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RELATO RIO 

~la 2a legislatura aos 4 de maio de 1895, só a 30 

de dezembro do mesmo anno foram encerrados os trabalhos do Con-
1 , gresso Nacional, funccionando dest'arte duplicado prazo daquelle estabele-

. t. '" •• ' . 

Ciclo na Constituição da Republica. 
Por cinco vezes foram _ ~r:or,~gadas as sessões, iniciadas as. tres primeiras re-

soluções na Camara dos peputados e as duas ultimas no Senado. 
Durante os oito _ meze~ .de trabalhos, a Camara dos Deputados discutiu e votou 

definitivamente diversos projectos de lei, de interesse geral, que foram submetti-
dos á sancção elo Presidente da Republica, constantes da relação seguinte : 

SANOOIONADOS 

INICIADOS NA SESSÃO DE 1895 

Orça a receita e fixa a despeza para o e:xercicio de 1896. 

Fixa as forças ele terra e mar para o mesmo exerci cio. 
Concede amnistla aos implicados nos factos occorrlclos no Estado ele Alagôas . 
Amnistia as pessoas cg,1e directa ou inclirectamente se tenham envolvido nos 

movimentos revolucionarios, occorridos no territo:rio da Republica até 23 de Agosto 
de 1895. 
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Reorganisa o ensino das Faculdades ele Direito. 
Dá nova organisação ao Corpo Diplomatico. 
Reduz a tres mezes o prazo da incompatibilidade eleitoral e parlamentar, esta· 

belecidas no art. 30 da lei eleitoral e revoga a lei n. 28 de 1892. 
Declara de livre escolha do Governo diversos cargos das repartições de Fazenda, 

creando delegacias fiscaes ,em alguns Estados. 
Regula a prova para a habilitação e percepção do meio soldo e montepio dos 

militares de terra e mar. 
Autorisa a reforma dos Estatutos da Escola Polytechnica. 

CREDITOS 

J 

Supplementares 

Para a rubrica - Garantias de juros a estradas 
de ferro - do Ministerlo ela Industria, Viação 
e Obras Publicas ........................... . 

Para occorrer ao pagamento de diversas clespezas 
elo exerci cio de 1894 ........................ . 

Para occorrer ás .despezas da verba n. 3'8, do 
art. 2° do orçamento vigente ...... · .......••• 

Para a rubrica - Serviço Sanitario Maritimo -
ela. lei do orçamento de 1893 ......... · ...... . 

Para ser distribuído por diversas verbas do art. 5° 
ela lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894 .... 

Para occorrer ás despezas da rubrica 11 do art. 7° 
da lei n. 266 de 24 de dezembro ele 1894 .... 

Para reposições e restituições do exercício vigente 
art. 7°, n. 29, ela lei n. 266 de 24 ele dezem-
bro ele 1894 ................................ . 

Para varias verbas do art. 2° ela lei n. 266 de 24 
de dezembro ele 1894 ....................... . 

Para a verba- Exercícios findos-· afim de occor-
rer a clespezas com a canal.isação· de agua 
na cidade de Macáo, no Estado do Rio Grande 
do · Norte ...................................•. 

Para pagamento de dividas de- Exercicfos fin-
dos - da lei n. 266 de 24 de dezembro de 1894 

.· .' -\ 

3.341:816$713· . 

4.516:323$080 

600: 000$000 ... 

44:826$433 

7.905:410$565 

28:000$000 

1.700:000$000 

566:226$610 

193:000$00() 

4.700:000$000 
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Para a verba n. 1 do art. 3° do orçamento vigente 
Para ·a verba n. 4, do art. 6° do mesmo orça-

lnento ...................................... . 
Para diversas ·verbas do art . 4° do mesmo orça-

mento .......... .. ..................... ... .. • 

Extraorclinarios 

Para pagamento dos vencimentos ele um conser-
-va:dor, um 2° official e um amanüense da Bi-
bliotheca Nacional. ................... .... .. . 

Para o custeio de tres officinas no Instituto Benja-
lnin Constant ............................... . 

Para as verbas n. 5 (54 :000$) e n. 7 (160:000$) do 
art. 2° ela lei n . 266, de 24 de dezembro de 1894. 

Para occorrer ás despezas com a Policia do Dis-
tricto Federal, ele accorelo com o n . 13 da 
mesn1a lei ................................ . . 

Para occorrer ás despezas com a reorganisação do 
Hospital de Marinha ................. .... ... • 

Para execução do § 10 do art. 2o da lei n. 242, de 14 

ele dezembro de 1894 (381 :000$), e para paga-
mento de fretes e reparos ele vapores armados 
pelo Governo durante a revolta de 6 de setem-
bro de 1893 (1.883:575$080) . .... ..•.. . ••.....• 

Para as clespezas com a restauração elas fortalezas 
no actual e futuro exercícios .. . ............ . 

' Para a construcção ele um quartel para o batalhão 
ele infantaria ele marinha e reparos em proprios 
nacionaes na ilha elas Cobras ............... . 

Para a administração do Districto Federal. ....... . 
Para resgate dos compromissos inherentes á com-

missão examinadora da escripturação da So-
ciedade Anonyma do Gaz ................... . 

Para pagamento elas despezas com a Colon1a Cor-
reccional dos Dous Rios ... . . ............... . 

Para pagar despezas com os funeraes do Marechal 
Floriano Peixoto ............................ . 

19: 500$000' 

819:000 000 

7 .616;993$250 

3:600 000 

6:000$000 

114:000$000 

104:036$000 

257: 152$518-

2.264 :575$080 

3 .000:000$000 

830:800$000 
3.717:661 "260 

9:873 760· 

76:000$000 

53:364$190 
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Para emprestimo á Administração do Districto 
Federal .. .. ... .. .. . ... . . ......... . .. .. ..... . . 

Para occorrer ás despezas extraordinarias já reco-
nhecidas com o exercito e corpos patrioticos no 
Estado do Rio Grande do Sul e para . liquidaçã.o 
das que forem verificadas até ao fim do actual 
exercício .. .. ............. . ..... . . . ......... . 

3.700:000$000 

14 .000 :000$000 

Além destes foram sanccionados ou promulgados outros relativos a interesses 
particulares, taes como licenças a funccionarios publicas, aposentadorias, con-
cessões, etc ., etc .. 

INICIAÚOS NAS SESSÕES ANTERIORES 

Regula o processo da apuração na eleição do Presidente e Vice-Presidente da 
Republica . 

Declara tem pararias as. :funcções de todos os orgãos do Ministerio Publico. 
Reorganisa a ce>rporação dos corretores de fundos publicas. 
Approva os actos praticados. pelo Poder. Executivo e seus agentes· por motivo 

da revolta de 6 ele setembro .· 
Crea um consulado em . Cayenna . 
Crea um pharol em Macapá . 
Dispõe sobre companhias de seguro estrangeiras . 
Outras resoluções tiveram igualmente $Olução definitiva, iniciadas em sessões 

.anteriores e relativas a interesses de emprezas par ticulares ou pretenções 
individuaes. 

Diversos outr.:>s projectos relativos a assumptos de alta relevancia politica ou 
economica deram tambem logar a luminosos debates durante a longa sessão de 1895. 

A questão do direito federal ele interferencia nos Estados, a que se refere a decre-
tação do estado de sitio, na ordem política ; a indemnisação dos bancos regionaes 
.e a creação ele es tabelecimentos de credito agrícola, na ordem economica, largo 
tempo occuparam a a ttenção da Camara, sem que nenhuma clellas lograsse c11egar 
a seu termo defi nitivo, pendentes ainda de ulterior e mais aturado estudo, já da 
Camara, já elo outro ramo do Poder Legislativo. 
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VOTOS DE OONGRArrULAÇÃO 

Na sessão de 24 de agosto, sob proposta do Sr. deputado Francisco Glicerio, é 
unanimemente approvado o seguinte requerimento: 

c< Proponho que a Camara dos Srs. Deputados, interpretando o jubilo nacional 
pela pacificação do Rio Grande do Sul, envie uma commissão uo Sr. Presidente 
da Republica para que o felicite por esse auspicioso acontecimento e levante a 
sessão.>> 

Na sessão de 19 de dezembro, sob proposta do mesmo Sr. deputado, appr.Jvou 
unanimemente a Camara o seguinte: 

c< A Camara dos Deputados da Republica dos Estados Unidos do Brazil felicita 
a Camara dos Representantes da União Americana, pela digna Mensagem do pre-
sidente Cleveland, que tão nobre e altivamente defende os direitos, a soberania e a 
liberdade das nações americanas, consagradas nas doutrinas de Monroe.>) 

VOTOS DE PEZAR 

Durante a sessão de 1895 foram votadas demonstrações de pezar pelo falleci-
rnento dos Srs.: deputado Francisco Santiago, senadores Saldanha Marinho, Silva 
Canedo, ·cunha Junior, ex-senador Saraiva, ex-deputados Antonio José Henriques e 
José Luiz de Almeida Couto e general Fonseca Ramos. 

Por occasião do fallecimento do Marechal Floriano Peixoto, ex-Vice-Presidente da 
Republica, e sob proposta de varlos Srs. deputados, foram suspensos os trabalhos das 
sessões durante alguns dias. 

VAGAS NA OAMARA DOS DEPUTADOS 

Durante a sessão deram-se as seguintes vagas: 
Rio de Janeiro. . . . . . . . . . 4° clistricto. . . . . . . . . . . . Pelo fallecimento do Sr. Santiago. 
Rio Grande do Sul. . . . . 5° >) . . . . . . . . . . . Pela renuncia do Sr. Abbot. 
Dlstricto Federal ....... . )) Por ter sido eleito senador o 

Sr. Lopes Trovão. 
Todas essas vagas foram preenchidas e apuradas as respectivas eleições. O can-

didato eleito e reconhecido pelo 4° clistricto elo Rio ele Janeiro ainda não tomou assento. 
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No intervallo da sessão, a Mesa da Camara tomou conhecimento das renuncias 
apresentadas pelos Srs. Dino Bueno e Paulo Queiroz, do .Estado de S. Paulo, e de 
accordo com o Regimento providenciou para o respectivo . preenchimento. 

Nos Annexos, em volume separado, é mencionado detalhadamente todo o pro-
.cesso dos diversos orçamentos de despeza e da receita gera1, desde a apresentação do 
parecer inicial até á redacção final para ser enviada á sancção . 

Em seguida, as resoluções do Congresso Nacional sanccionadas e as não sanccio-
nadas que pendem de decisão ; a Mensagem da abertura da 2a sessão da 2a legislatura ; 
a relação dos novos deputados eleitos para o preenchimento das vagas abertas ; final-
mente, as commissões especiaes, permanentés e mixtas, eleitas ou nomeadas durante 
a sessão. 

ARCHIVO E BIBLIOTHECA 

Com o credito votado no orçamento vigente realizaram-se os reparos projectados 
no archivo desta Camara . Augmentou-se o numero de prateleiras e armarios, re.to-
caram-se os tectos e assoalhos já estragados, fizeram-se mesas, estrados, .etc., etc. 

Quanto á bibliotheca, do catalogo appenso á segunda parte desta synopse vereis o 
.accrescimo que teve do anno passado a esta data . 

Foram adquiridas algumas obras de valor e acham-se encommendadas outras. 
Possue a bibLiotheca algumas das mais importantes revistas da Europa, e conto 

em breve obter as da America do Norte e das republicas vizinhas, para o que tenho já 

<dado as pro:videncias ne.cessarias. 

SECRETARIA 

No pessoal subalterno da secretaria deram-se duas vagas, pelo fallecimento dos 
~ontinuos Laubespin de Castro Bittencourt e Antonio Pinto Ferraz. A primeira foi 
logo preenchida com a nomeação do cidadão Luiz Antonio de Oliveira, a segunda 
com a nomeação do cidadão Antonio Teixeira Môcho. 

0 DIRE CTOR, 

@t. . .lffo.t.acia .!EeaL de §at.uaLha E?..et.S.. 
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ANNO DATA 
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,. 1.6 de Maio ..... 
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17 de Maio ..•.. 

17 de Maio •..•. 
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PROJECTOS 

ASSUMPTO ANDAMENTO ODSER V AÇÕES 

Reduz a um o prazo de dous Em 16 de Maio, julgado objecto Óo Sr. José Carlos. 
annoa, marcado no decreto de deliberação, é enviado á 
n. 227 A de 1894, para que commissão de constituição, le-
a navegação de cabotagem gislaçao e justiça. 
seja feita por navios na- Pende de parecer. 
cionaes . 

Transfere ao domínio doEs- Em 16 de Maio, julgado objecto Do Sr . Barros Franco Ju-
tado do Rio ele Janeiro o de deliberação, é enviado á nior e outros. 
proprio nacional denomi- commissão de constituição, !e-
nado Fa~enda da Boa gislação e justiça. 
Vista, sita no município da Pende de parecer. 
Parahyba do Sul. 

3 Isenta do imposto de penna Em 17 .de Maio, julll"ado objecto Do Sr. José Carlos. 
d'agua os predios que con- de deliberação, e enviado á 
stituirem o patrimonio dos commissão de orçamento . 

4 

institutos civis e religiosos, Pende de parecer. 
irmandades, ordens ter-
ceiras e lyceus, nas condi-
ções que indica. 

Declara de c<?mmissão os Em 17 de Maio, julgado objecto 
cargos de chefes das rapar- ele delibet·ação, é e nviado á 
tições de Fazenda da União, com missão de constituição, que 
torna dependente de pro- em 6 de junho dú. parecer que 
cesso administra ti v o a de- se imprime sob n. 4 3,.- Em 
missão dos empregados da 14eutra em 1• discussão. Oram 
concurso e revoga o art . 9° os Srs . Leovegildo Filgueiras e 
da le1 n. 19i B de 30 de Coelho Cintra. Encerrada.-
Setembro de 1893 e mais Em '15 approvado. - Em 18 de 
disposições em contrario, julho entra em 2a discussão . 

Ora o Sr . Neiva. São apresen-
tadas emendas, que na fórma 
do regimento são enviadas á , 
commissão de orçamento. A 
votação é adiada até a apre-
sentação do pareceJJ sC\bre as 
emendas.- Em 29 a imp t"i mir 
parecer sobre as emendas com 
substitutivo da commissão de 
orçamento sob n. 4 B. -Em 
f7 de Agos to é preferido para 
a votação, a requerimento do 
Sr. Serzedello, o subs titutivo 
da commissão de orça mento. 
São approvaãos os arts. i 0 e 3° 
e adi ada a votação do art. 4o 
por falta de numero.- Em i9, 
continuando a votação inter-
rompida, são approvados os arts . 
4• a 7.° Consideram-se preju-
dicadas as demais emendas. O 
projecto passa á 3a discussão, 
indo antes á commissão para 
r edigil-o de accordo com o ven-
cido . Apresentada a reclacção 
sob n. 4 C, é d ispensado o in-
terstício a requel'imento do Sr. 
Serzedello.- Em 20 entra em 
3a discussão. Ora o Sr. Coelho 
Cintra, que ofl'erece emenda 
suppressiva do art. 5.o Encer-
rada. Depois de uma questão 
de ordem em que tomaram 
parte os Srs. Esc o bar, Serze-
dello. Presidente e Coelho Cin-
tra, é z:ejeitada a emenda sup-
pressiva do art . 5.0 O projecto 
é approvado para ·ter nova dis-
cussão.- Em 2i entra em nova 
discussão. Encerrada.- Em 26 
é adoptado e enviado a com-
missão de redacção. Na mesma 

Das commissões de consti-
tuição e de orçamento ao 
projecto do Sr. Coelho 
Cintt·a. 



AIINO DA 'I' A 

--

1895 18 de Maio ..... 

,. 20 de Maio, .... 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

--.- ---~-------------l~------~--- ~- -- --------1·------------~--~ 
data a imprimir a redacção sob 
n. 4 o.- Em 26 approvada . 
Na mesma data é o projecto 
enviado ao Senado, d'onde em 
13 de Novembro volta emen-
dado. O projecto e emendas 
são enviados á commissão de 
orçamento, que em21 dá parecer 
opinando pela l'ej eição da 
emenda do Senado suppressiva 
do art. 3•, sob n. 4 E·-Em 
25 entram em discussão as 
emendas do Senado. Ora o Sr. 
Serzedello. Encerrada.- Em 
27 é r ejeitada a emenda sup-
pressiva do art. 3° e appro-
vadas as demais emendas do 
Senado. O projecto e emendas 
são devolvidos ao Senado em 
28, de onde é de novo devolvido 
em 6 de Dezembro tendo ali 
sido sustep.tada por 2/3 de vo\os 
a emenda rejeitada pela Ca-
mara.- Em 7 em parecer im-
presso eob n. 4 F o opina a 
commiasão de orçamento pela 
rejeição da emenda.- Em iO 
entra em discussão. Encer-
rada.- Em 13 é rejeitada por 
2/3 de votos a emenda. O pro-
jecto é enviado á commissão 
de redacção. Na mesma data 
a imprimir a redacção sob 
n. 4 G.- Em 16 approvada.-
Em 18 á sancção. 8ancclo• 
nada por decreto n. 358 de 
26 de Dezembro de-1895. 

5 Dispensa do concurso litte- lj:m 18 de Maio, julgado obJeoto Da. commissão de conati-
.rar-io lodo& os funcciona- de deliberação, é enviado á tu,ição ao projecto elo Sr. 
r-ios das .repartições do commissão de constituição, que Thomaz Delfino e outros. 
Correio nomeadoe até 29 de em 30 dá parecer, que se im-
Novembro de 1894. prime sob n. 5 A..- Em 4 de 

JUnho entra em 1a discussão. 
Oram os Srs. Coelho Cintra e 
Medeiros Albuquerque. Encer-
rada.-Em 5 approvado. Di;s-
pensado o interstício a reque-
rimento do Sr. Thomaz Del-
fino.- Em 6 entra em 2a dis-
cussão. Encerrada. -Em 7 
dá-se empate na votação, em 
virtude do que entra de novo 
em discussão em 10. Oram os 
Srs. Erico Coelho, F. Veiga, 
Vergne de Abreu, Antonio de 
Siqueira, Thomaz Delfino, V al-
ladares, Medeiros Albuquer-
que, Serzedello e Glycerio . En· 
cerrada.- Em H é approvado 
para passar á 3• discussão. 

Pende de 3• discussão. 

6 Redacção para 3" discussã_o Em 25 de Maio entra em 3a dis- Da commissão de consti-
do projecto n. !08 ~ de cussão. E' apresentada emenda tu~ção. 
i894, declarando da exclu- pelo Sr. Lauro Müller. O Sr. (Vide em outro logar o an-
SIVa eompetencia dos Es- Bricio Filho requer que o pro- damento do projecto n. 108 
tados legislar sobre a na- jecto volte ás commissões de de 1~94.) 
v.egaçã~ dos rios !]Ue ba- constituição e obras publicas . 
nhe~ somente o re~pectivo Oram os Srs. Serzedello e José 
t~l"Nterio. Carlos. Encerrada.- Em 27 é 

approvado o requerimento, O 
projecto e emenda são enviados 
ás commissões de obras publi· 

1 case de constituição. 
Pende de parecer. 
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" 22 de Maio ..... 

" 22 de Maio •.... 

22 de Maio •.... 
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ASSUMPTO 

Emendas do Senado ao pro-
jacto n 57 B de 1894, que 
autorisa o Governo a rever 
o regulamento approvado 
pelo decreto n. 1692 A de 
iO de Abril do mesmo anno, 
para execução da lei n. i94 
de 1i de Outubro de i893, 
as quaes foram approvadas 
por dous terços de votos, 
na fôrma do art . 39 da 
Constituição. 

