencia foi ainda confirmada ultimamente no accordão de 1 de setembro 
findo em que se denegou a ordem de habeas-corpus , r equerida por um preso político. 

Entretanto, com geral surpresa o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido nos ultimos 
accordãos doutrina diametralmente opposta concedendo habeas- col'pus, a varios presos em identicas 
condições . 

Cumprindo ao Governo acatar as deliberações do Tribunal e attender muito a necessidade de 
manter in integn.m~ a harmonia e indopendencia dos Poderes, não hesitou um momento em mandar 
pó1• em liberdade a diversos detentos favorecidos pot· essas decisões . 

A mesma nórma de conducta, perém, não póde ter com relação aos es trangeiros, cuja expulsão 
ja tinha sido decretado, utili ando-se o Governo do direito, que j ulg11 assistir-lhe, de deportai-os 
sempre que se t ornarem perniciosos a ordem e moralicl11lie publicas . 

Esta attribuição dos gO I'e rnos dos povos civilisados foi sempre reconhecida pelos escriptores de 
Direito Intel'nacional, e põem-na em pratica todos os nias as nações cultas. 

Entre nós e de ha muito estava ell a coosagmda pela praxe, e por muitas vezes, solicitada por 
diD'erentes motivos, foi ulilimua sem que se contestasse ao Govet•no semelhante direito, sendo 
mesmo pal'a notar que o proprio Supremo Teibunal j:\ o hav ia reconhecido em uniformes e anterio-
r es de~isõss. 

Corn ess11 jurisprndencia iostavel e contrad iclol'ia o Supremo Tribunal Federal se avoca uma 
competcncia que l'ere de frente as disposições combinadas dos nrts . 34 § 21 e 80 § 3• da Constituição 
e pro pende a enfr<tquecer e annullar a ac~.ão do Poder Execuli v o- o responsavel immediato pela 
manutenção da ordem publica . 

1 Uma alllrmação posso fazer-vos, filha da experiencia o baseacl11 nos factos - e é que, emquanto 
os org·ãos da soberánia. nacional não se compene trarem de que a independencia e harmonia consa-
gradas no art. 15 da Constituição de vem se traduzir na communidade de esforços para a g-arantia da 
paz e efl'ectiva punição dos qne a perturbarem, a H.epublica. estará ele continuo ameaçada, em seus 
l'unchtmenlos, pois sabeis, Senhores Membros do Congre;so, que nadtt anima tanto a pratica ele novos 
crimes como a tolCJ·aocia e a impuni dade dos primeiros. 

Os indivíduos que, pelas cil'cumstancias que ,iit expuz, llaviam siuo preventivamente de tidos, 
fomm sendo po3 tos om li berdade:\ medida que se verifica l'a não lhes ser mais possível pl'ejudicar a 
ordem e a segurança publicas . 

Outros, porém, cuja culpalJilidade parece resultar das provas colhidas, estiveram retidos até 
a data em que lhes foi concedido hetbeas- C01'J!Us, e o Governo trata de remetter ao juizo competente 
as alludidas provas, afim de serem submettidos a julgamento. 

Dos militares, alguns ja foram julgados e outros ainda se acham sob a acção dos tribuna.es 
perante os quaes estão sendo processados. 

A anormalidadé da situação que o Governo teve de enfrentar, o impossibilitou de encontrar 
recursos dentro dos limites das rendas ordinarias, que decresciam de dia a dia á proporção que os 
factos iam se succeclendo . 

Para haver os meios de que precisava nos termos r estl'ictos das autorisações contidas na lei de 
brçamento, era necessario que fosse então exequivel, com a rapidez qp.e o caso exigia uma operaçã:> 
de credito no exterior ou dentro do paiz. ' 

Vós .mesmo fostes os P!'i~eiros a reconhecer a urgencia de habilitar o Podet' Executivo com os 
necessarws recursos, confermdo-lbe, pelo ar t. 4• § 2° da lei n. 191 A de 30 de setembro de 1893 
os poderes indispemaveis para effectuar no paiz, ou no estrangeiro, qualquer operação de credit~ 
até ao maximo de tt·es milhões sterlinos. · 