ANDAMENTO OBSBRTAÇÔES 

Em25 de Maio entram em dis- Da commissão de obras pu-
cussão as emendas mantidas blicas . 
por '/3 de votos pelo Senado. (Vide em outro logar desta 
Encerrada .- Em 27 são r ejei- Synopsc o andamento do 
tadas por '/ 3 ele votos as emen- projecto n. 57 B de 1894). 
elas do Senado ao n. 1 do art. 1o, 
ao § 2° e o additi vo. O projecto 
com as emendas appro>adas 
são enviados á commi~são de 
redacção .- Em 30 a impr1mir 
a redacção sob n . 7 A..- Em 
31 approvada.- Em 3 de Junho 
á sancção. Sancclonado 
por decreto n. 272 A de iO de 
Junho de i895. 

Approva os planos organisa- Em 22 de Maio, julgado objecto Do Sr. Tavares de Lyra e 
dos para execução dos me- de deliberação, é enviado á outro . 
lhoramentos do porto do commissão de obras publicas. 
Recife pelos . engenheiros Pende de parecer. 
Victor Fournier e Alfredo 
Lisboa, e dá outras provi-
dencias. 

9 Declara qtle as disposições do Etn 22 de Maio, julgado objeclo Das commissões de marinha 
regulamento n. 260 de i 0 de deliberação, é enviado ás e guerra e de constituição, 
de Dezembro de 1841 não se commissões de marinha e legislação e justiça ao pro-
referem aos militares que guerra e constituição, legisla- jecto do Sr. Pires Fer-
se acharem no exercioio de ção e justiça, que em 21 de reira . 
cargos de eleição popular. Junho dão parecer sob n. 9 1-'t.. 

com um substitutivo da com-
missão da marinha e guerra . 
-Em 31 de Julho entra em 
ia discussão, que é sem debate 
encerrada, é approvado.- Em 
3 de Agosto entra em 2a dis-
cussão o art. i. o Encerrada. 
Entra om discussão o art . 2. o 
E' apresentada uma emenda . 
Encerrada .- Em 7 é p1•eferido 
na votação o substitutivo a re-
querimento do Sr. Salgado . O 
substitutivo é approvado com a 
emenda. E' enviado á commis-
são para ser l'edi13:ido para a 3a 
discussão.- Em'.! a imprimir 
a redacção para a 3a disouesão 
sob n. 9 D. 

Pende de aa diaCUSI!IÕ.Oo 

10 Mantém na gt·aduação de Em 22 de Maio julgado objecto Da commissão de marinha 
guardas-marinha, para to- de deliberação e. enviado á e guerra ao projecto do 
dos os effeitos, até a con- commissão de marinha e guer- Sr. José Carlos. 
clusão do respectivo curso, ra, que em 30 dá parece1• com 
os aspirantes commissio- substitutivo sob n. iO A·-
nados nesse posto e que Em 4 de Junho entra em ia 
serviram na esquadra legal discussão. Ora o Sr. Carlos 
e na flotilha do Rio Gr~nde Jorge, que requer seja ouvida 
do Sul, e dá outras provi- a commissão de constituição. 
det1cias. Oram os Sra. José Carloe, Be-

vilacqua e Lauro Müller. En-
cerrada.-- Em 5 é r etirado o 
requerimeqto a pedido do seu 
autor. E' approvado o projee:to 
e dispensado o interstício a re-
querimento do Sr. José Carlos. 
-Em 6 entra em 2a discussão. 
Oram os Sra. Frederico Borges, 
que offerece emenda, e Ovidio 
Abrantes. Encerrada.- Em 7 
é concedida preferencia para o 
substitutivo da commissão a 
requerimento do Sr. Ovidio 
Abrantes. São approvados o eu-
substitutivo e a emenda do 
Sr. Frederico Borgel!, devendo 



ANNO DA 'I' A 

1895 10 de Junho .•.. 

29 de Maio, .•. • 

ASSUMPTO ANDAMENTO 

esta constituir projecto em se-
parado.- Em 10 a imprimir as 
r edacções sob ns. 10 B e 10 c. 
- Em 17 entra em 3a discussão 
o prújecto n. 10 B. Oram os 
Srs . Medeiros e Alb uquerque, 
que offe rece eme nda, Augusto 
Montenegro, que requer seja 
envi<~da a emenda á commis-
são, José Carlos, que offerece 
emenda, Glicerio, Fileto Pires , 
Bricio Filho, Edco Coelh o e 
Frederico Bor ges. O Sr . Me-
deiros e Albuquerque requer a 
retirada da i• parte ·da sua 
emenda, o que lhe é concedido . 
A discussão é encerrada.- Em 
18, em votação nominal r eque-
rida pelo Sr. Fileto Pires , é 
approvaqo o projecto por 88 
contra 50 votos. E' ig ualmente 
approvada a emenda do Sr. José 
Carlos e são prejudicadas as 
demais. O projecto e a emenda 
são enviados á com missão de 
r edacção. -Em 19 a imprimir 
a redacção sob n. 1!1 D.-
Em 20 approvada .-Em 21 é 
enviado o projecto ao Senado, 
onde é rejeitado. 

10 C Redacção para 3• discussão E1n 10 de Junho a imprLmtr. 
da emenda destacada do Pende de 3• discussão. 
projecto n. 10 A do cor-
rente anno, que confirma 
nos respectivos postos as 
com missões conferidas pelo 
commando superior da 
Guarda Nacional aos ofli-
ciaes da mesma milícia, 
em ser v iço de guerra con-
tra a r evolta de 6 de Se-
tembro de 1893. 

OBSHR V AÇÕES 

Da commissão de marinha 
e guerra ao additivo do 
Sr. Frederico Borges. 

H Concede pen 
Virgínia 

o a D. Maria EID 29 de Maio enviado á com- Da comm1ssão de pensões 
Souza Coelho. missão de pensões e contas, que e contas ao projecto do 

em 18 de Dezembro dá parecer Senado. 
sob n. i1 A. 

IUlpresso SÓUlente. 

» 30 de Maio.,,.. 12 Autorisa o Poder Executivo Enl. 30 de Maio, julgado objecto Do Sr. Bricio Filho e outros. 
a despender até a quantia de deliberação e enviado á com-
de 200:000$ com a acqui- missão de orçamento. 
sição de duas dragas para Pende de parecer. 
a desobstrucção do porto 
de Belém. 

» 30 de Maio..... 13 Autorisa o Poder Executivo Enl. 30 de Maio, julgado objecto Do Sr. L!wnel Filho e outros. 
a mandar erigir nesta Ca~ de deliberação e enviado á com-
pita! um mooumento a Sal- missão de orçamento. 
danha Marinho. Pende de parecer. 

,. 30 de Maio.,,.. i4 Autorisa o Poder Executivo EUl 3 de Junho entra em 2• dis- Da commissão de orçamento 
a abrir urn credito supple- cussão. Ora o Sr. Set·zedello á mensagem do Poder Ex-
mentar ao Ministerio da Corrêa. Encel't'ada.- Em 4 ecutivo de 22 de Maio de 
Marinha, na importancia approvado.- Em 10 entra em 1895 . 
de 4.516:323$080, para pa- 3a discussão. Eocerrada. Ap-
gar despezas reconhecidas provado.-Em 11 a imprimir a 
e excedentes a varias con redacção sob n. 14 A.- Em 
signações da lei n. 191 n. 12 approvada.- Em 14 enviado 
de 30 de Setembro de 1893. o projecto ao Senado. Sane· 

cio nado por decreto n. 287 
de 2 de Agosto de 1895. 
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Adopta, com a emenda. qu e Em 7 de Junho entra em 3a 
ofl:erece, o projecto n. 83, de discussão. E' apresentada uma 
1894, que autorisa o Poder emenda pelo Sr. Coelho Cintra . 
Executivo a r eorgan isar o Oram os Sr . Paula Ramos, 
serviço de immigração e Serzedello Correa, que requer 
co lonisação da União, de o adiamento da discussiio ate 
conformidade com as bases a distribuição do relalorio do 
que apresenta ; e opina Sr. Ministro da Viação, e Co-
pela r ejeição do substitu- elho Cintra.- Em 12 são apre• 
tivo apresentado na 3a dis- sentadas emendas pelos Srs. 
cussão do mesmo projecto. Coelho Cintr a, Galdino Loreto, 

e Anysio de Abreu. Oram os 
Srs. José Carlos e Paula Ra-
mos.- Em 14 or am os Srs . 
Anysio de Abreu e Coelho Ciu-
tra. - Em i 5 é approvado o re-
querim ento de ad iamento.- Em 
3 ele Setembro continua a d is-
cussão interrompida CJUe é en-
cerrada sem debate.- Em ii, 
depois de observações dos Srs . 
José Carlos, Paula Ramos, 
Laut·o Muller e Coelho Cintra. 
são ?'ejcitados: o projeclo n. 83 
de i 894, o substitutivo do Sr. 
Paula Ramos e as demais 
emendas apresentadas . 

OBSERVAÇÕES 

Da cornmissão de obras pu-
blicas ao projecto n. 83 
de 1894. 

Declara de nenhum efi'e i to o 
acto de i5 de Ma rço deste 
anno, do director da Escola 
Militar, approvado por 
aviso do Minis terio da 
Guerra, relativo aos offt-
ciaes alumnos e praças de 
pret, matriculados na-
quelle estabelecimento. 

Etn 31 de Maio, julgado objecto Das commissões de consii-
de de liberação, e enviado ás tuição e de marinha e 
commissões de constituição e guerra ao projecto do S1·. 
de marinha e guerra que em 17 Frederico Bo1·ges e outro. 
de Agosto dão pat·ecer opinem-
do no sentido de não ser appl'O-
vaào, com voto em sepa1·ado de 
algv.ns dos memb1·os da.s com-
missões, sob n. 16 A.- Em 9 
de Outubro é approvada a ur-
gencia r equerida pelo Sr . Nilo 
Peçanha para ser invertida a 
ordem do dia afim de entrar 
immediatamente em i• dis-
cussão. O Sr. Presidente de-
clara que sujeitar á previamente 
á votação o parecer da com-
missão que opina pala in const i-
tucion a lidade do projec to. E' 
rejeitado o parecer nesse ponto. 
Depois as observações do Sr. 
Nilo Peçanha é encerrada a i• 
discussão. O pt•ojec to é appro-
vado, em votação nominal, 
r equerida pelo Sr. Arthur Rios, 
por 86 contra 49 votos.- Em 
1i entra em 2" discussão, or am 
os Srs. G lycerio que ofl'erece 
substitutivo e o Sr. Serzedello 
Cot·rên que ofl'erece emenda. 
Encerrada . O Sr. Glycerio 
r equer e é approvada preferen-
ci;~ na votação para o substi -
tutivo. São approvados o subs-
titutivo e a emenda do Sr . 
Serzedello, que são enviados á 
com missão para redigil-os para 
3a discussão . A' requerimento 
do Sr . Nilo Peçanha e despen-
sado o insterslicio, salva a im-
pt·e~são da redacção . A impri-
mi r a r edacção para a 3a discus-
são sC'b n . i6D.-Em 14 entra 
em 3a discussão. 01·arn os Srs. 
Thomaz Cavalcante, que ofl'e-
·r ece emendas, Glycerio. Arthur 
Rios, que offerece substi tu ti v o. 
Nilo Peçanha, F t·ancisco Alen.:. 
castro e Ser zedello Corrêa . J!:n-
cerrada. São approvadas 1\S 
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emendas do Sr. Thomaz Ca-
valcante. O projecto é appro-
vado em votação nominal, a 
requerimento do Sr. Thomaz 
Cavalcante, por 88 contra 31 
votos. E' preJudicado .o substi-
tutivo do Sr. Arthur Rios. O 
projecto e emendas approvados 
~ão enviados á commissão de 
redacção. A' imprimir a redac-
ção final sob n. 16 c.- Em 
17 approvada. - Em 18 é o pro-
jacto enviado ao Senado onde é 
rejei'tado. 

a força at•mada do ED1 H de Setembro de 1894, 
sob n. 88, foi enviado á com-
missão de marinha e guena, 
que em 31 de Maio de 1895 dá 
parecer que se imprime sob 
n. i7 deste ultimo anuo.- Em 
6 de Junho entra em i• discus-
são. Oram ·os Srs. Vergne de 
Abreu, que requer seja ouvida 
a commissão de constituição, 
Thomaz Cavalcante e Fileto 
Pires. Encerrada.- Em 7 é 
approvado o requerimento. O 
projecto é enviado á commis-
são de constituição, que em 21 
de Novembro dá parecer pro-
pondo varias modificações e se 
Imprime sob n. i7 A.- Em 
2 de Dezembro entra de novo 
em i a discussão, que é sem de-
bate encerrada.- Em 5 appro-
vado. 

Pende de ~a dlacuseão. 

OBSERVAÇÕES 

Das commissões de marinha 
e guerra e posteriormente 
da de constituição ao pro-
jacto do S. Thomaz Ca-
valcante, n. 88, de 1894. 

Considera em disponibili- Em 6 de Junho entra em i • Da commissão de constitui-
dada, para o eJfeito de discussão. Ora o St•. Paula ção á petição do bacharel 
receber o ordenado garan- Ramos, que requer volte á Candido Vieira Chaves. 
tido pelo <~.rt. 6° das dia- commissão afim de ser ouvido 
posições transito rias da o minis te rio da justiça, Oram 
Constituição, o jufz de di- os Srs. Luiz Domingues, Fran-
reito Candido Vieirn Cha- cisco Tolentino, Luiz Domin-
ves . gues, Paula Ramos. Encer-

rada.- Em 7 é retirado o re-
querimento a pedido do autor . 
O projecto é approvado.- Em 
3 de Agosto entra em 2a dis-
cussão. Oram os Srs. Francisco 
Tolentino e Paula Ramos que 
requer volte o projecto á com-
missão.- Em 21 continúa a 
discussão. Encerrada. E' ap-
provado o requerimenlo . O pro• 
jecto é enviado á commissão . 

Pende de parecer. 

Autorisa o governo a abrir Em 5 de Junho entra em 2a Da commissão de orçamento 
o credito supplem~n.tar ~e discussão, que é sem debate á Mensagem do Poder 
3.341:816$7i3 ao mm1steno encerrada.- Em 6 approvaclo . Executivo, de 14 de de· 
da i nclus tria, viação e obras -Em 10 entra em 3a discussão . zem bro de 1894. 
publicas, no exercício de Encerrada. Approvado. A' com-
1894, applicado á rubrica missão de redacção.- Em H 
-Garantia de juros ás es- á imprimir a r edacção sob 
tradas de ferro. n. 19 A.- Em 12 approvada. 

-Em 14 é o projecto enviado 
ao Senado. Sanccionado 
por decreto n. 277 A de 18 de 
Julho de 1895. 

» 3 de Junho.... 20 Concede varios favores ás Em 3 de Junho, julgado objecto Do Sr. Mariano Ramos, e 
companhias já organisadas de deliberação, é enviado á outro . 
e ás que se organisarem commissão de obras publicas. 
para a construrção das Pende de parecer• 
estradas de ferro, que 
designa. 
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1895 3 de J unho •. ,. 21 FrxA as forças de terra para Ean 5 de Jllnho entra em 2" dis- Pa oommissão de marinha 
o exercício de 1896 . cLtssão o Fll'l. 1o. Oram os Srs . e guer t·a á proposta do 

Serzedello Corrêa, José Carlos Podet· Executivo de 6 de 
e Lins ele Vasconcellos. Encer- Maio de 1895. 

)) 4 de Junho. , . . 22 

rncla. Entram em segu ida e 
snccessivamen te em d i scus~ão 
os demais artigos. Encel'!·ada. 
Sio approvados todos os rlr-
t igos. E' dispensndo o inters-
tício a requerimento do Sr. 
Ovidio Abrantes . - Em G entra 
em 3• discussão, que é sem 
debate encerrada. Approvado . 
A' comm issão de redacção. -
Em 7 a imprim it• a redacção 
sob n. 21 A.- Em 10 appro-
vada. . Na mesma data é enviado 
o projecto ao Senado. Sapc· 
cionado por Lei n. 284 de 
30 de Julho de 1895. 

Considera para todos os elfe i- Em 4 de Junho ó env iado á 
tos, no posto de co ntra- com missão de marinha e guerra 
Alnurante gr~duado a r e- que em 10 dá parecet· com sub-
forma concedtda pot· de- stutivo que se imprime sob 
ereto de 3 de F~vereiro di! n. 22 A.- Em 23 de Agosto 
1894 ao vtce-almtrante gra- entra em discussão unica. En-
duado José Luiz Teixeira . cerrada. - Em 26 são rejeita-

dos o projecto e o subst itutivo. 

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

>> 4 de J unho .. . . 23 Autor isa o Governo a abr ir Em 6 de Junho entra em 2" dis- Da commissão de ot•çamento 
um cre~l ito . extraorclil;mrio cussão, que é sem debate en- á mensagem do P,od~r 
ao i\1tmster w da Justiça e cen·ada. Approvado.- Em 10 Executtvo de 3:> de ,,:[aw 
Negocios Interiores, na entra em 3• discussão. Encer- ele 1895. 

>> 6 de Junho .... 

2 

importancia de 6:000$ , a r ada. Approvado. A' commis-
despender no corrente exer- são de r edacção .-Em Hn im-
cicio com o custeio do In- primir a redacção sob n. 23 A. 
stituto Benjamin Constant·. - Em 12 approvada. - Em 13 

é o proj ~ cto enviado ao Senado. 
Sanccionndo por decreto 

• n. 278 de 19 ele Julho ele 1895. 

24 Redacção para 3a discussão Em i <! de Junho enlra em 3• Da com missão de orçamento. 
do projecto n. 152, de 189-1, discussão . São apresentltdas (Vid . em outr o logat· desta 
que p ror oga por dous duas emendas pelos Srs. Coelho Synopse o andamento ao 
annos o prazo concedido á Ciutra e Bel izario Augusto . projecto n. 152 de 1894.) 
Estrada de Fe rro Leopol- Entra em discussão com o pro- · 
dina, como cessionaria da jecto a ja e é destacada a 2• 
Estrada de Ferro de Santo para constituir proj ecto sepa -
Eduardo ao Cachoeira ele r ado, indo antes á comm issão 
ltapemirim, para conclusão de orçamento. A discussão é 
das obras da l inha entre encerrada e adiada n votação. 
estes dous pontos e d is- Em 12 de Agosto são approvados 
pensa .da construcção do o projec to e a emenda do ~~·. 
pr olongamento da sua es- Cintt·a. A' com missão ele re-
trada desde a estação elo dacção.- Em 13 a imprimir a 
Imbé, no v alie do Rio r edacção sob n. 24 A .- Em 
Grande, até á do Macuco. 17 approvada. -Em 19 é o 

projecto enviado ao Senado, 
de onde volta emendado em 28 
de Novembro. A' com missão 
ele orçamento que em 30 dá 
parecer sob n. 24 C.- Em 4 
de Dezembro entram em dis-
cussão as emendas · do Senado . 
Ora o St·. Nilo Peçanha. En-
cerrada.- Em 5 é approvada 
a -emenda do Senado substitu-
tiva do art. 2°, e rejeitada a 
suppressiva do art . so . O pro-
jecto e emendas são na mesma 
data devol vi dos ao Senado, 
onde é mantido o voto da Ca-
mara. Sanccionado pot' 
decretou. 362 de 2 de Janeiro 
de 1896 . 
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24 B Redacção da emenda d.o Sr. Em 14 de Junho offerecido como Da com missão de r edacção. 
Belisario de Souza e ou tros . emenda á 3• d iscussão do pr o- {Vicl. an damento do projecto 
q ue dispensa a con>panhia jecto n . 24, destacada para n. 24 e do parecer n . 32 .) 
estrada de ferro Leopol- constituir :p rojecto em sepat"ado 

25 

26 

27 

d i na do pagamento dos c enviada a commissão de orça-
direitos ele importação de mento, que em 10 ele Julho dá 
todo o material, quere- pat·ecer con tra sob n . 32 .- Em 
tirar ela Alfandega elo 12 de Agosto é approvado e 
Rio de Janeiro, destacada env iado á commissão de re-
em 3a d iscussão do pro- clacção para tet• nova discussão. 
jecto n , 24, do c ~rrente - Em 1S de Dezembro ent r a 
anno, p<tra, de accordo com em nova discussão . Encer rada . 
o art . 129 do Reg imento Pende de v otação. 
In terno , ter nova d is-
cussão. 