As circumstancias do momento, porém, não comportava nem uma nem outra solução. 
No . exterior, a pr~paganda f~ita systematica e ~enazmente contra o Governo e contl'a a propria 

Repubh?a oppor-nos-hta !l'raves dtfficuldades e deveria acarretaa ao paiz condições onerosissimas. 
No ll'lterwr, o re trah1mento natural dos cap1taes e as condições dos estabelecimentos de credito 

tornavam igualmente inexequivel a realisação de um empresti111o como era para. desejar . 
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Não podendo, pois, esperar com ·segurança o exito de uma operação de credito, vi-me forçado a 
recorrer ao unico alvitre admissivel- a emissão de notas do Thesouro. Tornou-se necessario fazel-o 
para salvar a Republica; e eu o fiz, consciente da responsabilidade que assumia e que ·desasombrada-
mente assumo. 

Lançadas em circulação notas do Thesouro na importancia ele 83.000:000$000 verifica-se que 
a operação praticada pelo Governo não excede e antes é inferior ao limite fixado na disposição 
legi~lati va citada. _ 

A despeza publica de l de setembro a 31 de dezembro do exercício passarlo montou a 
137.680:812$814, e a de 1 de janeiro a 31 de agosto do actual a 204.154:040$850, isto é, 
341.834:853$664 em 12 mezes, comprehenclidos os sete da revolta. 

Do resultado indicado, que representa a synopse da maior cópia de dados estatísticos que foi 
possível colher, se evidencia que a despeza geral e a occasionada pela revolta attingiram, no decurso 
de um anno, o algarismo apurado de 341.834:853$664, quantia que não está longe da despeza total. 
Ora, sendo computada a média da despeza annual da União em 280.000:000$000 aproximadamente, 
segue-se que propriamente com a revolta o poder publico terá despendido no maximo a quantia de 
70 mil contos de réis. 

O encargo não deixa de ser assás pesado para o Thesouro, mas funestos e peiores seriam para 
a fortuna publica os eifeitos da victoria da insurreição, si o Governo vacillasse ante o emprego dos 
meios para defender as instituições tão sériamente ameaçadas. 

O sacrificio, entretanto, nada deixa a receiar, attento os recursos inexgotaveis do paiz, mani-
festados dia a dia pelo avultado crescimento da renda publica. 

Em relação aos dous creditas concedidos pelo Poder Legislativo, na importancia total de 
30.000:000$000, sendo 12.000:000$000 ao Ministerio da Marinha para a reforma do material naval, 
por decreto n. 140 de 28 de junho de 1893, e 18.000:000$000 ao da g·uerra para substituição, comprn. 
de armamento e petrechos bellicos, por decreto n. 141 de 5 de julho do mesmo anuo, cumpre-me 
declarar que o Governo já despendeu 2.562:189$993 do primeiro e 7.392:089$448 do segundo, até 
31 de agosto proxirao passado. 

Cabe aqui assignalar que a revolta ao mesmo tempo que determinou a necessidade de despezas 
extraorclinarias, concorreu muito para o decrescimento da receita da União, notadamente na Al· 
f>.t.ndega desta Capital, que de 6 de setembro de 1893 a 13 de março deste anuo, rendeu apenas 
33.670:493$561, no passo que, em igual período do anno antecedente a sua arrecadação montou 
a 47.848:359$209, havendo, portanto, a notavel differença de 14.177:865$648. 

Além das medidas extraordinarias impostas pela necessidade de manter a ordem e reprimir a 
insurreição, outras providencias tive de adoptar para impedir que, em tão grava conjunctura, ficas-
sem paralysado3 alguns serviços essenciaes da administração, que não tinham sido sufficientemente 
dotados nas leis orçamentarias. 

Constam umas e outras das cópias juntas, que submetto á vossa apreciação. 
A violencia e o inisperado do ataque crearam para o Governo a alternativa de ceder à imposi-

ção, o que seria ignominioso, ou de recorrer a meios energicos para a defesa propria e aniquila-
mento da revolta. 

Sem vacilações, devo ainda dizel·o, preferi esta ultima solução, unica., de certo, compatível 
com a honra e a dignidade no exercício do meu cargo, podendo assegurar-vos que da minha conducta, 
dos actos que pratiquei, assumo plena responsabilidade perante a Nação, e, seja qual fôr o juizo 
dos que hão de julgar-me, sa.tisfar-me-hei de todo com a consciencia de haver cumprido meu dever, 
teudo procurado sempre inspirar-me no bem e nos grandes interesses da Republica. 

Saudo-vos. 
Capital Federal, 4 de outubro de 1894. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Manifesto do Sr. Presidente da Républica 

. Á NAÇÃO BRAZILEIRA 

AssunHndo hoje a Presidencia da Republica, obedeço á resolução da soberania nacional, so-
lemnemente enunciada pelo escrutínio de 1° de março. 

Acceitando este elevado cargo, que não pretendi por julgai-o muito superior ás minhas forças, 
especialmente na actual situação, submetto-me a imperioso dever patriotico, e não pouparei esforços 
nem sacriflcios para cor'responder á extraordínaria prova de confiança de meus concidadãos, mani-
fe'stada de modo inequívoco no pleito eleitÇ>ral máis notavel da vida nacional. 
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Cumpre-me, neste momento, manifestar á. na~ão quaes os princípios e normas que me guiarão 
no desempenho da bonr~sa, mas d_ifflcil missão que me _foi im~st:'-· . . o lustro de existenCia, que hoJe completa a Republlca braz1le1ra, tem s1do de lutas quaSl perma-
nentes com adversarios de toda a especie, que teem tentado destruil-a, empregando pa.ra issso todos 
os meios. 

Como expressão concreta desse período de funestas dissenções e lutas, rememoro com amargura 
a revolta de 6 de setembro do anno proximo passado. 

Essa revolta, que foi o mais violento abalo de que se podia ressentir o re§imen proclamado á 
15 de novembro de 1889, iniciada sob o pretexto de defender a Constituiçao da Republica e de 
libertar a Patria do jugo de uma supposta dictadura militar reuniu sob a sua bandeira, todos os 
elementos adversos á ordom e á paz publica, concluindo por caracterisar-se em um movimento 
tormidavel de ataque ás instituições nacionaes, arvorando o estandarte da restauração mo-
narchica. 

Mas, por isso mosmo que essa luta tt·emenda foi travada pela colligação de todoi os inimigos, a 
victoria da Republica fai decisiva para provar a estabilidade das novas instituições, que tiveram 
para derendel-as a coragem, a pertinacia e a dedicacação do benemerito Chefe do Estado, auxiliado 
efflcazmente pelas forças militares de terra e mar, - fieis á Constituição de 6 de setembro de 1893 
-como a 23 de novembro de 1801,- pelo concurso entbusiasta da mocidade das escolas-, da 
guarda nacional, dos bata.lhões patrioticos e da policia, e pela solidariedade unanime dos Estados da 
União, cujo apoio foi de extraordinario valor. 

Essa revolta que, rlu1·ante tantos mezes, -substituindo a paz e o trabalho por lutas fratricidas, 
- perturbou a vida nacional e causou enormes males, damniticando a fortuna publica e particular 
produziu entretanto o grande beneficio de convencer ainda aos mais incredulos de que a fórma repu-
blicana, ta.l como está consagrada na Constituição de 24 de fevereiro, é indubitavelmente a que tem 
de reger para sempre os destinos do Brazil, porque é no seu admiravel mechanismo que está a ma.is 
segura garantia da harmonia permanente entre a unidade nacional e a vitalidade e expansão das 
rorças locaes . 

A Republica está, pois, firmada na consciencia nacional ; -lançou raizes tão fundas que jamais 
será dahi arrancada. 

Ao passo que a monarcbia cahiu sem a menor resistencia, não obstante haver dominado o puiz 
durante setenta anno com o seu regimen centralisador; - a Republica, apezar de sua curta e 
perturbada existencia, defendeu-se heroicamente e venceu a poderosa revolta restauradora, por-
que tinha a seu lado a opinião nacional, manifestada pelo consenso unanime dos E tados, que, ha-
vendo experimentado !\ influencia beneftca da autonomia, que lhes deu o novo regimen, não se su-
geitarilo jamais á retroceder á condição de províncias sem recursos, manietadas em seu desenvol-
vimento pelas pêas atrophiantes da centralisaç,'i.o. 