Redacção para 3a d iscussão E m 27 de junho entra em 3a 
da emenda destacada do discussão. Oram os Srs. José 
pt"ojecto n . -152 de 1894, Carlos e Bevilaqua, que requer 
que concede á Empreza seja ouvida a cnmmissão de 
Industrial de Melhorarnen- obr as publicas . Encerrada.-
tos no Brazi l. cess ionar ia ]<;m 28 é approvado o requer i-
ela estrada de. fe1·ro de .Na- menta. O projecto é enviado á 
za .. eth ao Crato, prot"o- commissão de obras publicas . 
[ação ele prazo nté 31 ele l~ende d e pare c e r. 
u ezem bro de 1896, p:tra 
começo das obras ele con-
tin uação da mesma via -
fer rea . 

Da com missã o de orçamento 
á emenda do Sr . J osé 
Carlos ao projecto n . 15.2 
de 1894. 

Declara ex tensivo aos empre- En1. 6 de J unho, j ulgado objeclo Da com missão de orçamento 
gados civ is do arsenai de de del iberação, é en,·iado á ao pr0jecto do Sr. Ma-
9.uer ra do Estado de Mat1o com missão especial encar re- r iano Ramos e outros. 
urosso o augmento conce- gada de fo r mulat· o pla no das 
d ido aos do arsenal de categorias das r epar tições fe· 
guerra do Pará , Pernam- deraes. - Em 27 é nfor mado o 
brtco, Bahia e Rio Grande despacho e enviado á com-
do Sul e eleva a mais 30 % missão de orçamento, que em 
os vencimentos de outros, 17 de Julho dá parecer com 
funcciona rios claquelle ar- substitutivo, que se imprime 
senal. sob n . 26 A . - Em 8 de Agosto 

entra em ia discussão. Encer-

• rada .- H:m 9 app rovado . 
P e n de d e ~" cussõ.o. 

F n:a a força naval para o 
exerc ício de 1896. 

E n1. iO de Junho entr a em 23 Da com missão de mari nh a 
discussão o art .. 1o, e successi- e guer ra á propos ta do 
vamen te os demais ar tigos, Poder l~xecu t r v o de 9 de 
cujn d iscussão é sem debate Maio da 1895 . 
encerr·ada. O pr oJecto é appro-
Yado para pas>ar á 3a dis-
cussã.:l . - Em 12 entr a em 3a 
discussão. Oram os Srs . Coelho 
Cintr a, Thomaz Calvacante e 
José Carlos . Encert' :l.da. A p-
provado . A' commissão de r e-
dação .- Em 14 apresentada a 
r edacção, é dispensada a im-
)::! ressão a requeri men to do Sr . 
:Salgado . Approvada. - E m 1~ 
é o prnjecto enviado ao Senado, 
de onde vo lta com emenda9 em 
19 de J u lho . A ' com missão de 
marinha e guer ra, que em 23 
da parecer sob n. 27 o.- E m 
25 en tram em d iscussão as 
emendas do Senado . ~ncer-
rada. As emen'Jas são appro-
vadas. A' com missão de re-
dacção.- Em 26 a impr imir a 
redacção sob n . 27 c.-Em 27 
approvada . E ' enviado o pro-
Jacto á sancção. ISanccio-
nado por lei n. 285 de 1o de 
Agosto de 1895. 
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1895 7 de Junho .... 28 Decl ar a car gos vitalicios os Em 14 de Junh o entra em 2• Da com missão de constit ui-
offic ios de co n tador dos d iscussão . E ncerr ada .- Em ·15 ção ao projecto n. 301 de 
j uizes do DiEtri cto Feder a l. é approvaclo o a r t. 1° e rejeitado 1893, iniciado no Senado . 

o a r t . 2o . E' envia do á com -
m issão para red igir para a 3• 
di scussão.- E m 18 do J ul ho a 
i mprimir a redacção par a a 3• 
d iscussão sob. n . 28 A . 

P e n d e d e a a dis cus são . 

» 7 de Junho. . .. 29 Concede a D. Maria Adela ide Em 7 de Junho, j ttlgado objeclo Do Sr. Ser zedello Cor rêa e 
A n tu nes d e Abr eu e D. de deli ber acão, é ~ nviado {c com- ontt•o . 
Emereucia na Lydia An lu- m isoão de mar in ha e guerra . 
nes de Abre:.I, fi lhas leg it i- Pende d e p a recer. 
m;\S do fallecido cirurgião- · 
m ór g raduado d<\ a rm ada 
Dr. 'l'hoinaz An t unes de 
Abr eu , o meio- soldo pe la 
ta bella em vigor co r r es-
pon dente á patente de seu 
p ai. 

,. 7 de Junho .. . . 30 Au tor isa o governo a abrir Em 7 de J unho, julgado objec to Do Sr . Luiz Adolpho. 
conc ttr re ncia para a ex- de deli ber ação , é enviado á 

7 d e Junho .. . . 31 

ecuçã o das obras e me lh o- commissão de obras publ icas 
ra mentos do porto do R io e de orçam ento . 
ele Ja neiro, ele co nformi- Pende de pnrece r. 
clade co m os ph nos e orça-
mento elo engenheiro James 
B runlee.s , e dá ou tr as pro-
videnc ias. 

Decla ra de u tilida de publica E1n 7 de Junho, julgado objec to Do Sr. Ga ldino Lor eto e 
n ac ion al a desapr opria ção de deliberação, é en viadu ás outt·o. 
dos armazen s contiguos á com missões de const i tuição e (A au tol'isação con t ida n ea te 
a!fandega da cida de da orça mento . proj ecto consta elo n. 7 do 
Vlctoria, no Estado do P e nde d e parece r. a rt. 8o do orça mento da 
Espirito Santo , ora perten despeza pa ra o exercicio 
centes á fi rm a Ha rd R a nd de 1896. ) 
& Comp. , e providencia 
so bre a stta desapropria-
ção. 

,. 7 de Junho. .. . 32 Autorisa o gove l'llo a ·da r Em 7 de Ju nho, j ulgado objec to Do Sr. José Ca rlos. 
novo regulamento á Im· de deliber ação, é e rtviado á 
prensa Nac iona l e Ditwio comm issã o de fazenda . 
Olfioial , segundo as bases l~ende d e pa1•ece r. 
qu e indica . 

,. 10 de Junho. . .. 33 Autorisa o Pode r E xectttivo E1n 13 de Julho entra em dis- Da com m; ssão de pe t ições e 

" 

" 

a concede r ao bach a re.l cussã.o unica . Encer r ada.-Em poderes á petição do ba-
Manoel Porph i rio de . Oli- 15 approvad o . A' com missão de cha rel Manoel P orph i rio 
veiraSantos, jui z seccwn a l r edacção. A imp ri mi r a redac- de Oliveir a Santos . 
do Estado do R io Gra nde ção sob n. 33 A .- Em 16 a p-
elo Norte, um an n o ele li- provada . O projec to é en vi arlo 
ce nça, com ordenado, pa r·a a o Senado . San('!c lo nado 
tr a ta r de s ua sa ucle onde por decre to n, 2SO ele 30 el e 
l he convier. Ju lho de 1895 . 

10 de Junho.. . . 34 Opina no Re nt iclo de n ão ser Impresso sóme nte. 
a pprovado o projecio n. 38 

Da com missão de constitui-
ção ao projecto n . 38 de 
1 ~94. 

10 de Juriho.. . . 35 

de 1894, q ue aclopta como 
cod igo civ il ela R epubl ica 
ú projec to do cod igo civil 
elabo'r ado pelo ~r. senador 
Joaquim Felicio elos San-
tos. 

Redacção pa ra 3" di scussão Em 3 de Setembr o en tra em 3o. Da co mmisaão de in st rucção 
do projecto n . 205 A, ele d iscussão . Ora m os St·s . Bueno p ttbli ca ao projec to n . ;?05 
189-1 , que a utori s;t o p;o- de Andt·ade, Medeit·os e AI- de 1894. 
verno a r ever o r egul a- buquerq:te e E r ico Coelho . São 
man to e pr ogram ma de ap resentadas 4 emendas .-Em 
es lttdos do Gymna~ io Na- 6 ot·a o S t·. SerzP-dello Corrêa.l 
çio Tl a ! , - Em 9 oram os Srs . Cos t·t 

f\,~e v~ cjo , fll\e oft'e ~· ~c!l !l tnfi nch\ 
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e Bueno de Andrade.- Em 11, 
13 e 14 ot·a o Sr . Medeir os e 
Albuquerque. - Em 13 de No -
vem bro ora o Sr. Costa Aze-
vedo, q ne offer ece emendas, 
Ora o Sr. Aclolpho Gordo, que 
ofl'erece substituti vo e requer 
volte o projecto e emendas á 
commissão . A discussão é en-
cerrada.- Em 14 é approvado 
o r equerimento. O proJecto e 
emendas são enviados á com-
missão de in'Strucção publica . 
- Em H de dezembro a im-
primir par ecer sobre !lS emen-
das sob n. 35 A.- Em 14 
entra em clisrmssão o parece r. 
Ora o Sr. Thomaz Cavalcante, 
que requer o adiamen to por 3 
dias. - Prejttdicado por falta 
ele numero para a votação .-
E m 16 ora o Sr. Thomaz Ca-
calcante . -Em i 7 continúa o 
Sr. Thomaz Cavalcn.nte. São 
aprese o tadas emendas . Ora o 
Sr. Adolpho Gordo. A discussão 
é encerrada , 

Pende de vo'tação. 

OBSERVAÇÕES 

36 Autorisa o governo a abri r Em i 5 de Junho entra em 2a Da com missão de orçamento 
um credito su pplementa r á discu5são. gncerracla. Appro- á Mensagem elo Poder Ex-
verba- Exer cício s findos- ' •ado . - Em 25 ele Julho entra ecuti vo . 
elo vige nte exerci cio elo Mi - em 3" discussão . Encerrada. 
nisterio ela Fazenda. na im- Approyaclo. A' commissão ele 
por tancia de 250:000$, pará J:edacção. -!!:m 26 a imprimir 
pagamento da indemnisa- a redacção sob n . 36 A.- Em 
ção devida aos negociantes 27 approvada .- Em 28 é en-
Pedro Dénis & Comp. por viaclo o projecto no Senado, 
prejuízos, perdas e damnoa onde é l'ejeita-do. 
que sofft·eram n a venda ele 
xarque. · 

37 Emen da do Senado á Propo- Em 15 de Junho entra em dis- Da com missão de orçamento 
s ição da C amar~. dos Depu- cussão a emenda do Senado. · á emenda do Senado ao 
ta dos n. 18i D de 18\l-!, que Ence rrada. Approvada . A' co1n- projecto n.182 D de 189±. 
considera prorogados até missã.o ele r edacção. - Em 17 a · 

38 

Junho de 1895 e Dezembro imprimir a reclacção sob n, 
ele 1896 os prazos pat a con- 37 A.- Em 18 approvada.-
clusão das obras da Estt•ada Em 19 á sancção. llanccio-
de Ferro de Caxias a S. José nado por decreto n. 27 7 de 
de Cajazeiras e iniciação 4 de Julho de 1895. 
elas da Estrada 'de Ferro 
Caxias ao Araguaya. 

Reorganisa o ensino el as Fa- Em H de Junho entr <t em ta Da commissão especial en-
culclacles de Direito . discussão. Encerra da.- Em 15 carregada de elaborar o 

approvado . Dispensado o in- proj ecto ele reforma do 
tersticio a requerimento do Sr. ensino nas Faculdades de 
Augusto de Freitas . - Em 17 Direito, composta dos Srs. 
entra em 2a d iscussão o art . 1o. Francisco Veiga, Augusto 
Encerrada. En tra em discussão de F1·eitas, Augusto Mon -
o art. 2°. Ora o Sr . Bricio tenegro, Vergne de Abreu 
Filho, que úfferece emendas. Al berto 1'orrés , Din~ 
Ora o Sr . Martins Junior , qu e Bueno, Martins Costa Ju-
offerece emenda.- Em25 oram nior; Paul ino de Souza 
os Srs. Serzedello Corrêa, Au- Junior e Martins Junior. 
rehano Barbosa, que offerece 
emendas e Augusto de Freitas . 
-Em 26 são a presentadas di-
ver sas emendas. Ora o Sr . FH-
gueiras, que oii'erece emenda. A 
discussão e encerrada e succés-
sivnmente os demais artigos do 
projecto.- Em 27 são rejeitadas 
as emendas e approvados os 
artigos do projecto, que passa á 
3a discussão.- Em 18 de Julho 

, entra em 3a discussão . São /I 
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ANDAMENTO 

apresentadas emendas. Ora o 
St· . Aureliano Barbosa.- Em 
19 oram os Srs. J'v!oacyr e 
Eduardo Ramos . São apresen -
tadas emendas. - Em 22 são 
apresentadas emendas. Ora o 
Sr . Erico Coelho. - Em 24 con-
tinúa o Sr . Erico Coelho, que 
ofl'erece substitutivo . - Em 25 
e 26 ora o Sr . Vallada res .-
Em 27 e 29 ora o Sr. Paul ino 
de Souza Junior. E' apresen-
tada uma emenda. - Em 30 
oram os Srs. Eduardo Ramos 
e Bricio Filho. - Em 31 é a pre-
sentada emenda. Ora o Sr. Au-
gusto de Freitas. - Em 1• ele 
Agosto são apresentadas emen-
das . Continúa o Sr. Augusto 
de F rei tas . -Em 2 c 3 ora o 
Sr . Erico Coelho. - Em 7 ora 
o Sr . Arthur Orlando. - Em 22 
ora o Sr . Detzi; são apresen -
tadas duas emendas. - Em 23 
oram os Srs. Anisio de Abreu , 
Frederico Borges e Sá Peixoto; 
a discussão é encerrada e 
adiada a votação até que a com -
missão de orçamento dê pa-
recer sobre as emendas que 
augmentam despeza. - Em 3 
de Setembro a imprimir opa-
recer sobre as emendas sob 
n. 38 A .- Em 5 entra em dis -
cussão o parecer . Ora o Sr. 
Eduardo Ramos . Encerrada . 
E' rejeitado o subst itutivo do 
Sr . El'ico Coelho. São appro-
vadas as emendas da com missão 
espec ia l e r ejeitadas todas as 
demais emendas. O projecto é 
adoptado com as emendas ap-
provadas e enviado á commis-
são de redacção. - Em 6 a im-
primir a redacção sob n. 38 o . 
- Em 9 approvada.- Em 16 é 
o pr ojecto envia do ao Senado. 
Sanccionado por decreto 
n. 314 de 30 de Outubro de 1895. 

ODSER V AÇÕES 

Determina as condições de Em H de Junho julgado objecto Da comm1ssão de consti-
r eacquisição dos direitos de deliberação é enviado á com- tuição ao projecto do Sr. 
de cidadão brazi leiro. missão de co nstituição , que em Milton e ou tros . 

18 de Julho dá parecer com 
voto em separado, que se im-
prime sob n . 39 A.- Em 31 
de Agosto entra em 1 a discus-
são . Encerrada .- Em 3 ele Se-
tembro approvado. - Em 26 de 
Outubro entra em 2a discussão. 
Encerrada.- Em 28 é appro -
vada a emenda suppressiva elo 
art . i•. São approvaclas a pri-
mei ra par te do art. 2°, a emen· 
da suppressiva da segunda 
parte elo mesmo artigo . E' ap-
provado o art. 3•; prejudicados 
os arts. 4•, 5°,6° e 7°, e appro-
vaclos os arts. 8• e 9• . O pro-
jecto as11im emendado é em·iaclo 
á commissão de constituição 
para redigir para a 3a discus-
são . Fazem observações os Srs. 
Freitas, Filgueiras, Martins 
Costa e Presidente . - Em 21 
de Novembro a impr imir a re-
dacção para a 3• discussão sob 
n . 39 o . 

Pen de de 3• d iscussão. 
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Autorisa o Governo a ma- Em H de Junho julgado objecto Do Sr. Victorino Monteiro 
tricular no curso prepara- de deliberação é enviado á com- e ouLros . 
·tor io de uma elas escolas missão de marinha e guerra. 
mi l i tares o alferes d" 30° l"ende de parecer. 
bat.alhão de infantaria Joa-
quim Xavier do Valle, in-
dependente das penas regu-
lamenta res em que incor-
r eu por haver sido repro· 
vado por mais de uma vez 

Melhora a jubilação do ex- Em H de Junho julgado objecto 
lente da Faculdade de Di- ele deliber ação é enviado á com-
reit.o do Recife, Dr . João missãodefazendaque em26de 
José Pinto Junior. Agos to dá parecer sob n. 41 A. 

Impresso sómente. 

Da comm1ssão de fazenda 
ao projecto do St·. Martins 
Jun ior e outros . 

H de Junho.,.. 42 Aulot·isa o Governo a reorga- Eruii de Junho julgado objecto Do Sr - Carlos Jorge -
nisat· a r epartição de aju - de del iberação é enviado á com-
elante general, a crear um missão de mar inha e guerra. 
dis Lricto militar com sede Pende de tlarecer·. 
na Capilal Federal e are-
fo1·mar o systema r! e for-
necimento dos corpos. 

» 1i ele Junho . ... 43 Veda absolutamente as ac- Em 11 de Junho julgado objecto Do Sr. Francisco Alencastro. 
cumulações remuneradas . de deliberação é enviado {tcom-

missão ele eonst ituição. 
Pende de parecer·. 

>> H de Junho... . 4-! Prohibe que os officiaes su- En-. H de Junho julgado ob- Do Sr. Francisco Al encastro. 
periores e capitães elos cor- jecto de de I i beração é enviado 
pos arregimentados, sob á. comm issão de marinha e 
pretexto algttm sejam dis- guerra. 
trahiclos dos respectivos Pende de t>ai•ecei·· 
corpos. 

,. H de Junho.... 45 Autorisa o Governo a con - Em H de Junho julgado ob- Do Sr. G::Lldino Loreto e 
tractar a conclusão das .jacto de deliberação é enviado outros. 
obras e estabelecimento do ás commissões de obras pu-
trafego do ramal de ligação blicas e orçamento . 
de Timbaúba ao Pilar com Pende de parecer·. 
a .. The Great \ Ves lel'll of 
Braz i! Company, Limited», 
nas condições que estab·~-
lece, e dá outras provi-
dencias. 

» H de Junho. . .. 46 Manda reverter ao quadro Em 11 de Junho julgado ob· Do Sr. Francisco Alencastro 
efi'ecttvo do e:<ercito o co - jecto de deliberação é enviado e outros . 

)) 1i ele Junho .... 47 

)) 11 de Junho .... 48 

ronel r efo r mado Anto- á commissão de marinha e 
nio Adolpho da Fontoura guert·n.. 
Menna Barreto. Pende de parecer. 