Os adversarios dn.s novas in tituições devem estar desilludidos: segura pela poderosissima ancora 
da federação, a Republica resistirá a todas as tempestades que cont~a ella se desencandeiem por 
mais fortes e violentas que sejam. 

As constantes agitações que, no primeiro quinquennio, perturburam a vida da Republica não 
causaram SOI'preza; eram pl'evistas como consequencias da revolução de 15 de novembro. 

Não so realisam revoluções radicaes, substituindo a forma de governo de uma nação, sem que 
nos primeiros tempos as novas instituições encontrem a resistenoia e os attritos, motivados pelos 
lntere ses feridos pela revolução, que embaraçam o funccionamento regular do novo regimen. 

Foi o que aconteceu ao Brazil. 
Felizmente, g1•aças á altitude patriotica, pertinaz e energica do marechal Floriano Peixoto, 

secundaLlo pela grande maioria da nação, - parece esta.r encerrado em nossa patria 'o período das 
t\gitações, dos pronunciamentos e das revoltas, que causaram-lhe dall'lnos inest1maveis, sendo mui-
tos delles irrepam v eis . 

Nesta situação, exige o pah·iotismo que todos os brazileiros, especialmente os deposita"ios do 
11oLler publico, contribuam com seus e forços dedicados e perseverantes para conseguirem que a Re-
publica seja. o que deve ser - um regimen de paz e de ordem, de lioerdade e de progl'esso, 'sob o 
1mperio da justiça e du. lei. 

E·sa e a ardente a piração nacional, ma.nifesta.da. no esc1·utinio de I de marQo, porque só assim 
ser(\ possível a reparação, ainda que lenta, dos damno3 soiTridos pelQ paiz. 

Na esphera de minll.as attribuiçõe esforçu.r-me-hei pela realisação desse de ideratum, obser-
vando esta normas e principio : 

- Execução fiel do r gimon liVl'e e democratico ~doptado pela Constituição do 24 de fevereiro, 
tlrrnt\Odo o mantondo e crupulosa.mente a autonom1a dos Estados harmonica com a soberania 
da nHlo e a independencia e o mutuo respeito do poderes institqidos como orgãos dessa sobe-
rania; 

-Respeito ao exercício de todas as liberdades e ga~•ontias constitucionaes, mantendo concur• 
rento e energicamente a obediencia á lei e o prestigio da autoridade, condições indispensavois para 
assegurar a ordem e o progresso ; 

- Adminlstl•ação_ da Fazenda. Publica com a maxima flscalisação na arrecadação e no emprego 
da renda e com a mms severa e persevet•ante economia, reduzindo a despeza de modo a equilibral·a 
com a receita, extinguindo assim o deficit do orçamento convertido este em realidade ; 

- Pontualidad na atisfação dos compromissos successivos, que desde passado remoto tem-se 
acollmult\do em ouus postdissimos a trausmittirem-se de geração a jSeraç<"'(o, e resgate gradual da 
m dt\ fldu iarfa para elevar o seu valor depreciado ; 
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-Animação à iniciativa particular para a exploração e desenvolvimento da agricultura e das 
industrias, e introducção de immigrantes que, povoando o nosso vasto territorio, fecundem com o 
trabalho as suas riquezas inexgotaveis ; 

- Garantia efficaz à plena liberdade do suft'ragio, base fundamental da democracia. re-
presentativa ; 

-Manutenção da ordem e da tranquillidade no interior e da paz com as nações es trangeiras, 
sem sac!'ificio de nossa dignidade e de nossos direitos, cultivando e desenvolvendo as relações com 
as nações amigas. 

Obedecend'l a este programma, espero poder contribuir para o bem estar e para a felicidado de 
nossa Patria. 

Conheço e avalio bem os grandes embaraços e diillculda.des de toda a ordem com que terei de 
lutar no desempenho de minha ardua missão ; - desanimaria, si não me sentisse apoiado pela 
nação e si não contasse com a cooperação patriotica de cidadãos doa mais illustrados e com-
petentes. 