Emenda da commissão de Etu 21 ele Agosto eutra em dis-
co nsti tnição. legi slação e cussão unica., Oram os S t·R. 
JUs tiça substitut iva á apre- T bomnz De lfi no e Di no Bueno. 
sentada pelo Sr. Fra ncisco - Em 22 é appt·ovado o substi-
Giicedo e outros na 3" dis- tutivo e prejud icada a emenda 
cussãodopro.J ecto n . 197 B do St·. Glicerio e outros . A' 
ele 189-±, oJl'erecido com u commissão de redacção. A' im-
substitutivo ao de n. 197 B primir a redacção sob n. 47 J\.. 
de 1893, r elat ivos nos ven- - Em 26 approvada. E' o pt·o-
cime n tos e vantagens con- jeclo en viaclo ao Senado. 
cedidos aos operarias que Pende de decisão. 
tra balbamm em officinas 
custeadas pelos cofres cl <t 
União. 

Da com nussão de cons ti-
tuição . 

Redacção para 3a discussão Eru 15 de Jtmho enlt·a em 3• Da commissão ele orçamento 
do projecto n . 115 A, de discussão; encerrada . Appro- ao projec\o n . 115 A. de 
1804, que concede vari o~ fa- vado. A' commissão de reda- 1894. 
vores <is eslmdas de ferro cção. - Em 17 a imprimir a 
construidas pelos Estados reclacção sob n. 48 A.- Em 
ou púr companhias parti - 18 approvada. - Em 19 é o pro-
cu lares que forem prolonga- jecto e1n-iado ao Sen11Jo, onde 
mento 011 ramaes das da é ?'ejeitcbdO, 
União ou (] ue <L os~es ~e 
li ga].'e!\1: 
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Redacção fin<tl do projecto E1n 12 de Junho é appl'Ovacla. Das com missões de redacção I 
n . 1.59 de 180-!, que crea na - Em 14 é o pr ojecto en viado e detratados e diplomacia. 
cidade de Cayenn a um con- ao Senado donde volta emen- (Vide em outro Jogar desta 
suJado deZ.. classe, e auto- dado em 12 de Julho . E' en - S ynopse o andamento ao 
risa a abertura do credito viaclo á co rn missão de tratados projecto n. 159 de 1.89-!.) 
necessa rio. e d iplomac ia que em -17 dá pa-

r ecer sob n . 49 A.-- l~m 2-! 
entra em discussão a emenda 
do Senado; encel'racla. Appro-
vaclo. A' i mprimi r a redacção 
sob n. 49 D. - Em 25 appro-
vada. Sanccionado por 
decre to n . 279 de 27 de Julho 
de 1.895. 

. 
Redacção lll1 a l elo projec to Em 12 de Junho approvada. E Da com missão de redacção . 

n. 200 de 1894, qu e r eleva o projec to enviado ao Senad.o. (V ide em outro Jogar desta 
de pt·cscripção a D. Maria Snnccionado pnr decr eto Synopse o andamento ao 
da Penha Oliveira, viuva n. 289 de 8 de Agosto de 1895. projecto n. 200 de 1894 .) 
do a l feres r eform ado do 
exerci to Luiz Atrton io de 
Olivei t·a. 

, 11 de Junho.... 5 l Ltedacção final rio projecto Etu 12_ ele Junho approvaela . E' Da. com missão de redacção . 
n. 22f>, de 1893, que con- o pro.J ecr.o enviado ao Senado. (Vtde em outro Jogar desta 
cede ao cabo de esqundra A' sancção em 24 de Outubro . Syno]Jse o a ndame nt<• ao 
l'e formado Amaro da Costa Vencido o decendio no si le ncio prOJecto n . 225 de 1893.) 
Soares uma pensão de 1S presidencial. Pron1ulgado 
diarios sem prejuízo do pe ln Presidente do ::>euado em 
respectivo soldo. 9 de Novembro. 

» 1.2 de Junho.... 52 Autorisa o Poder Executivo Etn 23 de Agosto entra em d is- Da com missão de marinha 
a mandar contar, para os cussão umca. O St·. Augus to e guerr a á petição do 
'éffei tos da jubilação no l o- Montenegro r equet.' vo lte o pro· Dr. Joaquim Monteiro Ca· 
gar de le nte do Gymnasio jecto á com missão . Encerrada. minhoá. 
Nacional, o tempo em que - Em 26 é approvado o reque-
serviu na Armada Nacional rirnento. O projecto é devol-
o 1o cirurgião r eformado vicio a comm1ssão que em 18 
Dr . Joaquim MonteiL·o Ca- de Ou tubro dá parecer que se 
minhoá . imprime sob n. 52 A. 

Pende de votação. 

» 12 de Junho.... 53 Parecer sobre a intervenção Em 26 de Junho entra em dis- Da com missão de constitLli-

" 14 de Junho .... 54 

dos Poderes Ferleraes nos cussão pt·évia e pre!"et·encia ção ao projecto n. 11 de 
Estados , concluindo por en t t·e os dive rsos pr ojectos. Ora 1894, elo Sr. Martin s Ju-
projecto firmado pela com- o Sr. JunqueirLt Ayres quere- nior. 
missão e outro em separado quer o adiamento até a apre- (Vide os projectos ns. 226, 
dos Srs . Edua r do Ramos senl«ção do pr ojecto da com- 256, 257 e 270, des te anno , 
e Luiz Domingues. m issão mi xta. Ora o Sr. grico sol>re intervenção nos Es-

CoeJho.- Em 27 ora o Sr. Pau- tados .) 
li no ele Souza Junior que r equer 
volte o projecto á comm issão. 
Omm os Srs . E rico Coel ho. 
Paulin.:> de Souza Junior, EricÓ 
Coelho e Eduardo H.amo.> . En-
cerrada. - Em 28 dão explica-
ções os Srs . Erico Coe lho, 
Mar tins Costa J unior, Eduardo 
Ramos e Er ico Coelho. São 
appl"Ovaclos os dous requeri-
mantos. Os projectos são en-
v ia dos á commissão de consti-
tuição·. 

Pendem de parecer. 

Autol"isa o Podet· Executivo Em 14 de Junho, jul~ado ob- Do Sr. 
a reorganisar a adminis- jecto de delibe ração, e enviado 
tt·ação ela Marinha se m á commissão de marinha e 
au,mento de despeza sob guerra. 
as ~Jases que estabélece, Pende de parecer. 

Coelho Ciutra . 
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55 

56 

57 

Autorisa o Governo a abrir Em 14 ele Junho, julgado oh- Da commissão de orçamento 
o necessario credito para jec to de deliberação, é en viado ao projecto do Sr. To r· 
occorret· ás despezas com :i comm issão de orçamento que quato Moreira . 
o pagamento ela differença em 27 de Julho dá parecat• opi· 
de vencimentos que de nando que seja o projecto en· 
menos teem recebido os tos viado á commissão especial in-
e 2os escr ipturarios e tele- cumbida da uniformisação de 
g t·apbistas de 1a, 2• e 3• vencimentos e classificação das 
classes da repartição geral r epartições fedet·aes, e se im-
elos telegrapb os, desde o prime sob n. 55 A. 
dia em que os empre- Pende de discus!§ão. 
gados do correio, de igual 
categoria, começaram a 
r eceber pela tabell a actual 
de vencimentos. 

Concede á es trada de fer ro Em 14 ele Junho, julgado ob- Do Sr. João Penido e outros. 
Porto Noyo do Cu nha ao jecto de deliberação, é enviado 
R io Pardo, no Estado de ás com missões de fazenda e de 
Minas GeraM, isenção de orçamento. 
direitos de importação e Pende de parecer. 
expediente par a o material 
fi xo e rodante que lhe for 
destinado, e transporte 
gratuito para o mesmo nH. 
estrada de ferro Central 
do Brazil. 

Emenda do Senado ao pro- En:t 21 de Agosto entran1 em Da comnnssão de consti-
jecto n. 66, de 1893, desta discussão unica as emendas elo tuição ás emendas do Se-
Camara, que mantem em Senado . Oram os Srs. Barros nado ao projecto n. 66, de 
sua plenitude os direitos Franco Junio1· e Serzedello 1893. 
conferidos aos Estados pelo Corrêa .- Em 22 oram os St·s. (Vid. em ouko Jogar desta 
art . 64 ela Constituição, Vergue ele Abt'eu, Torqu ato Synopse a indicação do 
sobre as terras devolutas Moreira e Filgueiras .-Em 27 Sr. J!:d uardo Ramos e o 
situadas nos seus respe- ora o Sr. Eduardo Ramos que andamento do projecto 
ctivos territorios e dá r equer seja suspensa a votação n. 66, ele 1893 .) 
outras providencias. do projecto até que as commis-

sões de constituição e elo orça-
mento deem parecer sobre a 
constitucionalidade do projecto 
e emendas elo Senado, quanto 
aos terren os de ma.•·in has, e 
qual o meio ele obstar a passa-
gem ele diaposição inconsti tu-
c ional em projecLos iniciados 
na Camara, emendados pelo 
Senado e encerrados em legis-
latu ra extincta . - Em 31 é 
considerado prejudicado o re-
querimento por falta de nu-
mero para sua vo tação . Oram 
os Srs . Anisio ele Abl'eu e Me-
deiros de Albuquerque. -Em 
4 de Setembro ora o Sr. P aula 
Ramos. -Em 5 ora o Sr. 
Eduardo Ramos que requer seja 
suspensa a votação até que a 
commissão dê parecer sobre a 
indicação pelo mesmo senhol' 
apresentada nessa mesma ses-
são. O r equerimento é appro-
vado.- Em 28 ele Outubro á 
i-mpri:nir o parecer das com-
missões de constituição e or-
çamento sob n. 57 A. - Em 
19 de Novembro entra em dis-
cussão o parecer que é sem 
debate encerrada.- Em 21 são 
approvadas as emendas do Se· 
nado aos arts. 1o e 3o e rejei· 
tada a suppressi va elo art. 2.o 
O projecLo é devo! v ido ao Se-
nado em ~. 

Pende de decisão. 
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1895 15 de Junho ...• 58 Dispõe que a eiiectividacle elo Impresso sómente. 
capitão ele mar e guerra 

Da commissiio de marinha 
e guerra. 

» 

)) 

» 

» 

)) 

Theotonio Coelho Cerqttei-
r a Carvalho, seja contada 
n este posto, para todos os 
efl"eitos, de 11 de Setembro 
de 1893 . 

17 de Junho.... 59 Dispensa á Companhia In- Em 17 de Junho, jul~ado . ob- Do Sr. Geminiano Brazil e 
dustria, Lavoura e Viação jecto de deliberação, e envtaclo outros. 

17 de Junho ••• . 

17 de Junho •.. . 

17 de Junho .... 

60 

61 

ele Macabé de construir o á commissão de obras publicas . 
trecho de 14 kilometros Pende de parecer. 
entre a estação elo Gl icerio 
e a Serra do Frade, ela 
Estrada de Ferro Central 
de :\1acahé, de que é con-
cessio ua l"ia. e releva-a elas 
multas em que incorreu. 

Declara federa l o territorio 
demarcado no P lanalto 
Central pela commissão 
explol'adora, e dá ou·tras 
providencias . 

Redacçiio finl'll elo projecto 
n. 35 de 1893, que releva a 
D . F r ancisca da Serra Car-
neiro Dutra a prescripção 
em que incorreu par a per· 
cebet· :1 cliil"erença de meio 
sol do a q ·~e tem direito. 

Ean 17 de Junho, julgado ob- Da comm issão de obras pu-
jacto de cleliheraçâo, é enviado blicas ao projecto do Sr . 
á commissão de obras publicas Lauro i\Iüller e outros. 
que e:n 27 dá parecer com sub-
~titutivo que se impt•ime sob 
n. 60 A .- Em 23 de Agosto 
entra em 1n discussão. Encer-
rada. - Em 26 approvado . 

Pende de ~a discussão. 

Em 18 de Junho approvnda; Da commissão de redacção. 
em 19 é o pt·ojec to enviado ao (Vide em outro logar desta 
Senado . Sanccionado por Synopse o a ndamento do 
decreto n . 309 de 21 ele Ou- projéclo n. 35 , ele 1893 .) 
tuhro de 1895. 

62 Redacção fina l elo projecto En1. 18 de Jtmho approvada; Da commisslío de reclacçiio. 
n . 2G ele 1894, r elativo aos em 19 é o projecto enviado ao (Vide em outro logar desta 
bens elas ordens r·el igiosas Senado. Synopsc o nnclamento do 
declarados proprios nacio- Pende de decisão. pt·ojecto n. 26, de 1894 .) 
naes em vil'tude das le is de 
mão morta ou como bens 
vagos . 

18 ele Junho .. .. 63 Autor isa o Poder Executivo Impresso sótnente. Da commissão ele marinha 
e guerra . 

18 de Junho •.•. 64 

a reverter ;), acti v idade , 
no posto de 2o tenente ela 
Armada, o 2o tenente r e-
form ><cl o Eduardo Orlando 
F erreira equiparando o seu 
cl ireHo á pt·omoçc1o ao dos 
seus companheiros ele tu r-
ID<t., que com el le prestáram 
serviço á causa legal cln-
r a n te a r evol ta ele 6 de 
Setembro. sendo par a isso 
dispensado elo interstício 
regulame ntar. 

R edacção parn 3a di scnssão 
elo projecto n . 218 ele 1894, 
que restnbelece o Jogar ele 
professor ele pl"imeiras let-
tras elo Arse na l ele Mari-
nha da Capital Federal, 
creaclo pelo Regulamento 
de 2 ele Maio de 1874 . 

Pende de aa discussão. Da commissiio ele marinha 
e guerra. 

(Vide em outro Jogar desta 
Synopse o andamento elo 
projec to n. 218, de 189-l.) 

» 18 de Junho. .. . 65 Autorisa o Poder Executivo Em 18 ele Junho julgado ob- Do Sr. Paula Guimarães e 
a levantar na praça Onze jecto ele deliberação, é enviado outros. 
de Junho, nesta capital, á commissão ele orçamento. 
um monumento ao Almi- Pende de [larecer. 
raute Barroso, commemo-
rativo c!~ batalha nava l ele 
Riachuelo. 

3 
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Autorisa o Poder Executivo Em i9 de Junho, julgado ob- Do Sr . Coelho Cintra. 
a entrar em accorclo com j ecto ele deliberação, é enviado 
os presidentes e gover- á commissão ele orçamento . 
nadores pa ra seremcreaclas Pende de parecer. 
nos r espectivos Estados 
commissões ou secções de 
es tatistica , e dtl outras 
providencias. 

Amnis tia desde já todas as Em i9 de Junho, julgado ob· 
pessoas que clirecta ou jecto ele deliberação, é enviado 
indirectamente tomaram ~. commissão de constituição, 
parte nos factos occorridosl que em 28 dá parecer que se 
a i de Maio deste anuo no imprime sob n. 67 A. - Em 
Estado elas Alagôas. i 3 ele Julh o entra em 1• clis-

cussão. Ora o Sr . Martins Costa. 
E ncerrada . - Em i5 appro-
vado. Dispensado o inte rsticio 
a r equerimen to elo Sr. F er-
nandes Lima. - Em 18 entra 
em 2• discussão , que é sem ele-
bate en cerrada. - Em i 9 ap-
prova.clo. - Em 25 entra em ::Ja 
discussão . Ora o Sr, Herme-
negilclo ele Moraes, que otferece 
aclditivo es tendendo a amnistia 
aos sediciosos ela cidade da 
Boa-Vista, em Goyaz . Encer-
rada. São a pprovados o pro-
jec to e o aclditivo. A' commis-
são de r edacção . A · imprimir 
a r eclacção sob n. 67 B . -
Em 26 approvacla . Na .mesma 
data e enviado o projecto ao 
Senado, cl'onde em 6 de Se-
lembro volta com emenda sub-
stitutiva, que é enviada á com-
missão ele constituição , que em 
20 ele Setembro dá parecer com 
voto em separado sob n. 67 c. 
- Em 25 entra em discussão 
a emenda elo Senado . Oram 
os Srs. Zama; Lu iz Domin,.ues , 
Medeiros e Albuquerque, Julio 
elos Santos, Franc isco Glicerio . 
O Sr . Hollanda Lima r equer 
o encerramento. E ' a pprovaclo . 
O Sr. Bricio r equer votação 
nominal para a emend a elo Se-
nado. Approvado . E' r ejei tada 
a emenda elo Senado por 1i6 
contra 59 votos. - Em 26 são 
devolvidos ao Senado o pro-
jecto e a emenda, que nã o ten · 
do alli ob tido os clous terços 
ele votos é enviado á sa ncção o 
projec to ela Camara . Sanc-
cionado por decreto n. 305 
ele i 7 ele Outubro ele i 895. 

Da conumssão de consti- · 
tuição ao pt·ojecto do Sr . 
Araujo Góes e outros . 

68 Declara da competencia das Em 20 ele Junho, j ulgado ob - Do Sr. Lamonier Godo-
autoridades policiaes do jecto ele deli beração , é enviado fredo. 
Dis tri cto Federal e dos á commissão ele constüuição . 
pretores o preparo dos pro- Pende de par·ecer . 
cessos de que trata o art. 
58 da lei de 14 ele Novem-
bro de 1890, e terem tam-
bem competencia as auto-
ridades policiaes para de-
cretar as prisões preven-
tivas nos crimes inafi-
ança v eis e conceder Hança 
nos processos de sua al -
çada. 
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Autorisa o Governo a abrir Em 25 ele Junho entra em 2> 
um cred ito s npplementar discussão. Ora o Sr. La uro 
de 600: 000S á verba elo Müller. Encerrada. - Em 26 
n. 38 do a rt. 2" da lei de approvado. Dispensado o in te r-
orçamento vigente . sticio a requerime nto d o Sr. 

Cintra . - Em 27 entra em 3a 
discussão. Encerrada . - E m 
28 appr ovaclo. A' co mm issão 
de redacção.- Em 8 de Julh o 
a impri mir a redacção sob 
n. 69 ;lo..- Em 9 approvada . 
- E m 10 é o projecto enviado 
ao Sena do . Sanccionado 

. por decreto n . 286 de 1° de 
Agos to de 1895 . 

20 ele Junho . .. . 70 Eleva a 70 r éis o emolumento I mpresso sómente. 
de 50 r éis cobra do por fo i!. a 
de livro rubricado na Jun-
ta Commercial desta Ca-
pita l, e di spõe sobr e o au-
g:men to dos vencimen tos 
elos empregados ela r espe-
ctiva 5ecretal'ia. 

ODSERV AÇÕES 

Da com missão ele orçamento 
á Mensagem de Poder 
Executi vo de 11 ele Jun ho 
de 1895. 

Da. comnussão ele orça .. 
men to ao projecto n . 107 
de 1894 . 

(No § 1° do art. 2• da lei 
do orçamento ela des peza 
pa ra 1896 acha-se con-
s ig nada a di sposição elo 
presente projec lo . ) 

" 21 de Junho.... 71 Regula a prova para habili- Em 21 de Junho ó enviado á Da com missão de mal'inha 
tação á percepção do meio- com m issão de marinha e guel'l'a e Guerra ao projec~o ini-
soldo e do mon~epio elos que em 15 de J tdho dá parecer c iado no Se nado.) 
militares ele mar e terra .. sob n. 71 A.- Em 25 d e Ju-

lho ent ra em 2• discussão . En-
cerrada . Approvado. Di spen-
sado o inters ~icio a r equeri-
mento el o Sr . Ut·bano Gottvêa . 
- Em 26 en tra em 3• discussão . 
Encerrada. Approvado. Na 
mesma data é enviado á san-
cção . Sanccionado por lei 
n. 282 cl ~ 29 de Julho de 1E95. 

» 21 de Junho . .. . 72 Autorisa o Poder Executi\·o Em 12 de Julho Pntra em i " Da com missão de orça -

)) 

)) 

a reorga nisar o serviço das discussão. Ence!'l'ada .-Em 13 men~o ao projecto n . 19-± 
repartições ele F azenda sob a ppt·ovado . ele 189-± . 
as bases que indica . Pende de 2• di!l!cus;;oão. (Vid. en·, outro l ogar desta 

Sync.JJSC o andamento dos 
pt·ojectos ns . 194 ele 1894; 
4 de 1895, conver t ido este 
ultin:o no decr eto n . 358, 
de 26 de clezem bro ele 
18:l5 .) 

21 de Junho... . 73 Eleva a SO$ mensaes a pensão Jlmpresso s t"nnente. 
conced ida . pelo Governo 

Da co m missão de pensões e 
contas . 

21 de J unho . • .. 

Pt·ovisorio a Luiz Affonso 
Ferreira, ex-empl'egado da 
Es~r<dt\ de F en·o ele P er -
nambuco . 

74 Isenta do pagamento elos i m. Em 27 de .Junho entra em 3" Da comm issão ele fazenda ao 
postos de imponação os di >c nssão . E' apresentado sub- projec to n . 77 B ele 189-± 
m at er iaesimportaclos pelns sti tut ivo. Omm os Srs . Gouvêa e eme ndas ao mesmo offe-
i ntenclencias municipaes, Lima e Silva Ma ri z . Enc.l t' - r ec id.as . 
pa l'a saneamento e cana- r acla.-E rn 28. a requerimento (Vid. em outro loga t· desta 
lisação de ag~!a potave l e elo Sl'. Gonçal ves l{amos, é Synopse o nndamento elo 
par a o serviço de i!lum i- su bmettida á votação a emenda projecto n. 77 ele 189-±. ) 
nação publica; e pelos es - do Sr Nilo P eçanha. E ' re-
tabe lecim entos ele ens i no jeitacla . - Em 9 ele Julho são 
gratuito. (Substitutivo ao reJeitados O> projectos 77 D 
projecto n. 77 de 18\H .) de 18\H, 74 de 1895 , e emen-

das, sendo retiradas as apre-
sentadas pelo Sr. Cintra, 
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75 Concede á Irmandade do Em 28 de Junho entr a em 13 Da commissão ele fazenda. 
Santíssimo Sacramento da discussão. Oram os Srs . J oão 
Candelaria tres loterias de Penido e 'l'homaz Cavalcante, 
1.000:000$ , cada uma, em que r equer sej a ouvida a com-
beneficio ela s obras para missão de consti tuição . - Em 
conclusão do templo. - 12 de Julho ora m os Srs. Sá 

Pe ixo to, Barros Franco, Ilde-
fonso Lima, Moacyr e Milton . 
- Em 13 oram os Srs. José 
lgnacio, que requer o adiamento 
a té que a Camara se pronuncie 
sobre o projecto n. 63 A de 
1894, Hercul ano Frei t;;.s , Cha-
gas Lobato e Va lladares. En-
cerrada .- Em '1 5 são r ejeitados 
os r eq uel'imentos e approvado 
o projecto .- Em 6 ele Setembro 
entra em 2a d iscussão o art. 'lo. 
Ora o Sr . João Penido. São 
apresentadas duas emendas. A 
d iscussão é encerrada e suc-
cessivamente a elos demais ar-
tigo s. - Em 9 é appr ovado o 
projecto e a segu inte emenda 
apresentada pelo Sr. Milton e 
onlros Srs. deputados: «Art. 1. 0 

- Em vez das pa lav r as : - em 
beneftcio das obras e ~:onclusão 
do templo - diga- se - em be-
neflcio do Hospital dos La-
zar os e das outras instituicões 
ele car idade , que a mesma· ir-
mandade man tém. » E' preju-
dicada a outra emenda. A' 
commissão,' para r edigir para 
3a discussão . A imprimir a 
redacção sob n . 75 A.. - Em 
'13 entr a em discussão. l~ ncer
r acla .- Em 14 app rovada . A ' 
commissão de redacção. A im-
pl'imir a reclacção sob n. 75 n . 
- Em 16 a pprovada e na mes-
ma data é env iado ao Senado . 
A' s~ncção em 9 de Outubro . 
- Em 1 9 é devolvido não scmc-
cionado. - Em 21 a imprimir 
as razões ela não sancção par a 
ent rar na or dem dos trabalhos 
sob n . 75 c. - Em 11 entra 
em nova d iscussão o projecto. 
Encerrada. - Em '12 por 73 
contra 47 votos é r ejeitado o 
pr ojecto por não ter obtido os 
2/3 na fór ma do art. n. 37, 
§ 3° da Constituição . 

» 22 de Junho.... 76 Reval Ída em favor da nova Em 22 de Maio é approvado o Da commissão de constitui-
Companhia Estrada de requerimento elo Sr. Coelho ção ao projecto n. 163 ele 
Ferro Estre ito e S. Fran- Cintra, apresentado na sessão 1894. 
cisco ao Cbopim a con- ele 21 por occasião ela 33 clis - (Vide em outro lagar desta 
cessão a que se r efe re o ct!ssão elo projecto n. 163 ele Synopse o andamento elo 
decreto n. 896, de 18 de ou- 18\:J4. O projecto é enviado á projecto n. 163 ele 1894.) 
tubro ele 1890, nos termos conun issão de constHuição, que 
elo respectivo contracto, em 22 ele Junho dá parecer que 
com o voto em separado elo se imprime sob n. 76 deste 
Sr . Martins Costa. anno.- Em 13 de J ulho entra 

em discussão o parecer. Ora o 
Sr . Gonçal ves Maia. - Em 15 
oram os Sr; . Francisco Tolen-
t ino e Pau la Ramos. - Em 16 
cont inúa o Sr . Paula R a mos 
e ora o Sr. Martins Costa. -
Em 17 oram os Srs. Dino 
Bueno, Martins Cos ta , Eduardo 
Ramos e José Carlos. - Em 18 

I oram os Sra. José Carlos , Aris-
tides de Quei r oz e Augusto ele 
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Freitas. Encerrada.- Em 19, 
depois de uma questão de or-
dem em que tomam pa rte di-
versos Srs. depu tados, é o pro-
jacto approvado, em votação 
nominal, requ~rida pelo Sr. 
França Carvalho, por 89 contra 
48 votos. A emenda é rejeitada. 
A' commissão de redacção . -
Em 23 a imprimir a redacção 
sob n. 7ô A .- Em 25 appro -
vada. - Em 27 é o projecto 
enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

i895 25 de Junho. . .. 77 Isenta, dos direitos de impor- Em 25 de Junho, julgado ob- Do Sr. Gouvêa Lima e outros. 
tação todo o machinismo e jecto de deliberação, é enviado 

i de Julho ... . 78 

material destinado á em- á commissão de orçamento . 
preza de encanamentos de Pende de pal'ecer. 
aguas, que se organisar 
ou já estiver organi~ada na 
Capital de Sergipe. 

Dispõe sobre a construcção, 
na praça da Republica, de 
um Pan·theon. 

Em 1° de Jnlho, julgado ob- Do Sr .. fosé Carlos e outros. 
jecto ele deliberação, é envia elo 
á commissão de orçamento. 

Pende de parecer. 

,. 1 de Julho. ... 79 Autorisa o Governo a mandar Em 1° de Julho, julgado ob- Do Sr . Pedro i\Ioacyr e ou-
erigir em uma das praps jecto de deliberação, é enviado tros. 
desta Capital uma estatua á commissão de orçamento. 
em homenagem ao Ma re- Pende de parece1•. 
chal Floriano P ei:s:oto. 

» 9 de Julho . . . . 80 Redacção fin al do projecto Em 10 ele Julho approvada .- Da commtssão ele redacção 
n. 188 de 189-!, que deter- Em 11 é o projecLo enviado ao ao projecto n. 188 de 189-! . 
mina que tenha entrada no Senado. (Vide em outr o logar desta 
Thesouro Federal, como Pende de decisão. Syno1Jsc o andamento do 
r eceita, a renda do Depo- projecto n . 188 de 189-!.) 
sito Pttblico. 

» 9 de Julho... . 81 Manda conservat• na colloca· Em 9 de Julho, julgado objecto Da com missão ele constitui-
ção que occupava no Alma- de deliberação, é enviado á ção ao projecto do Sr. An-
nack Militar por occasião commissão ele constituição, que tonio ele Siqueira e outros. 
do sen fallecimento o nome em 20 de Agos\o dá pa r ecer 

» 9 de Julho ... . 

elo Marechal Floriano Pei· que se imprime sob n. 81 A. 
xoto . - Em iL ele Novembro ent t·a 

em 1" discussão . Encerrada. 
-Em 12 approvado .- Em 14 
entra em 2a discussão. Encer-
rada . Approvaclo. - Em '13 ele 
Dezembro etrtra em 3a discus-
são . Encerrada. 

Pende de votação. 

82 Concede a pensão annual de En1. 9 ele Jttlho, julgado objecto Da commissão ele pensões e 
2 :400$ a cada uma elas ele deliber ação, é enviado ú. contas ao projecto elo Sr. 
cinco filhas elo Marechal com missão ele pensões e contas, Nilo Peçanha e outros. 
Floriano Peixoto. que em 11 de Setembro dá pa-

r ecer com snbstitutivo que se 
imprime sob n. 82 A. -Em 
18 ele Outuuro entra em dis-
cussão unica . E' apresentada 
uma emenda . Encerrada . -
Em 21 é approvado o substitu-
tivo com a emenda A' com - ~ 
missão ele reclacção . - Em 22 
a imprimir a t·edacção sob 
n. 82 D. - Em 23 approvada. 
E' o projecto enviado ao Se-
nado. 

Pende de decisão. 
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9 de Julho ... . 83 Transfere para o dominio Ean 9 de Julho, julgado objeclo Do Sr. Leonel Filho e 
do Estado de Minas Geraes de deliberação, é enviado á outros. 

9 de Julho .... 84 

as terras que a União pos- comm issão ele orçamento . 
sue no m!!nicipio ela Cam- Pende de parecer. 
panha e se denom inam 
« Fazen~a elo Baixo-Alto» . 

Transfere ao dominio doEs-
tado de i\latto Grosso di -
verso;; proprios nacionaes 
que a União não necessita 
para os serviços fecleraes . 

Em 23 de Agosto entra em 2• dis- Do Senado. 
cu;;;;ão. E' apresentada emenda. 
Encerr ada . Em 26 appr ovado 
com a emenda . A' comm issão ele 
constituição para redigir para a 3°.- Em 30 a imprimir a 
r edaccão sob n. 84 A . - Em 
28 de- Setembro entra em 3• 
discussão . Encerrada.- Em 1° 
de Otttubro approvacla. A' com -
missão de redacção. A im-
pri mir a redacção da emenda 
sob n. 84JB.-Em 2 approvacla. 
- Em 3 devol vido ao Senadn 
c.om a emenda . - Em 21 á 
sancção. - Em 1• ele Novembro 
devolvido ao Senado não 
sanccionado. 

Pende de decisão. 

9 de Julho . . • . 85 Emenda elo Senadv ao pro- Em 21 de Agosto entra em discu s- Da com missão de obras pu-
jecto ela Camat·a dos De- siio unica . Encerrada .-Em22 é blicas á e11:1encla do Se-
putaclos n. 170 E, de 1894, rejeitada a eme nda elo Senado. nado ao proJecto n.170E, 
que autorisa o Governo OprojectoédevolvidoaoSenado, ele 1894. 
a permitLir á companhia cl'oncte·é devolvido, sendo all i 
« Gl'eat SouLhern » a con- mantida per 2/3 a emenda . A' 
slrucção de uma ponte commissão de obras publi cas, 
sobre o rio Quarabim, no que em 11 ele Outubl'o dá pa-
Estado do R io Grande elo recer ·opinando pel~ rejeição 
Sul, a qual foi approvada da emenda . - Em 19 ele No-
pelo Senado por dous terços >embi·o entra em discussão 
ele votos, na fól'ma do art. unica . Encer1·ada . - Em 21 é 
39 da Constituição. r ejeitada a emenda por 2/3 de 

votos . A' commissão de re-
clacção . A imprimir a reclac-
çi'w sob n . 85 n.- Em 22 ap-
provada. - Em 23 <Í. sancção. 
Sanccionado por decreto n. 
339 de 28 de NovP.mbro ele 1895. 

» 9 de Julho ... . 86 Suspende a execução de todas Em 9 de Julho, julgado objecto Do Sr. Neiva . 
as di~posiçõcs referentes de deliberação, é enviado ás 
ao montepio obrigator io commissões de constituição e 
elos empr~gaclos civis elas or çamento . 
di versas repartições da Re- Pende de parecer. 
publica para os que forem 
nomeados desLa d<tta em 
diante, atéqueo PoderLe-
gisla Li v o rcot·gau i se o as-
sump:o . 

» 9 de Julho· •. · 87 Autorisa o Poder Executivo Etn 9 de Julho. julgado objecto Do Sr. Ar istides ele Queiroz. 
a mandar construir tres de deliberação, é enviado ás 
linhas ferreas nas condi- com missões ele obras publicas e 
ções que estabelece . de orçamento. 

Pende de parecer. 

» 9 ele Julho .. ·· 88 Gai·ante a antiguidade elos En-. 9 de Julho, julgado objecto Do Sr . José Carlos e outros . 
oilic1ae~ do corpo da ar- de deliberação , e en dado ás 
mada e classes annexas comm issões ele marinha e guer-
promo\'ldos por decrete ele ra e de constituição . 
\J de Agosto de 1894 e no Pende de par.ecea•. 
q uadt·o extraordinario cre-
aclo pela lei n. 1523 de 27 
de Setembro ele 1867. l 
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Substitue pela que a es~e E m 9 ele Julho , julgado objecto 
acompanha a tabella F, ele del iberação, é env iado á 
annexa á consolidação das commissão ele orçamento , que 
Leis elas Alfandegas e em 19 de Agosto dá parecer 
Mesas ele Rendas Fede - contra , que se imprime sob 
raes . n. 89 A .- Em 18 de Novem-

bro emra em disctt ssão o pa-
recer. Ora o Sr. Aureli a no 
Bar bosa . - Em 19 continúa o 
Sr. Aureli ano Barbosa . Encer-
rada. - Em 2t é approvado o 
projecto em ta discussão. - Em 
tO ele Deze:nbt·o entra em 2" . 
Sao apresen~aclas emendas. En-
cen·acla . 

Pende de votação. 

OBSERVAÇÕES 

Da comm issão el e orçamento 
ao projecto elo Sr . Aure-
liano Barbosa e outros. 

Divide o tenitorio da Repu-
blica em oito circumsct·ip-
çõea, em cada uma elas 
q uaes crea um banco pn r a 
a uxiliar as industrias agrí-
cola , pastoril e connexas , 
confol'me o regimen que 
aclopta . 

Etn 10 ele Julho, julgado ol~jecto Do Sr. Eduardo 
ele deliberação , é en viaclo á outros . 

Ramos e 

com missão elo orçamento . A 
r equer imento elo Se. Eduardo 
H.amos, em 10 ele Outubro entra 
em i ' discussão, independente 
de parecee.- En: 18 e ncen ·ada. 
- Em 21 approvado .- Em 1i 
ele Novembro entra em 2a dis-
cussão o a r t. 10 e success iva-
men·te os demais, encel'l' a clos 
sem deba te. - Em 12 são ap-
provaclos todos os a r t igos elo 
projecto, o qua l passa pa ra sa 
aiscussão .- Em 13, a r equeri-
mento elo Sr . Eduardo Ramos, 
decide-se que entre em 3a dis-
cussão, podendo a comnüssão 
apeesentar o parecer durante a 
mesma, si assim o entender .-
Em 2 de Deze mbro entra ~m 
3a discussão . Ora o St•. Vícto-
rino Monteiro, que o!l'erece sub · 
stitutivo . - Em 4 or a o Sr . 
Alber to Torres .- Em 5 ora o 
St·. Corneli o da Fonseca. E' 
a presentada e menda . O St·. Al-
berto Torres r equer que o pro-
jecto e emendas seja m enviados 
a uma comm issão ele cinco 
membros. - Em 6 oram os St·s. 
Cornelio da Fonseca e i\iatta 
Machado . São ap t•esent.adas 
dttas emendas . - llim 7 oram 
os Sro. Gaspa r Drummocl , que 
o!l'erece emendas, Ecltmrdo Ra-
mos, que r equer que o pro-
j ecto volte á commissão de 
orçamen to, E rico Coelho, que 
offe rece substitutivo , e Alberto 
Torres . Encenada .- Em 9 é 
prefericlo na votação o r eque ri-
men·to do Sl'. Eduar do Ramos, 
que é appt·ovaclo, e prejudicado 
o elo S1·. Alberto Tones. O pro-
j ecto e emendas são enviados á 
commissão elo orçamento . 

Pende de parecer. 

91 Cl'ea na Capital ila Republica Em 10 ele Julho, julgado objecto Do Sr. Eduardo Ramos e 
uma Unive t·sidade segundo de de li be ração, é e nviado á outro. 
as bases que ofler ece . commissão de instrucção pu-

bltca . 

92 Autorisa o Governo a vender 
pelo modo que for ma is 
va ntoJoso os campos per-
tencentes ao Estado , ele-
nominados « Saycan » s i-
tuados no Rio G1·ande do 
Sul. 

Pende de parecer. 

Em 10 ele Julho, julgado ob- Das commissões de marinha 
jecto ele de liberação, é enviado e guerra e ele ol'çamento 
ás com missões de marinha e ao projecto do St·. Fra.n-
g ueL"ra e de oL"çamento, que em cisco Alencastro e outro . 
H ele Setembro dão parecer 
com substi tutivo sobn . 92 A. 

Pende de discussão. 
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93 Manda construir um ramal Em 11 de Julho, jul gado ob- Da <;~ommissão ele obr as pu-
do prolongamento da es- Jecto de deliber ação, é r emet- bh cas ao pr ojecto do Sr. 

94 

t r ada de fet·ro da Bahia , tido á cornmissão de obras pu- J osé Ig uacio e outros . 
elo Bomlim á vi lia do Mun- bl icas que em 16 ele Agostv dá 
do Novo . par ecer com substituth·Cl sob 

n. 93 A .- Em 28 de Setem-
bro entra em 1• d iscussão. 
Encerrada . - Em i o de Outu-
bro approvado.- Em 10 entra 

Autorisa o Governo a man-
dar construir sobre o r io 
S . Francisco uma ponte 
ligando J oazeiro, na Bahia, 
a Petrolina, em Per nam-
buco . 

em 2a discussão . E' apr esen- li 
tada emenda . Ora o Sr . José 11 
Ca rlos. Encerrada .- .l!;m H é 11 
approvado o pt·.ojecto, sendo 
rej eitados o substi t ut ivo e a 
emenda . 

Pende de 3a disc ussão. 

En1. 11 de Julho, j ulgado ob- Da com missão de obras pu-
j ac to de deliberação, é r ernet- blicas ao projecto do Sr . 
t ido á commissão da obras pu- José Ignacio e ou tr os . 
blicas que em 1 o de Setembro 
dá parecer sob n . 94 A.- Em 
19 de Novembro entra em 1• 
discussão. Encerrada . - Em 
21 appr ovado . 

Pende de ~a d is cussão. 