Como era facil preve1·, os tristes acontecimenlos,a que alludi, tendo abalado e perturbado pro-
fundamente a >ida nacional durante muitos mezes, aggraTaram bastante a nossa má situação polí-
tica e tlnanceira. • 

Os germens da insubordinação e da anarchia expandiram-se e os compromissos do 
Thesouro foram grílndemente augmentados com a.s despezas extraordinarias, que se tornaram 
indispensaveis. 

Mas, restabelecida a paz em condições de estabilidade, mantida a Ol'dem no paiz- pelo respeito 
á lei e pelo prestigio da autoridade, restaurada a confiança do capital e do trabalho para promo-
verem a expansão da agricultura, das industrias do commercio, tiscalisada e severamente econo-
misada a fazenda publica, -os inexhauriveis recursos do nosso riquíssimo solo aliviaram progres· 
sivamente o Thesouro da oppressão dos encargos actuaes, valorisando correspondentemente o nosso 
meio circulante e erguendo no interior e no exterior o nosso credito. 

E' esse o caminho que nos levará com segurança á si tuação de prosperidade e grandeza a que 
está destinada a nossa Patria. · 

O governo, que ora inicia a penosa jornada por esse caminho, fortalecido pelo apoio nacional, 
não se desviará delle, tendo por unicos e seguros roteiros- a justiça e a ·Jei - e por seu unico 
alvo- a felicidade da Patria. 

Capital Federal, 15 de novembro de 1894. 

PRUDENTE J, DE MoR .... ES BARROS, 
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1894 

Relação nominal dos Srs. Deputados -la sessão 

Amazonal!l 

.. Antonio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto. 
. File to Pires Ferreira. 
, Francisco Ferreira de Lima Bacury. 
, Gabriel Salgado dos Santos. 

. Augusto Montenegro . 
. Enéas Martins . 
. José Teixeira da Malta Bacellar . 
. Theotonio Raymundo de Brito (1). 

· Carlos Augusto Valente de Novaes. 
· Diogo Hollanda de Lima . 
. Jayme Pombo Bricio Filho . 

. Benedicto Pereira Leite • 
. José Francisco Viveiros. 
· Luiz Antonio Domingues da Silva . 

Pará 

l 0 DISTRICTO 

2° DISTRICTO 

Maranhão 

1° DISTRICTO 

. Manoel Bernardino da Costa Rodrigues. 

. Antonio Eduardo de Berredo . 
. Christino Cruz. 
~ Gustavo CoUaço Fernandes V eras. 

. Anisio Auto de Abreu. 
Joaquim Nogueira Paranaguá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (') . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ('). 

2° DISTRICTO 

Piauby 

(l) Eleito n:~. vaga. do Sr, Just o Charmont, eleito senador pelo mesm o Estado, Nã o t omou assento, 
('} Vag:~. :~.b crta em virtude de r enuncia do Sr . Alvaro de Souza Mendes. 

I (3 ) Vaga aberla por lu1ver perdido o ma.ndato o Sr. Gabriel Ferreira. 
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Ceará 

1 o DISTRICTO 

·Frederico Augusto Borges . 
. Gonçalo do Lago Fernandes Bastos . 
. Manoel Ambrosio da Silveira Torres Portugal. 
• Thomaz Cavalcante de Albuquerque. 

. Ilderonso Corrêa Lima. 
· João Lopes Ferreira Filho. 
· Pedro Augusto Borges. 

·Francisco Benevolo . 
. Helvecio da Silva Monte. 
· José Bevilaqua. 

2° DIS~ICTO 

3° DISTRICTO 

Rio Grande do Norte 

. Augusto Severo de Albuquerque Maranhão . 
. Augusto Tavares de Lyra. 
· Francisco Gnrgel de Oliveira . 
. Luiz Francisco Junqueira Ayres de Almelda. 

Parahyba 

• Antonio Marques da Silva Mariz . 
• Antonio da Trindade Antunes Meira Henriques . 
. Chateaubriand Bandeira de Mello. 
· Joáo Coelho Gonçalves Lisboa. 
· José Antonio Maria da Cunha Lima. 

• Arthur Orlando da Silva. 
·José Mariano Carneiro da Cunha. 
· José Nicoláo Tolentino de Carvalho . 
. José Isidoro Martins Junior. 

. Antonio Alves Pereira de Lyra. 
·Gaspar de Drumond. 
· José Cupertino Coelho Cintra. 
·Luiz de Andrade. 

Pernambuco 

1° DIS'l'RlCTO 

2° DISTRIC!l'O 

3° DISTRICTO 

· Armiuio Coriolano Tavares dos Santos. 
· Francisco de Assis Rosa e Silva . 
· Marcionillo de Barros Lins. 

4° DISTRICTO 

· Francisco Cornelio da Eonseca Lima. 
·Lourenço Augusto de Sá e Albuquerque. 

('). 

(") Vngn aberta em virtude de perda de mandl\to ao Sr~ Antonio G-on-çalves ferreira, nomeado Ministro do Interior. 
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_).José Gonçalves Maia. 
- José de Medeiros e Albuquerque • 
. Miguel Joaquim de Almeida Pernambuco . 

Alagoas 

l 0 DISTRICTO 

, Carlos Jorge Calheiros de Lima. 
• José de Barros de Albuquerque Lins (3). 

José Fernandes de Barros Lima. 

r José da Rocha Cavalcante. 
, Manoel Clementino do Monte • 
. Silvestre Octaviano Loureiro. 

• Antonio Alves de Gouveia Lima. 
· Geminiano Brazil de Oliveira Góes. 
• Manoel José de Menezes Prado. 
· Olympio de Souza Campos. 

• Aristides Casar Spinola Zama. 
· Francisco dos Santos Pereira. 

João Augusto Neiva • 
. José Augusto de Freitas. 

• Aristides Augusto Milton. 
· Francisco Maria Sodré Pereira. 
• Joaquim Ignacio Tosta, 

· Aristides Gal vão de Queiroz. 
· Eduardo Pires Ramos. 

Manoel Caetano de Oliveira Passos. 

Sergipe 

Da h la 

1° DISTRICTO 

2° DISTRICTO 

3° DISTRICTO 

4° l>ISTRICTO 

· Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira. 
• Francisco de Paula Oliveira Guimarães . 

. Pedro Vergue de Abreu. 

5° DISTRICTO 

~ Flavio Guedes de Araujo. 
· José Ignacio da Silva. 
· Leovigildo do Ypiranga Amorim Filgueiras. 

6° DISTRICTO 

. Antonio Rodrigues Lima . 
. Nicoláo Tolentino dos Santos. 
· Sebastião Landulpho da Rocha Medrado • 

(3) Vaga aberta pela renuncia do deputado eleito. 
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7° DISTRICTO 

Arthur Casar Rios. 
: Marcolino Moura Albuquerque. 
· Thomaz Garcez Parauhos Montenegro. 

Esplrlto ilanto 

. Antonio Borges de Athayde Junior . 

. Cleto Nunes Pereira . 
. Galdino Teixeira Lins de Barros Loreto. 
· Torquato Rosa Moreira. 

Dlstricto Fede1•al 

1 o DISTRIOTO 

· Antonio José de Siqueira . 
. Francisco Furquim Werneck de Almeida (6

) • 

. José Carlos de Carvalho. 

. Alcindo Guanabara . 
·Carlos Antonio da França Carvalho. 
· José Lopes da Silva .Trovão • 
. Oscar de Godoy. 

2° DISTRICTO 

3° DISTRICTO 

· Candido de Oliveira Lins de Vasconcellos. 
· José Americo de Mattos • 
. Thomaz Delphino dos Santos. 

Rio de Janeiro 

1 o DISTRICTO 

• Alberto de Seixas Martins Torres . 
. Belizario Augusto Soares de Souza. 
· Érico Marinho da Gama Coelho. 
·Manoel Henriques da Fonseca Portella. 

· Euzebio de Queiroz Carneiro Mattoso. 
·José Baptista da Costa Azevedo. 
· Luiz da Silva Castro . 
. Nilo Peçanha. 

2° DISTRICTO 

3° DISTRICTO 

·Agostinho Vida! Leite de Castro. 
· Ernesto Brazilio de Araujo • 

. • ... .• . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . (f). 