» 13 de Julho. ... . 95 Autorisa o Poder Executivo .Em 19 ele Julho entl·a em 1• Da commissão de policia . 
a abrir os creditas extraor- discussão. Oram os 'rs. Fiavio 

)) 15 de J ulho ..... 96 

dinarios de 5J : OOOS á verba de Araujo e Tavares de Lyra. 
n . 5 e de GO:Ooo·· {\verba O Sr . Fla vio de Araujo r quer 
n . 7 do art. 2o da lei n . que seja ouvida a commissão 
266 de 24 de Dezembro de do orçamen to . Encel'l'ada . -
1894 . Em 24 é rejeitado o requeri -

REGULA o estado de sit.io . .•. 

mento e approvaclo o projecto. 
Dispensado o intet·sticio á re-
q uerimento do Sr . Thomaz 
Delfi no. - Em 25 entra em 2• 
discussão . Encerrada . Appro-
vado. Dispensado o interstíc io 
á requerimen1o do St• . '!'a vares 
de Lyra. - Em 26 entt·a em 
3• di5cussão. Encerrada. Ap· , 
proYado. A' cornmissão de r e-
dacção .- Em 27 á impl'irnir a 
redacçiio sob 11 . 95 A. - Em 
30 approvacla . E' o pt·ojecto 
enviado ao Senado. Sanccio-
nado por decreto 11. 291 de 
15 de Agosto ele 1895 . 

En1. 1o de Agosto entt·a em 1a Da commissão especial no-
discussão . Ora o Sr. Erico meada á r equerimento do 
Coelho . Encerraua . Em 2 ap- St•. Leonel Filho e com-
provado.- Em 29 en~ra em 2• pos ta dos Srs . Mil ton 
discussão o art. 1° qua é sem de- (presidente), Augusto ele 
bate encenada, e success iva- Freitas (rela·to r) , Leonel 
menle a dos arts . 2°, 3o, 4° e 5o. Filho, Sebastião de La -
E ntra em discu~são o art. fio . cerda e Anisio de Abreu . 
Ora o Sr. Filgueiras que ofl'e-
rece substitn tivo que não é 
acceito pel a Mes;,t. . Encerrada e 
successi vamen te, sem debate, 
a dos a t·ts . 7° e 8o .- Em 30 
oram os Sra . Augusto de Frei-
tas, Filgueiras e Sebastião de 
Lacerda . - Em 31 são encElr-
rado;; os dema is ar tigos do 
proj ectr;. - Em 3 de Setembr o 
são approvados todos os arti-
gos . O proj ec to passa á 3• dis-
cussão.- Em 1° ele Outub ro en-
tra em 3a d iscussão . Ora o Sr. 
Leonel Filho. São apresen tadas 
emenclas pe los Srs. Ferreira P i-
res e Anisio ele Abreu.- Em 21 
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oram os Srs. Milton, que offe-
rece emenda, e Augusto de 
Freitas.- Em 3 ora o Sr. Au-
gusto de Freiias. - Em 4 ora 
o Sr. Medeiros e Albuquerque, 
que otl'erece emendas, e Sebas-
tião ele 'Lacerda. - Em 5 ora 
p Sr. Anisio de Abreu . - !Em 
7 continúa o Sr . Anisio de 
Abreu. E' apresentado substi-
tutivo pelo Sr. Filgueiras.-
Em 21 ora o Sr . Adolpho Gordo. 
que offet·ece emendas.- Em 13 
de Novembro oram os Srs. Se-
bastião de Lacerda e Adolpho 
Gordo. Encerrada. - Em 14 
são rejeitadas todas as emen-
das , retirado o substituLivo e 
appr ovaclo o pt·ojecto. A' com-
missão ele redacção. - Em 18 
a imprimir a redacção sob 
n. 96 A..- Em 21 approvada. 
Na mesma data é o projecto 
enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

97 Autorisa o Poder Executivo Etn 6 ele Setembro entr a em 1• Da comruissão de marinha 
a transferir elo quadro do discussão. Encerrada.- Em 9 e guerra. 
exercito e incluir como • approvaelo. - Em 20 entra em 
etl'ectivo na Bd~acla Poli- 2a discussão. Ora o Sr. Detzi, 
cial da Capital Federal, que offerece emenda . Encer-
no posto que já exerce em raela.- Em 23 são approvaclos 
commissão, o major auxi- o projecto e a emenda. A' com-
liar technico elo Ministerio missão para redigir para a 3" 
da Justiça e Negocias Inte- discussão.- Em 24 a i mprimir 
riores e alferes elo exercito a redacção para a 3a discussão 
Benevenuto de Souza i\Ia- . sob n. 97 A.- Em 1• de Ou-
galhães . tubro entra em 3• discussão. En-

cerrada, Approvado. A' com-
missão de redacção.-Em 3 a 
imprimir a redácção sob n. 
97 B--Em 5 approvada . Na 
mesma data é o projecto en-
viado ao Senado. ISanccio-
nado por decreto n. 332 de 
14 de Novembro de 1895. 

» 16 de · J ulho... . 98 Altera algumas disposições Enl. 16 de Julho, julg:J.do ob- Do Sr. Pires Ferreira. 
do decreto n. 1030, de 14 jecto de deliberação, é enviado 
de Novembro de 1890. á commissão de constituição e 

posteriormén ie á commissão 
especial . 

Pende de parecer. 

>> 16 de Julho.... 99 Concede ao major reformado EID 16 ele Jullw, julgado objecto Do Sr. Bdcio Filho e outros. 
e general de brigada hono- ele deliberação, é enviado á 

» 16 de Julho .. .. 100 

4 

rario Luiz José da Fonseca commissão ele pensões e contas . 
Ramos a pensão annual Pende de parecer. 
ele 6:000$, independente da 
reforma de que goza . 

Transfere ao Eslado ele São EID i6 ele Julho, julg-ado objecto Da commtssão ele fazenda 
Paulo as jazidas de pbos- de deli bet•ação, é enviado á ao pt·ojecto do Sr. Gus-
phato de cal situadas nos com missão de fazenda, que em ta v o Godoy. 
terrenos da fabl'ica de ferro 8 de Outubro dá parecer com (No orçamento da despeza 
do Ypanema. substitut ivo, que se imprime do Ministerio da Viação 

sob n. 100 A. para o exercicio de 1896 
IIDpresso sómente. é o Governo autorisado a 

con tractar com a Socie-
dade Pastoril e Agricola 
do Estado ele S. Paulo a 

I 
exploração das jazidas de 
phospha to ele ca l nos ter-
reno" da fabrica de ferro 
do Ypanema.) 
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Autorisa o Poder Executivo E1n i5 de Outubro en tra em i a Da commissão de marinha 
a r eYerter ú i a classe do di scu ssão . Encerrada . - Em e guerra. 
e:\er cito o tenente refur- i6 approvado. - Em 18 entt·a 
mado da arma de cavalla- em 2a discussão. Encerrada. -
ria Carlos Augusto Cogoy. Em 21 approvado. - Em 26 

entra em 3a discussão. E ncer-
r ada. Approvado. A impl'imir 
a r edacção sob n . 101 A.-
Em 28 a pprovada . Na mesma 
data é enviado ao Senado. 
Sanccionado por decreto 
n. 345 de 5 de Dezembro de 
1895 . 

Autorisa o Governo a abrir En1. 25 de Julho entra em 2a Da com missão de orçamen to 
ao Ministerio da Justiça discussão . Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder 
e Nrgocios In teriores o vado. - Em 27 entra em 311 dis- Executivo de 26 de Junho 
credito snpplementar de cussão . E ncerrada. Approvado . de 1895 . 
104:036$ para occorrer ás A' commissi\o de redacção. -
despe,as do n . 13 do art. 2° Em 29 a imprimi r a reclacção 
da lei n. 266 de 24 de De- sob n. 102 A.- E m 30 app t·o-
zembro de 1894 - Policia vacla . Em 31 é e11viado ao Se-
elo Districto Federa l (Bri- nado, donde voll.a emendado 
gada P olicial). em 11 de Outubro. A ' com-

missão ele orçamento, que em 
28 dá par ecer sob n. 102 n . 
- Em 30 entra em discussão a 
emenda elo Senaclo. Encerrada . 
Em 31 a pprovada. A' com mis-
são ele r eclacção. A imprimir 
a reclacção sob n. i02 c. -
Em 4 ele Novembro approvacla . 
fiilanccionado por decreto 
n . 321 de 7 de Novembro de 
i 895 . 

Autorisa o Governo a abrir En.-. 10 ele Julho entra em 2• Da commissão ele orçamento 
ao Ministerio da Marinha, discussão. Encermda.- Em 24 ás Mensagens do Poder 
no exercicio vigente , os a pprovaclo .- Em '12 de Agosto Executivo ele i e 2 de Ju-
creclitos extraor clinarios ele en tra em 3a di scus~iio. Ora o lho ele i895. 
38i:OOO$ para dar execução Sr. Menezes P1·aclo, que r equer 
ao § 10 elo ar t. 2° ela lei o adiamento da discussão até 
n. 242 de 18 ele clezembt·o que o Governo inlorme sobre o 
de 1894 e de 1.883:575$080 reqtlerimento do Lloyd Brazi-
para pagamento de fr etes l eiro.- Em 21 or a o Sr. Me-
e repa r os elos vapores que nezes Prado, que ofl'e receemen-
indica, at·maclos pelo Go- da que vai á commissão .-Em 
verno durante a revolta de 28 a imprimir o parecer sob 
6 ele Setembro . n. 103 A.- Em 30 ~mtra em 

discussão o parecer. Oram os 
Srs . Menezes Prado e Lauro 
Müller.- Encérrada .- Em 31 
é rejeitada a emenda e appro-
vado o proj ec to. A' commissiio 
ele r eclacção. - Em 3 ele Se-
lembr o a imprimir a r edacçiio 
sob n. 103 n .- Em 4 appro-
vacla . E' remetticlo o projecto 
ao Senado . Sanccionado 
por decre to n . 300 de 30 de 
Setembro ele 1895. 

17 de Julho.,... i04 Autorisa o Governo a mau- Impresso sómente. Da comm issão de pensões e 
con tas. clu pagar pela tabella an-

nexa ao decreto n. H 3 A , 
ele 3'1 de Dezembro de 1889, 
desde a morte de seu ma-
rido, meio-:;oldo a que tem 
c1 irei to D. Rosa J ose1 h a ela 
Cunha e Cruz, viu vn do 
capi tão elo Exercit\l Luiz 
da Cl.l nha e Cru~. 
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1895 17 de Julho .•.. 

)) 18 ele Ju lho .... 

)) 18 ele Jt!lho .... 

)) 18 de Julho .... 

)) 18 de Julho ..... 

105 Emenda do Senado substitu- En-. 23 de Agosto entra em dis- Da commissão de orçamento 
tiva do [JI'Ojecto n. 23 A el e cus são unica . EucetTada. - á emenda do Senado ao 
1894, desta C~mara, que l!:m 26 approvado . A' com - projeclo n. 23 de it\94. 
manda tur11ar exLensiva aos missão de r eclacção .-Em 27 (Vir! e em outro Ioga r desta 
arsenaes ele guerra ela Ba- .a imprimir a r eclacção sob n. Synopseoandamentocleste 
hia , Pernambuco, Pará e 105 A. - Em 28 approvacla. ultimo projecto . ) 
Matto Grosso as disposições Sanccionado por decreto 
do decreto n. 157 de 5 ele n . 292 de 3 de Setembro ele 
Agosto de 18!)3 . 1895. 

106 Torna extensivo ans guard;ts ln"lpresso iiómente. 
ele policia e aos patrões de 
embarcações dos :w"enaes 

Da commissão ele fazenda. 

107 

ele ma t·inha da Republica o 
beneficio de que gozam os 
guardao de polici :. do al'se-
nal ele marinha da Capital 
Feclet·al , ele concorrer para 

,o montep io elos empregados 
publicas. 

Autorisa o Governo a man-
dar conta r ao capitão elo 
8o regimento de cavallaria 
Anton io Lago a a ntigui -
dade elo posto ele a lferes de 
18 ele Janeiro de 1868. 

E1n 23 üe Agosto entra em dis -
cussão uuica. Encerrada. - Em 
26 ele Agosto approvado. A' 
commissão ele reclacção. - Em 
27 a imprimir a redacção sob 
n. t07 A.- Em 2R approvn.cla . 
-Em 29 é o projecto enviado ao 
Senado , onde ~ rejeitado. 

Da commissão ele maJ.·inha e 
guerra. 

108 Manda pagar pelas labellas Etn 18 ele Ju lho, julgado objecto Do Sr . Bueno de An.dracla .• 
em v1got' o soldo elo maJor de deliberação, é enviado [t com-
reformado Pedro Dias Paes m issão ele marinha e guerra. 

109 

Leme. Pende de pa•·ecer. 

Dispõe sobre companhias ele E1n 25 rle Julho entra em 2• 
seguro ele vida estran gei - discussiio. Oram os St·s. Roclri~ 
1·as que funccion_am no Ler- gues Lima e Mede iros e Albu-
rttorw do BraztL co_m pa- querque. E' apresentado _sub-
receres elas comm1•soes rl_e stitutivo pelo Sr. Rodrigues 
o:çamento e ele constitUI• Llma. -Em 31 oram os S t·s . 
ção, legislação e justiça. Medeiros e Albuquerque e Aris-

tides de Queiroz, que r eq net· 
seja enviado ;), commissão de 
orçamen to o subs titutivo . -
r~m 1 o ele AgoRtO oram os Srs. 
Serzedello e Martins Cos ta. -
gm 2 oram os Srs. Augusto 
1\[ontenegro e Di no Bueno. -
Em 3 or;t o Sr. Ser zedello. E' 
encerrado o art. 1° e success i-
vamen te os cletnais artigos do 
projeclo.- Em 7 é reje itado o 
requerimento elo Sr. Ari'sticles 
ele Queiroz. E' approvaclo o 
projecto em todos os seus ar-
ti ;;-os e prejudicado o subst i-
tutivo. O projecto passa á 3a 
discussão . - Em 16 entra em 
3• discussão . Ora o Sl'. Luiz 
Domingues.- Em 17 ora o Sr. 
Erico Coelho . - Em 19 ora o 
Sr. Eduardo Ramos. - Em 20 
ora o Sr. Vergne ele Abren, que 
requer a eleição de uma com-
missão ele inquerito pa ra ex-
aminar a situação elas com-
panhias de sP.guros de vidas e 
propôt• as medidas tendentes a 
ngularisar o seu funcciona-
mento. - Em 2i encerrada.-
Em 22 é rejeitado o requeri-
mento. O jJt•ojecto é acloptado 
em votação nominal r equel'ida 
pelo Sr . Erico Coelho por 95 
contra 50 vo tos . Na mesma 
data é enviado i sancção. 
Sanccionado por decre to 
n. 294 de 5 de Setembro de 1895. 

Das commissões de consti-
tu ição e de orçam<~nto ao 
projecto iniciado 110 Se-
nado, n. 220 ele 1894 . 
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l895 19 de Julho..... 110 Fixa a despeza do Ministerio EID 24 de Julho entra em 2a Da commissão de orçamento 
da Marinha para o exer- discussão. O Sr . Thomaz Ca- á proposta do Poder Ex-
cicio de 1896. valcante requer o adiamento ecut ivo . 

até a distribuição das respe- (Vide no Annexo A a dis-
ctivas tabellas. Approvado.- . cussão detalhada des te 
Em 26 en tra de novo em 2" projecto.) 
discussão. Ora o Sr. Thom az 
Cavalcante.- Em 27 ora o Sr. 
Augusto Severo. São apresen-
tadas 4 emendas, que vão á 
commissão. Ora o 8r. Thomaz 
Cavalcante.- Em 29 oram os 
Srs. Ovidio Abrantes, José 
C ar los e Augusto Se ver o. São 
apresentadas duas emendas.-
Em 30 é apresentada emenda . 
Ora o Sr . Ovidio Abranles. 
Encerrada.- Em 16 de Agosto 
a imprimir o parecer sobre as 
emendas sob n. 110 A.- Em 
19 entra em discussão o pa-
recer . Oram os Srs. Thomaz 
Cavalcante, Augusto Severo e 
Ovidio Abrantes. Encerrada. 
Em 20 é approvado o projecto. 
São approvadas as seguintes 
emendas : a 1• parte da emen-
da do Sr . J osé Carlos sobre 
taifa ; a do Sr. Alencar Gui-
marães, rubrica" Conselho Na-
val » e as eme11das ns. 4, 5 e 
6 constantes do parecer n. 110 
A. As demais emendas são 
r ejeitadas . O projecto com as 
emendas approvadas é r emet-
ttdo á commissão para redigir 
para a 3a discussão. - Em 21 
a imprimir a redacção para a 
3• discussão sob n. 110 o. -
Em 23 entra em 3• discussão. 
São apresentadas emendas, 
sendo uma da commissão . Ora 
o Sr . Aureliano Barbosa . -
Em 26 continúa o mesmo se-
nhor. Ora o Sr. Neiva . E' 
apresentada emenda.- Em 27 
oram os Srs. Nilo Peçanha, 
Augusto Severo, Thomaz Ca-
calcante e José Carlos. São 
apresentadas emendas, sendo 
uma da commissão. A dis-
cussão é encerrada.- Em 31 a 
imprimir o parecer sobre as 
emendas sob n. 110 C. - Em 
3 de Setembro entra em dis-
cussão o parecer . Ora o ·sr . 
José Carlos . Encerrada . São 
apprOTadas as segnintes emen-
das : substitutivo da commis-
aão á emenda do Sr. Lima 
Bacury sobre carta marítima; 
da cornmissão á rubrica 6• 
" Commissari ado »; do Sr. A . 
de Siqueira á rubrica «Car ta 
marí tima ::o ; do Sr. Marianno 
Ramos á rubrica« OlJras» ; da 
com:nissão sobre as etapas dos 
offic1aes da Armada. As de-
mais emendas são r ejeüadas 
ou prejudicadas. O projecto é 
adoptadQ com as emendàs ap· 
provadas e enviado á commis-
são de 1·edacção.- Em 4 a i m-
primir a redacção final sob 
n. 110 D.- Em 5 approvada. 
- Em 6 é o projecto enviado 
ao Senado, donde volta emen-
dado am 10 de Outubro. A' 
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commissão do orçamento que 
em 23 dá parecer sob n. 110 E. 
- Em 20 de Novembro entt·am 
em discussão successivamente 
as emendas do Senado. São 
sem debate encerradas as duas 
p r imeiras. Eu tra em discussão 
a emenda á rubrica 4". Oram 
os Srs. Ovidio Abrantes e Se-
vero . Encer rada, bem como a 
discussão das demais emendas. 
E' r eje ita da a emenda á ru-
brica P. - Em 2i são r ejeita-
das as demais emendas , menos 
a r elativa á rubrica 12 cuja 
votação é empatada e a rubrica 
4a que é approvada. - Em 22 
entra em nova discussão a 
emenda empatada. Oram os 
Srs . Severo e Thomaz Caval -
cante. Encerrada . A emenda 
é rej eitada . O projecto e emen-
das são devolvidos ao Senado, 
de onde volta em 9 de Dezem-
bro, tendo sido a Ui mantidas 
por 2/3 de votos as emendas 
r ejeitadas pela Camara. A' 
commissão do orçamento. -
Em 12 a imprimir o parecer 
sob n. 110 F.- Em 14 entr a 
em discussão. 01'am os Srs. 
Thon:.az Cavalcante e Augusto 
Severo. Encerrada.- Em i6 
são reja i ta das por 2/3 as emen-
das do Senado an·teriormen·te 
rej eitadas, com excepção da 
emenda· á r ubrica n. i. A' 
commissão de redacção. - Em 
26 á imprimir a redacção final 
juntamente com as dos de-
mais orçamentos de despeza 
sob n. 142 G.- Em 27 appro-
vado . - Em 30 á sancção . 
Sanccionado por lei n. 360 
de 30 de Dezembro de i895 
(art . 4o). 

OBIIIIR. VAÇÕBS 

i895 i9 de Julho ... .. iH Concede á Associação Pro- Em i9 de Julho, julgado objecto Do Sr . Menezes Prado e 
motora da Instrucção na de deliberação, é enviado á outros. 
Capital Federal uma lo- commissão de fazenda. 
teria ele 1.000:000$, pam Pende de parecer. 
estabelecer uma aula de 
desenho em cada um elos 
seus cursos nocturnos, e 
fundar officinas na Escola 
Senador Correia . 