· Francisco Santiago Gonçalves da Silva . 
. José de Barros Franco Junior . 

. Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. 

4° DISTRICTO 

5° DISTRIC"TO 

· Adolpho Pereira Burgos Ponce de Leon . 
. Urba no Marcondes dos Santos Machado . 
• Pauliuo José Soares de Souza Junior. 

(' ) Va:;a aberta por haver pe rdido o mandato o Sr. Furquim Werneck, nomeado Prefeito do Districto Federal. 
( 7 ) V:>.gn aberta pelo fa\\ecimento do deputa do elei to Sr. Ferreira da Luz. 
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Mina• Gerae• 

, Francisco de Paula Mayrink. 
José Caetano de Almeida Gomes. 
Landulpho Machado Magalhães . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 8 ) 

1Feliciano de Lima Duarte • 
. João Luiz de Campos. 
·José Martins de Carvalho Mourão. 

. Carlos Vaz de Mello. 
· Luiz Eugenio Monteiro de Barro:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ~) 
, João Nogueira Penido . 
. Joaquim Gonçalves Ramos • 
. Luiz Arthur Detsi. 

Antonio Dias Ferraz Junior. 
Antonio Torquato Fortes Junqueira. 
Francisco Lmz da Veiga. 

· Alvaro Augusto:de Andrade Botelho. 
· Joaquim Leonel de Rezende Filho . 
. Octaviano Ferreira de Brito. 

1° DISTRICTO 

2° DISTRICTO 

3° DISTRICTO 

4° DlSTRICTO 

5° DISTRICTO 

6° DISTRICTO 

7° DISTRICTO 

·Antonio Affonso Lamounier Godofredo. 
· Antonio Augusto Ribeiro de Almeida • 
. José Carlos Ferreira Pires. 

8• DISTRICTO 

· Benedicto Cordeiro dos Campos Valladares. 
· José Cupertino de Siqueira. 
· Rodolpho Ernesto de Abreu. 

Antonio Pinto da Fonseca. 
João da Matta Machado. 
Theotonio de Magalhães e Castro. 

Arthur Ferreira Torres. 
Manoel Fulgencio Alves Pereira. 
Simão da Cunha Pereira. 

9° DISTRICTO 

10° DISTRICTO 

11° DISTRICTO 

· Francisco Manoel Paraíso Cavalcante • 
. Olegario Dias Maciel. 

• • • , • • • • •, • • • • • • •, •, • •,,, • •,, , , , •, • ( lO) 

(8) Vaga em virtude de perda. do manda~o do Sr. Antonio Olyntho dos Santos Pires, p.omeado Ministro da Viaç~o. 
(9) Vaga aberta pelo fallec imento do deputado eleito Octavio Ottoni, 
(iO) Vaga em virtude de hM•er optado 11.eta cadeira de senador o deputado eleilo Sr. Antonio Gonçalves Chaves. 



- Carlos Justiniano das Chagas. 
· José da Costa Machado e Souza. 
'Lamartine Ribeiro Guimariíes. 

. Alfredo Ellis . 

. Alvaro Augusto da Costa Carvalho. 
· Domingos Corrêa .Moraes. 
· Carlos Augusto Garcia Ferreira. 

· Alfredo Casemiro da Rocha . 
. José Luiz de Almeida Nogueira . 
. Manoel Jacintho Domingnes de Castro. 

' Antonio Dino da Costa Bueno . 
. Antonio José da Costa Junior • 

.... Gustavo de OliveiraGodoy. 

· Adolpho Atl'onso da Silva Gordo. 
· Julio Cesar Ferreira de Mesquita. 
· Antonio Moreira da Silva . 

· Antonio de Padua Salles. 
·Manoel Jacintho Vieira de Moraes. 
· Uladisláo Herculano de Freitas. 

· João Alberto Salles . 
· Manoel de Moraes Barros. 
· Paulino Carlos de Arruda Botelho. 

· Cincinato Cesar da Silva Braga. 
Francisco Glicerio . 
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}2<> DISTRIC'l'O< 

S. Paulo 

1° DISTRICTO 

2° DISTRICTO. 