» 22 ele Julho.. . .. 112 Concede a D. Maria Rosa En .. 22 de Julho é enviado á Da com missão de pensões e 

" 

Mar tins Macie l, viuva do commissão de pensões e contas, contas ao p rojecto iniciado 
alferes do exercito Mel- que em 20 de Agosto dá pa- no Senado . 
chiadas Lopes Maciel, a r ecer que se imprime sob 
pensão de 20$ mensaes . n. 112 A. 

Impresso eómente. 

22 de J ulho: ... . H3 Autorisa o Poder Executivo Impresso eómente. 
a conceder a Ulysses Flo-
riano do Rego Barreto, 
4° escripturario da Alfan-
dega de Pernambuco, um 
anuo de l icença com or-
dena.do para tratar de sua 
saude. 

Da commwsão de petições e 
poder es . 
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:1895 22 de Julho .... H4 

» 22 de Julho .... :1:15 

» 22 de Julho .... 1:16 

» 22 de Julho .... :1:17 

» 22 de Julho .... 118 
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Autorisa o Poder Executivo E1n 23 de Setembro entra em!Da comm issão de peti;;ões e 
a conceder a Pedro Pet·eira discussão unica .. Encerrada. poderes. 
de Andrada, engenheiro Approvado. A' com missão de 
de 3a classe da Inspectoria r edacção.- Em 24 a imprimir 
Geral de Estradas ele F erro, a redacção.- Em 25 appro-
um anno de licença com vada.- Em 26 é o proj ecto 
ordenado, para tratar de enviado ao Senado. Sanc-
Stla saude. cionadu por decreto n. 312 

de 24 de Outubro de :1895. 

Autorisa o Governo a abrir En'l 27 de Julho entra em 2a Da commi5são de orçamento 
o credito supplementar ele discussão. Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder Ex-
44:826$·123 ao Ministerio vado.- Em 31 entra em 3a dis- ecutivo de 7 de Dezembro 
da Justiça e Negocias In- cussiio. Encet·rada. Approvado. de 1894. 
teriores no exercício ele A' com missão de redacção .-
i894, applicado á rubrica Em 1• de Agosto a imprimir 
- Serviço Sanital'io Mar i- a redacção s'Ob n. 115 A.-
timo - da lei n. 191 n de Em 2 approvada.- Em 3 é o 
30 de Setembro de 1893 . projecto enviado ao Senado. 

Sanccionado .por decreto 
n. 306 de 17 ele Outubro de :1895. 

Autorisa o Governo a abrir En'l 27 de Julho entra em 2a Da commissão de orÇamento 
ao Ministerio da Marinha discussão. Encerrada. Appro- á Meusa~em do Poder Ex-
o credito eJõ:traordinario vado.-Em 31 entra em 3a dia- ecutivo ae 15 de Julho de 
de 257: :152.'158 para varias cnssão. Encerrada. Approvado . 1895. 
despezas com o Hospital de A' commi8são de redacção .-
M<>rinha . Em 1• de Agosto a imprimir 

a redac(ão sob n. 11.6 A.-
Em 2 approvarla .- Em 3 é o 
projecto en viaclo ao Senado . 
Sanccionudo por decreto 
n. 330 de :14 de Novembro 
de i895. 

Autorisa o Governo a abdr En'l 25 de Julho entra em 2a Da commissão dé orçamento 
o credito supplemenlat· de discussão. Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder Ex-
995:000$ no exercício de vado . Prejudicado por ecutivo de :10 de Dezembro 
1894 ao Ministerio da In- haver o Poder Executivo pro- de 1894. 
dustria, Viação e Obras videuciado em Dezembro de 
Publicas para despender :1894. · 
com a rubrica- Correios 
-da lei u. 19:1 U ele 30 ele 
Setembro de :1893. 

Reverte em favor ele D. F lo- E1n 2:1 ele Outubro entra em Da commissão de pensões e 
r inda Menna Barreto Fer- discussão. Encerrada .- Em 23 contas . 
reira, viuva do marechal appt·ovado. A' commissão de 
de campo Gaspar Menua redacção. A imprimir a re-
Barreto, a pensão conce- clacção sob n . 118 A.- Em 25 
dida a D. Balbina Carneiro approvada .- Em 27 é o pro-
da Fontoura Menna Bar- jecto enviado ao Senado.-
reto. Em 9 de Novembro á sancção . 

Promulgado pelo Presi-
dente do Senado por decreto 
n. 336 de 26 de Novembro de 
i895. 

" 22 de Julho.... i19 Levanta a prescripção em Impresso I!!Ómente. 
que incorreu D. Olympia 
Victor Baptista, filha do a l-
feres do exercito Francisco 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Victor Baptista, morto em 
campanha, afim de receber 
o meio soldo a que tem di-
rei to de :10 de Maio de i867 
a 24 de Agosto dê :1892. 

" 22 de Julho • •.• :120 Emenda approvacla na 2• dis- En1 26 de Arrosto entra em 3a Da com missão de marinha 
cussão do projecto n. 157 de discussão. E~cerrada.- Em 27 e guerra á emenda do Sr. 
1894, fixand~ ven?tmentos approv_ado. A' comm.issão de Coelho Cintra ao projecto 
aos offie1a.es mfenores dos redacçao.-Em 28 a tmprimir n. 157 de 1894. 
c?rpos e lir1gadas de ma- a redacção sob n, :120 A.- (Vide em outro logar desta 
rmha. Em 29 approvada.- Em 30 é Synopse o andamento ao 

o projecto enviado ao Senado . projecto n. :157 A de 1894.) 
Sanccionado por decreto 

I n. 304 de :10 de Outubro de 
i895. 
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ANDAMilNTO 

~ 
121 Concede a D. I-Ienriqueta Fer-IImpres•o sómente. 

r eira dos Santos P ereira, 
v iuva do bacharel Antonio 
José P erei ra , uma pensão 
de 50$ me nsaes . 

I 

ODSE!t V AÇÕES 

Da comm issão de pensões e 
contas. 

, 23 de Julho..... 122 Fixa a despeza do Ministerio iE1n 30 de Julho entra em 2a dis- Da commissão de orçamento 
das Relações l!;xterio t·es cussão. Ora o Sr. Victorino Mon- à propos ta do Poder E x-

)) 23 de Ju lh o ..... 

)) 23 de Julho ..... 

)) 24, de Julho .... . 

)) 24 de Julho ..... 

123 

124 

para o exercício de 1896 . teiro, que requer o adiamento ecutivo . 
até a a presen tação do substi- (Vide no Annexo A a dis-
tut ivo da commissão de tra- cussão detalhada deste 
tados e diplomacia . Oram os projecto,) 
Srs. Benedicto Lei te , Nilo Pe-
ça nha e Victorino Monteiro que 
r equer a r et irada do requeri-
mento. O Sr. Nilo P eçanha 
omnece de novo o mesmo re-
querim ento . E' r ejeitado. A 
discussão é encerrada.- Em 
31 é appl'ovaclo o projecto e m 
2a discttssão .- Em 17 de Se-
t embro e 11 tr a em 3a discussão . 
Ora o Sr. Bened icto Leite que 
offerece emendas ao n. 2 do 
projecto. E ncer rada.- Em 18 
são ap provadas 3S emendas. O 
projec to é adaptado com as 
emendas a pprovadas. A' com-
missão de r ed acção. - Em 20 
a imprimit· a r edacção oob 
n . 122 A.- Em 23 a pprovada . 
- Em 25 é o projecto enviado 
ao Senado, onde é approvado. 
-Em 26 ele Dezembro a impri-
mir a r edacção final junta men-
te com as dos demais orçamen-
t os de despezn sob n. 142 G. 
-Em 27 approvada. Sanc-
cionado por l ei n. 360 ele 30 
de Dezembro de 1895 (ar t. 3o) . 

Autorisa o P oder Executivo a Em l'3 de Julho envia do á com-
aposentar, no Ioga r que missão de fazenda , que em 3 do 
actua!mente exerce e com Agosto dá parecer sob n.123 A. 
todos os ven cimentos, o - Em 16 de Se tembro entra em 
coronel P edro Pau líno da discussão. nnica . Encerrada.-
Fonseca . Em 17 a[lprovado .- Em 18 á 

sancção . !Sanccionado por 
decreto n. 298 de 23 de Setem-
bt·o de 1895. 

Da com missão de fazénda ao 
projecto iniciado no Se-
nado . 

Autorisa o Poder Executivo a Em 23 de Julho é enviado á Do Senado. 
isentar de qu aesque t· direi- commissão de fazenda . 
tos devidos {I Fazend a ela Pende de parecer. 
União o ma terial de uma 
ponte met.allica que o go-
verno do Estado do Paraná 
mandou vir da Europa 
para· ser co !locada soure o 
l'io Negro. 

125 Concede ao secretario elo Ar- Impresso s ómente. 
sena l de Guet•ra do Estado 

Da commissão de petições e 
podet·es • . 

126 

da Bahia, Guilherme An to-
nio da Rocha, li cença por 
12 mezes para tmtar de sua 
saucle , com di rei to sóme nte 
ao or denado, 

Autor isa o Poder Executivo Em G de Setembro entra em dis-
a conceder ao i 0 official cussão unica . Encerrada. - Em 
da Bibliotheca Naciona l , 9 approvado. A' com missão de 
Olympio F errei ra d as Ne- r edacção . A imprimit• a red a-
' 'eS , um anuo de li ce nça, cçiio sob n. 126 A.- Em 11 ap-
com ordenado, para tratar provada.- Em 14 é o projecto 
de sua saude fónt do pa iz . env iado ao Senado. !!!lanc-
, · ' · · cionado por decreto n. i3'17 

de 3·1 d6 Ülli.llbl'O c!~ 1895, 

Da commissiio de peti ções e 
poderes . 



ANNO 

1895 

» 

" 

DAT.A. 

24 de Julho . .. .. 

25 de Julho .. • . . 

25 de Julho .. .. . 

25 de Julho .. ... 

26 de J ulho . ..•. 

o 
ol ., 
::>l 
::> z 

---
127 

128 

129 

- 32 

ASSOMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Autorisa o Poder Executivo Impresso 
a conceder ao 40 escriptu-

só mente. Da commissão de petições e 
poderes . 

rario da Alfandega do Ma-
ranhão Benjamin Ar anha 
de Moura um anno de li-
cença com o1·denado para 
tratar de sua saude. 

Emenda do Senado á propo-
sição da Camara dos De-
putados, n. 185 B de 1894, 
que aulorisa o Governo a 
abrir um credito extt·aor-
dinario de 898 : 486$840 
para pagamen to do excesso 
de despeza com o ser vtço 
de colonisação no Estado 
do Rio Grande do Sul, no 
exercício de 1893. 

Em 27 de Julho entra em dia- Da commissão de orçamento I 
cussão a emenda do Senado . á emenda do Senado ao I 
E ncerrada. Approvada. A' projecto n . 185 de 1894. 
commissão de redacção.- Em (Vid,. em outro logar desta 
29 a im primir a r edacção sob Synopse o andamento do 
n. 128 A.- Em 30 approvada. proj ecto n. 185 de 1894 .) 
- Em 31 á sancção. Sanc-
cionado por decreto n . 290 
de 8 de Agos to de 1895. 

Passa ao domínio do Estado Em 25 de Julho, julgado objeclo Do Sr. Gonçalo de Lagos e 
do Cear á, na fórma do de deliberação, é enviado ás outros . 
art. 64 paragrapho unico comm issões de fazenda e orça-
da Constituição, os pro- mento. 
prios nacionaes que enu- Pende de parecer. 
mera. 

130 Concede a D. Rosa da Cunha Em 25 de Julho, julgado objecto Da com missão de pensões e 
e Silva, viuva do tenente de deliberação, é enviado á con tas ao projecto do Sr. 
do exerc ito Alfredo Silva, commissão de pensões e contas Thomaz Delfino e outros . 
morto em defesa da. Re- que em 11 de Setembro dá pa-
puhlica na tomada da ilha r ecer sob n. 130 A. - Em 15 
de Mocanguê, no dia 21 de de Outubro entra em discussão 
Dezembro de 1893, a pensão unica. Encerrada . - Em 17 
annual de 1:200$000. a pprovado . A' commissão de 

r edacção. A imprimir a re-
dacção n. 130 B.- Em 21 a p-
provada .- Em 22 é o projecto 
enviado ao Senado . Sane• 
cionado por decreto n . 346 
de 7 de Dezembro de 1895 . 

131 Decla ra sem efl'eito a raso- Impresso sómente. 
lução do Poder E xecutivo 
de 28 de Outubro de 1891, 
que a nnullou o acto equi-
tativo do Governo Provi-
sorio de 17 de Abril de 
1890, e considera com o 
cur so de sua arm a pelo 
r egulamento de 1874 o te-
nente de cavallaria Zozimo 
AI ves da Si! veira e com 
elle todos os offic iaes e 
praças que se acharem em 
suas condições . 

' Da comm issão de marinha 
e guerra . 

26 de Julho. .. . . 132Il T orna extensivo ás praças Em 26 de Outubro entra em i• Do Sr. Neiva . 
da Brigada Policial da Ca- discussão. Encerrada. - Em 
pita! Federal e do Corpo 28 approvado. Dispensado o 
de Bombeir os, que se inu- inter stício a requerimento do 
tilisarem durante o tempo Sr . Neiva.- Em 18 de No-
de praça , o direito, de que vem bro entra em 2a discussão. 
gosam as praças do exer- E' offer ecida emenda pelo Sr . 
cito e armada, de serem IIIariauo Ramos . Encerrada . 
recolhidas ao Asylo dos In- - Em 21 é r etirada a emenda. 
va lidos. O pro jact o é approvado .- Em 

30 entra em 3• discussão .-
Encerrada. - Em 2 de Dezem-
br o approvado. Apresentada a 
r edacção . Dispensada a im-
pressão approvada. - Em 3 é 
o projecto enviado ao Se-
nado. 

Pende d e deci•ão. 
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ASSUliPTO 

133.: Releva a multa imposta {L 
Co mpan hia da Estrada de 
Fer l' o de Ri beirão ao Bo-
nito, uo J~s t ado de Per-
nambuco . 

134 Aulorisa o P ode r Exectüivo 
a conceder ao Dr. Lad is!V.o 
J osé de Carvalho e Araujo, 
medico da Hospedaria de 
Immigrantes, em Pinhei-
r os , um anno dê licença, 
com ordenado, para tratar 
de sua saude. 

ANDAMENTO 

Etn 27 de Jitlho é enviado :i 
commissão de orçamento que 
em 26 dê Outubro dá pat·ecer 
que se i mpri me sob n. 133 A. 

Im1>resso sómente. 

En1 6 de Selem bro entra em 
d iscussão unica. E ncerracla.-
Em 9 appt·o,·ado. A' com mis-
são de r edacção .- Em H a 
impri m ir a rJdacção.- Em 3 
approvacla. - Em 14 é o pro-
jecto e nviado ao Senado . 
Sanccionado por decreto 
n. 331 de H ele Novembro de 
1895. 

OBSERVAÇÕES 

Da com missão de orçamento 
ao projecto iniciado no 
Senado. 

Da commissão de petições e 
pode res. 

135 CaEA no Supremo Tribunal En1 27 de Julho julgado objeclo Das commissões de consti-
Federa l o serviço tacby - de deli bet·ação, e enviado {Ls tuição e de orçamento ao 
graphico e dá outras pro· comm issões de const itu ição e projeclo do Sr . Benedicto 
videncias. de orçamento que em 2 1 de Le1te . 

136 Autor isa o Poder Executivo 
a conceder a Luiz P edro 
Monteiro de Souza, fiel de 
at•mazem d?. All'andega do 
Rio de Janeiro, se ia mezes 
de licença com ordenado 
para tra tar de sua saucle . 

Agosto dão parecer sob n. 
135 A. 

Impresso sómente. 

En1 16 de Setembro entra em Da commissão do 
discussão unica. Encerrada. - poderes. 
Em 17 approvado. A' com-
missão de redacção.-Em 18 a 
imprimir a r edacção. - Em 19 
appr ovada. - Em 20 é o pro-
jecto enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

pe·tições e 

137 Eleva a 50' a pens::io do Impresso eómente. 
mestt·e r eformado da ar-

Da commissão de pensões e 
con tas . 

mada José Coelho de Brito. 

138 FIXA a despeza do Ministe -
rio ela Guerra para o ex-
et·cicio de 1896 . 

En1 2 de Ao·osto en tra em 2" 
discussão . 'l.~ncerrada . Appro-
vado. - Em 7 entra em 3• d is-
cussão. Ora o Sl' . Thomaz Ca-
va lcau te. São apresen tadas 
cinc > emendas.-Em 8 é ap re-
sentada emenda. Oram os Srs. 
Hercn lano de Fl'eilas e Mar-
tins Junior.-Em 9 ora o Sr. 
Martins Junior. E' apresen -
tada emenda. - Em 10 são 
apresentadas ci nco emendas, 
elas q naes lt·es não são acceitas 
pel a Mesa. Ot·am os Srs . Be-
vilacqua e F rancisco Alencas-
tro.- Em 12 continúa o Sr . 
Alencas tro que ofl'et·ece emen-
das . Oram os Srs . Nilo P e-
çanha e Serzedell o. - E m 13 
oram os Srs. F1·ancisco To-
lentino, Neiva e Flavio de 
Araujo. São apt·esentadas 
emendas que não são accei tas 
pel a i\Iesa .-Em 14 Ol'a m os 
Srs. Paula Guimarães, Thomaz 
Cavalcante José Carlos. En-
cerrada. - Em 20 a imprimir 
parecer sobre as emendas sob 
n. 138 A.- Em 22 entra em 
discussão o parecei'. Encer-
rada. São appl'ovadas as se-
guin tes emendas : da commis-
são, substitut iva ela do Sr. Be-
vilacgua, sobt·e a Repartição 
de Ajudante Genera l; da mes-
ma com missão, a do St· . Coe-
lho Cintra sobre auditores ; 
as dos Srs. Ovidio Abrantes 

Da commissão de orçamento 
(t proposta do Poclel' Ex-
ecutivo . (Vid . no Anne-
xo A a d iscussão deta-
lhada des te projecto . ) 
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139 

140 

e Mariano Ramos r elativa a 
obras nos quart-eis de Goyaz e 
Matto Grosso, a da com missão 
sobre officinas do ArRenal de 
i\Iatto Grosso, a substitutiva 
da commissão. a do Sr·. Xavier 
do Valle sobr é etapa de foguis-
t:~s. da commissão á rubrica 
-Companhias militares, <lo Sr. 
Alencastro reductiva da ver ba 
- Ajudas de cnsto, do Sr . Ovi-
dio Abran tes á r Llbrica 29, do 
Sr. Alencastro ao n . V, ela 
commiasão á rubrica n. 2, 
do Sr . Alencastro suppressiva 
do abono aos ins1ructo res mi-
li tares. São r ejeitadas as de-
mais emendas. O projeclo com 
as emendas approvaclas é en-
via do á com missão de reclac-
ção. - Em 23 a imprimir a r e-
dacção sob n. i 38 B .- Em 26 
approvada. - Em 27 é o pro-
jac to enviado ao Senado, ele 
onde em 1 da Outubro volta 
emendado. E' enviado á com-
missãn de orçamento, que em 3 
dá parecer que se impt'ime sob 
n . 138 C .- Em 7 en lr·am em 
discussão as eme ndas do Sena-
do. Encerrada. - Em 8 são ap-
provadas excepto as seguintes: 
aos ns . 5, 12 e 15, e a suppres-
siva da verba de iOO :OOO$ des-
tinada a premios. - Em 9 é o 
projecto com as emendas devol-
vido ao Senado, sendo alli man-
tidas por dous terços as emen -
das aos ns. 2, 5 e 15.- Em 21 
:i com missão de orçamento que 
na mesma data dá pa recer sob 
n. 138 D .- Em 26 entra em 
di scussão . Encerrada. E' man· 
tida a emenda elo Senado ao 
n . 2, e rejeitadas por dons ter-
ços as emendas aos m . 5 e 15. 
A' commissão de redacção. -
Em 26 de Dezembro vae a im -
primir a redacção final jun-
tamente com as dos demais 
orçan:entos de de'lpeza , sob 
n. 142 G .- Em 27 approvada . 
Sanccionado ]JOr lei n. 360 
de 30 de Dezembro de 1895 
(art . 5°). 