3° DISTRICTO 

4° DISTRICTO 

5° DISTRICT() 

69 DISTRICTO 

7° DISTRICTO 

. . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • (ti) 

Goyaz 

· Hermenegildo Lopes de Moraes. 
· João Alves de Castro . 
· Ovidio Abrantes . 
. Urbano Coelho de Gouvêa. 

Mat.t.o Grol!lso 

' Joaquim Antonio Xavier do Valle. 
·Luiz Adolpho Correia da Costa . 
. Mariano Ramos • 

. • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . • • • • . • • ( 11} 

Saut.a Cat.harlna 

. Emílio Blum . 
. Francisco Tolentino Vieira de Souza. 
· Lauro Severiano Müller . 
. Victorino de Paula Ramos. 

(ll) Vaga pela renuncia do Sr. João de Faria. 
(U) Vaga pela renuncia do deputado eleito Sr. Antonio Corrêa da Costa. 

l. .. ... 
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}\lo Grande do Sul 

. João Pinto da Fonseca Guimarães • 

. José de Almeida Martins Costa. 

. Manoel Py . 
. Marçal Pereira de Escobar. 

· Angelo Gomes Pinheiro Machado . 
. Aparisio Mariense da Silva. 
· Joaquim Pereira da Costa. 

· Aureliano Pinto Barbosa. 
. Rivadavia Corrêa . 

• Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro. 

· Arthur Pinto da Rocha. 
· Epaminondas Piratinin de Almeida . 

1° tl1S'i'RlCTO 

2° DISTRICTO 

3° DISTRICTO 

4° DISTRICTO 

. Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva. 

· Fernando Abbott. 
, Francisco de Paula Alencastro. 
· Pedro Gonçalves Moacyr. 

Annexo- i 
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1894 

Commissões da Camara dos Srs. Deputados na 1 a sessão da 2 a 
Legisla tu r a · 

COMMISSÃO DE POLICIA 

Presidente - O Sr. Francisco de Assis Rosa e Si! v a. 
I• Secretario- O Sr . Thomaz Delfino rios Santos . 
2• Dito- O Sr. João Coelho Gonçalves Lisboa. 
3• Dito - O Sr. File to Pires Ferreira . 
4• Dito- O Sr. Augusto Tavares de Lyra. 

SUPPLENTES 

Os Srs. Anisio Auto de Abreu e Antonio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto. 

VICE-PRESIDENTES 

I. • O Sr. Antonio Olyntho dos Santos Pires . n 
2. o O Sr. José Teixeira dalMatta Bacellar. b 
3.• O Sr. Francisco Luiz da Veiga. • 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 
Os Srs. : 

Eduardo Pires Ramos. 
Antonio Dlno da Costa Bueno, 
Manoel Ambrosio ua Silveira. Torres Portugal. 
Manoel Clementino do Monte. 
Erico Marinho da Gama Coelho. 
Antonio da Trindade de Antunes Meira Henriques. 
Carlos Antonio da França Carvalho. 
Antonio Augusto Ribeiro de Almeida. 
Adolpho Pereira Burgos Ponce de Leon, 

Os Srs. : 
Alberto de Seixas Martins Torres. 
Arthur Cezar Rios. 
José Luiz de Almeida Nogueira. 
Augusto Monteoegro. · 
João Lopes Ferreira Filho. 
Alcindo Guanabara. 

ORÇAMENTO 
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Antonio Gonçalves Ferreira. 
Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. 

a Serviu até 15 de novembro em que foi nomeado Ministro da Viação, 
I> Elei to i • vice-presiden te em 18 de novembro . 
o Eleito em 18 de novembro . 
d Substituído em 4 de junho pelo Sr . Francisco de Paula l\!nyrlnk . 



PETIÇÕES E PODERES 

Os Srs.: 
Aristides Augusto Milton. 
Antonio Borges de Athayde Junior. 
Carlos Jorge Calheiros de Lima. 
Pedro Augusto Borges. 
Lamartine Ribeiro Guimarães. 

FAZENDA E INDUSTRIAS 

Os Srs.: 

Ilderonso Corrêa Lima. 
Anisio Auto de Abreu. 
Candido de Oliveira Lins de Vasconcellos. 
Paulino José Soares de Souza Junior. 
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