Autorisa o P oder Exec11tivo Em 13 de Setembro entra em 
a conceder ao engenheiro discussão. Encerrada. - Em 14 
civi l J osé Dias Delgado de approrado. A' commissão de 
Carvalho Junior, lente rJo r edacção .-Em 16 a imprimir 
Externato do Gym nas i o Na- a r edacção.- Em 17 approvada. 
ciona l c professor do Gol- -Em 18 é o projecto e rniado 
leg io Militar, um anno de ao Senado. Sauccion ado 
licença com ordenado para por decr eto n. 318 de 31 de Ou-
tratar de sua saude. tubro de 1~95. 

Autorise. o Governo a confir -
mar no prime iro posto do 
exercito todas as praças 
comm issionadas nesse pos-
to até 3 de Novembro de 
189-! . 

Em 30 de Ju lho, julgado objecto 
de delibemção, é enviado á 
comm issãe>de marinha e guerr a 
que em i• de Agosto dá parecer 
sob n. i40 A .- Em 28 de Se-
tembro entra em i~ discussão. 
Encerrada. - Em i• de Outubro 
approvado . Dispensado o irl-
tersticio a r equer imento do Sr. 
Moacyr. - Em i5 entra em 2• 

OBSBRVAÇÕ BS 

Da commissão de petições e 
poderes . 

Da commissão de mar inha e 
g-uerra ao projecto do Sr. 
Bueno de Andrada e ou-
tros . 
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1895 30 de Ju lho ., • . • 

» i de Agosto .... 

141 

discussão. Ora o Sr. Cassiano 
do Nascimento. Encerrada.-
Erll 17 approvado. Dispensado 
o intersttcio a requerimento do 
Sr. Yictorino Monteiro.- Em 
18 e o tra em 3• discussão. Ora 
o St·. Bueno de Andrada que 
offe rece emenda. Ora o Sr. Tho-
maz Cavalcante. Eocerrada .-
Em 21 é approvado o projecto 
com emendas. A' com missão de 
redacção.-Em 23 a impr imir 
a redacção sob n. 140:0. - Em 
25 a pprovado. - Em 2t:i é o pro· 
jacto e nviado ao Senado, tendo 
em 27 de Novembro voltado com 
emendas. A' com missão de ma-
rinha e guerra que na mesma 
dat.a dá parecer sob n . 140 C. 
Em 29 en Ira em discussão a 
emenda do Senado. Encerrada. 
- Em 2 de Dezembt·o é appro-
vada a emenda do Senado. A' 
commissão de r edacção. A im-
primir a redacção n . 140 D.-
Em 5 é approvada. Jlia mesma 
data á sancção. Sanccio-
nado por lei n . 350 de 9 de 
Dezembr o de 1895 . 

Crêa no exer cito o quadro ex- Em 3 de Agosto entr a em i • Da com missão 
tranurnerario e dispõe so- discussão. Encerrada.- Em 7 e guena. 
bre a sua organisação. approYado . Dispensado o in-

tersticio a l'equerimento do Sr. 
l\Ioacyr.- Em 8 entra em 2• 
discussão . São apresentadas 3 
emendas . Encerrada. - Em 9 
são approvados os artigos do 
projecto e as emendas do Sr . 
Americo de Mattos . A' com -
missão de mar in ha e guerra.-
Em 9 a impr imir a redacção 
para a 3adiscussão sob n .141 A. 
- Em 23 entra em 3& d i:;cussão. 
Oram os Srs . F . de Alencastro, 
Carlos Jorge, Fi le to Pires, Val-
ladão, Ovidio Abrantes e I<'. 
Glycerio. São apresentadas 2 
emendas . Encerrada. - Em 26 
é approvada a emenda do Sr . 
Filete Pires <i. le ttr a n do 
art. 1°. Prejudicada a do Sr. 
Victorino Monteiro. E' igual-
mente appr ovado o additivo do 
Sr. Victor ino Mon teiro. E' re-
t irada a emenda do mesmo se-
nhor á letLra b. O projec to com 
as emendas approvadas é en-
viado á com missão de redacção . 
A imprimir a redacção sob 
n . 1-U D .- Em 27 appro -
vada.- Em 28 é o projecto 
enviado ao Senado, onde é r e• 
jeitado. 

de marinha 

142 l<'ixa a despeza do Ministe rio En1 22 de Agosto entra em 2a Dacommissão de ot·çamenlo 
da Fazenda para o exer- discussão. Ora o Sr . José Car - á proposta do Pode r E,;:e-
cicio de 18\16. los, que r equer o adiamento cutivo, 

pot· 48 horas . Prejudicado por (Vide no nnnexo A a dis -
falta de numero para a Yota- cussão de talhada deste 
ção. Ora o Sr. Augusto l\Ion- p roJecto.) 
tenegro , q•Je olferece emendas 
por par te da commissão. E' 
de novo apresentado requeri-
mento, que é approvado . E' 
n.pt·e~en~R-4& qm~ eJ:Rtlll4a,-~m 
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28 continúa a 2" discussão. Ora 
o Sr . José Carlos que ofl'er ece 
duas emendas , sendo uma del-
las recusada pela Mesa. São 
a prese ntadas mais q Ltal.ro emen-
das. - gm 29 oram cs Srs . Me-
deiros e Albuquerque e Tava-
r es de Lyra . São aprese ntadas 
emendas . A discussão é encer-
rada.- Em ô ele Setembr·o a 
impl'imir o parecer sobre as 
emendas sob n. i-!2 A.- Em 
12 en tra em discussão . Ora o 
Sr. Aug-usto Montenegro. En-
cerrada.- E m 13 são approva-
clos os artigos elo projecto e as 
seguint% emendas: da commis-
são ás rubricas 7", 10"', H •, do 
Sr. T avares de Lyra á rubrica 
11", do Sr. Mariano Ramose 
outros á mesma rubrica mo-
dificada pela commissão, á ru-
brica 12a substitutiva, ela cóm-
missão á do Sr. Medeiros e 
Albuqu erque , ás rubricas na, 
18•, 20a, 25" e 27a ela com-
missiio, a do Sr. Lins eleVas-
concell os sobre afo ramento dos 
terrenos ela Quinta ela Boa 
Vis ta, ela com missão ao n. <!elo 
ar t. 2°. cloSr.LinscleVasconcel-
l os ao 'aL't. 4° (terrenos da fazen-
da ele Sa nta Cruz), ao art. 5o 
ela comm issão, a subst i tutiva 
ela comm issão á emenda do Sr. 
J osé Carlos (sobre predios do 
Districto Federal), os addit ivos 
da commissão , a elo Sr. Gal-
.dino Lo reto sobre armazens per-
t encentes a Hard Rand & c.a 
no Espírito Santo, o subs titutivo 
á emenda do Sr. Trindade so-
bre auxilias ao Estado da Pa~ 
rahyba do Nol'te . As demais 
emendas são rejeitadas, ou pre-
jttdicadas. O projecto com as 
emendas approvaclas é enviado 
á comm issão para r ecligil-o par a 
a 3• discussão.-Em 14 a impri-
mir a redacção pal'a 3ad iscussão 
sob n. 142 B .- E m 20 en tl'a 
em discussão. Ora o Sr. Neiva . 
São apresen tad:;..s 12 emendas . 
-Em 23 ora o Sr . Aureliano 
Barbosa . São apresentadas di-
versas emendas. Encerrada. -
E m i4 a imprimir o par ecer 
sobre as emendas sob n . 142 C. 
- Em 26 encerrada.- Em 27 
são appro vadas as emendas da 
commissão, a do SL Alencat· 
Guimar ães ao n. 11 (Alfande"'a 
de Paranaguá), a do Sr. T"o-
lentino de Carvalho ao n. 32 
a elo Sr. Neiva ao n . 20, a d~ 
mesmo se nhor ao n. 19, a do 
Sr. Aureliano Barbosa, e le ~ 
vando a 8 . 000 :000$ a verba de 
ct·edi tos supplcmentares , a do 
elo mesmo senhor á abertura 
ele Cl'editos á ver ba - ffixerci~ 
cios fi nelas-, a elo Sr. Anysio 
ele Aureu ao n. 8 do a rt. 2°, a 
do Sr . Galelino Loreto a,o a rt. 2°, 
a elo mesmo senh ot· ao mesmo 
ar tigo, a elo Sr . Tolentino ele 
Carvalho sobre caixas eco-
nomi0as . As demais emendas 

iJ 
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são rejeitadas . O projeclo é 
adaptado com as emendas ap-
provadas e enviado á com mis-
são de redacção. - Em 1o de 
Outubro a imprimit• a redacção 
sob n . 142 D .- Em 2 appro-
vada.- Em 5 é o projecto en-
viado ao Senado, donde em 28 
de Novembro volta emendado . 
A' commissão de orçamento, 
que em 29 dá parecer que se 
imprime sob n . 142 E .- Em 2 
de Dezembro entram em dis -
cussão as emendas do Senado. 
Encerrada .- Em 5 são appro-
vadas as seguintes emendas : 
ao art. i 0 os. i, 13. i5, 26, 28 e 
30 ; ao mesmo artigo n. 5, o 
additivo do Senado ao art. 1o. 
São rejeit~tdas as seguintes: aos 
n umeros 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 
17, 18, 19, 21 , 23 e 24 do parecer 
dll. commissão. O projecto é 
devolvido ao Senado em 6. -
Em H volta ao Senado tendo 
ali sido mantidas por dous 
terços 10 das emendas rejeita-
das pela Camara. A' com-
missão de orçamento, que na 
mesma data dá parecer sob 
n. 142 F . - Em 16 entram de 
novo em discussão as emendas 
mantidas pelo Senado. Encer-
rada. - Em 17 são rejeitadas 
Ror dous ter ços as emendas do 
Senado, com excepção do ad-
ditivo relativo á Companhia de 
Saneamento . A' commissão de 
redacção.- Em 26 a imprimir 
a redacção final juntamente 
com a dos demais orçamentos 
ele despeza sob n. 142 G.- Em 
27 é approvada. - Em 30 à 
sancção. Sanccionado por 
lei n. 360 de 30 de Dezembro 
de 1895 (art . 7o). 

ODSERVAÇÕES 

Autorisa o Governo a contra- Em 31 de Agosto n imprimir o Da com missão de obr as pu-
c ta r com o Bat·ão do Rio parecer da commmissão de blicas. 
Bonito e com o engenheiro obt·as publicas sob n. 83 A. de (Vide em outr a parte desta 
Augusto Ernesto de Figuei- i893, comprehendenclo o as - Synopse o andamento do 
redo ou com quem maiores sumpto deste proJecto. projecto n . 83 A de 1893.) 
vantagens otferecer, a con-
strucção, uso e goso de um 
ramal ferreo da Estrada ele 
Ferro Central do Brazil da 
estação de Sapopemba á 
Ponta da Ribeira, na ilha 
do Governador, e outros 
melhoramentos, segundo as 
bases que ofierece. 

144 Autorisa o Poder Executivo Em 12 de Setembro entra em Da commissão ele petições 
a conceder a Alcides Gatão discussão unica . O Sr . To- e poderes . 
da Rocha Medrado, biblio- lentino de Carvalho otferece 
thecario da Escola de Mi- emenda estendendo o favor a 
nas de Ouro Prelo, um Leonardo de Menezes Amorim . 
anno de licença, com or- O Sr. A. Montenegro requer 
denaclo, para tratar de sua que volte o projecto 6. commis-
saude. são para dar parecer sobre a 

emenda . Encerrada .- Em i3 
é approvado o requerimento. 
Em 14 a imprimir o parecer 
sobre a emenda sob n . 144 A.. 
- Em 26 entra em discussão. 
Encerrada .- Em Z1 é appro-
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vndo o projecto com a emenda. 
A' commiss:io de r edacção . 
A imprimir a red:~.cção do 
projecto primitivo sob n. 141 B. 
- Em 20 approvacla.-Em 30 
é enviarlo o projecto ao Se-
nado . Sancclonado por 
decreto n. 327 de 1i de No-
vembro de 1895 . 

144 C Redacç:io final do projecto Em 28 de Setembro approvado. 
n. 144 A, do corrente - Em 1 de Outubro é enviado 
anno, que autorisa a con- ao Senado. Sanccionado 
cessão de um a uno de li- pGr decreto n. 328 de 12 de 
cença ao 1° escripturario Novemb1·o de 1895 . 
do Thesouro Nacional, An-
tonio Leonardo de Menezes 
Amorim. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de r edacção 
á emenda do Sr. 'l'olen-
tino de Carvalho . 

5 de Agosto.... 145 Approva o regu lamento que Em 23 de A~osto entra em Da com missão de or çn.mento 
baixou com o decreto 1"- discussão. Encerrada.- Em á Mensagew do Poder 
n. 2043 de 15 de julho de 26 é approvado . Dispensado o Executivo ele 26 de Julho 
1895, na parte que elevou interstício a reque rimento do de 1895. 
vencimentos e creou novos Sr. Lauro Muller .-Em 27 
Pmpregos na Estrada de entra em 2a di~cussão . E' en-
Ferro de Porto Alegre a cerrada.- Em 28 é approvado . 
Uruguayana. Dispensado o intersticio a re-

querimento do Sr . Silva Mariz . 
- Em 29 entra em 3a discussão . 
- E' apresentada emenda pelo 
Sr. Coelho Cintra . E' encer-
rada . A' commissão ele or ça-
mento a emenda. - Em 11 de 
Setembro a imprimir o parecer 
sobre a emenda sob n, 145 A. 
- Em 13 entra em discussão o 
parecer. Encerrada. - Em 1.4 
é npprovada :~. sub-emenda da 
commissão á emenda do Sr . 
Coelho Cintra . O projecto é 
approvado . A' corumissão de 
redacção.- Em 16 a imprimir 
n redacção sob n. 145 B.-
Em 17 npprovn.cla.- Em 18 é 
o p1·ojecLo en viado ao Senado . 
Sanccionado por deereto 
n . 344 de 5 de Dezembro 
de 1895. 

5 de Agosto.. .. 146 Autorisa o Poder Executivo Em 23 de Agosto ent~a em 1• Da comm1ssão de orçamento 
a applicar as sobras da d1scussão. E ncerrada.- Em á Mensagem do Poder 
ver ba - Empreitadn.s da 26 é approvado . Dispensado o Executi vo ele 29 de Julho 
Estrad:t. de Ferro Central in tersticio a requerimento do de 1895. 

G de Agosto.. .. 147 

da Parabyba - do e>r ça- Sr . Silva Mariz.- Em 27 entra 
mento vigente ao pngn- em 2" discussão . Encerrada.-
mento do pessoal da mesma Em 28 é approvado. Dispen-
via - fel'l'ea. sado o in terstício a r equeri-

mento do Sr . Sih·a Mariz. - Em 
29 entra em 3a discussão . E' 
encerrada e approvado o pro-
jecto. A' comm issão de redac-
ção. - Em 30 a imprim ir a 
redacção sob n. 146 A .- Em 

. 31 approvada. - Em 2 de Se-
tembro é envin.clo ao Senado. 
l!!!lancciouado por decreto 
n. 302 ele 3 de Ou tubro de 1895 . 

Antorisa o Poder Executivo Ean 12 de Ag-osl o en tra em 2• cli s .. Da com missão de orçamento 
a abr ir, no corren te ex e r- cussão . Ora o Sr. Belisario de á Mensagem do Poder 
cicio, um credito supple - So•1za . E' apresen ~ado subsli- Executivo de 25 de Julho 
mentnr na importancia de tutivo pela comrn issão . Encer- de 1895 . 
7 . 905 :410$565, a varias r ada.- Em 17 é npproYado > 
ver bns do art. 5° da le1 sullstitntivoe prejudicado o Jll'O-
n . 266, ele 24 c!~ De~embro jecto . Enviadoácommissãopara 
ele t8N, · l'ecligil -o parJl. a 3a disçtt:;~fio, 
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- Em 19 a imprim ir a re -
dncçào sob n. 147 A .- Em 
21 e ntra em 3" . g • encerrada 
e approvaclo . A impri mir a r e-
dacção fi nal sob n . 147 D .-
E m 22 éappro,·ada. Na mesm:t 
da ta é en dado ao Senado . 
Sanccio nado por decreto 
n . 297 de 1G de Setembro de 
1895 . 

OBSERV AÇÕES 

148 Autor isn o Governo :t apo- EnJ. 7 de Agosto , j ulgado obj ecto Do Sr. Neiva . 

149 

sent1r com or denado pro- de de libe ração, e enviado Ít 
porcional aos a nnos de se r- co m mi ssão de fazen da . 
viço o ex-delegado dn In- Pende de parec er. 
spectoria Geral de Terras 
e Colonisação do Estado da 
Bahi a , Dionysio Gonçalves 
Ma t·tins. 

F ixa a despeza do l\Iinister io 
da J ustiça e Negoc ios In-
te l'i m·?s par n. o exercício 
de '1 896 . 

Em 13 de Agoslo en tra em 2a Da com missão de orçamento 
discussão . !::\ào apresetl tadas á proposta do P oder E :s: -
qna tro emendas , sendo u ma ecuti vo . 
r ec usada peln. Mesa . Oram os (V ide no a nnexo A a dis-
Srs . Her meneg tldo de i\fornes , cassão detal hada deste 
que ofl'e rece emendn., l\IPdei ros pr ojecto . ) 
e A lbuque rque, que oife rece 
emenda, Nilo P eçan ha e Be li-
8ario de So uzn. .- E m 14 são 
n.prese ntadas nove emendas, 
sendo d uas r ecusadas pela 
Mesa . Ora o Sr . JoséCarlos. -
g m 16 or am os Sl's . Paranhos 
i\1on teneg t·o e Ne iva . São ap t'e-
sentadas 15 emendas .- Em 17 
ol'a o Sr . Cal' los de ovaes . 
q ue olfe rece emenda . Ora o s r: 
J osé Carl os que offe rece emen-
da. Os Srs . Mad ano Ramos , 
Pe t•e ira de Ly r a e outros oife-
r ecem emendas . São recusn.das 
pela Mesa tt-es emendas .- Em 
19 ora m os Sr s . Lins ele Vas-
concellos e Frederico Borp;es 
q ue offerecem emendas.- !!:m 
20 or a o Sr . A lber to T or-
res . São apresenta das di ver sas 
eme ndas. - Em 21 ora o Sr. 
Ve rgne de Abreu. São apre-
se ntadas emendas . Encr r r ada . 
- Em 4 ele Setembro a impri-
mir o parecer sobr e as emen-
das sob n . 149 A . - Em 9 en-
t r t\ em d iscussão o parece t· . 
Oram os Sr s. Lins de Vascon-
cellos , José Be v i laq ua e José 
Ca rlos .- Em H oram os Srs . 
Marti ns Junior ,Pa ranh osi\'Ion-
tenegro , F rederico Borges e 
E rico Coel ho.- E m 12 oram 
os Srs . Edual'do de Berredo , 
Trindade, F rancisco 'l'olen ti no 
e Alberto T orres .- E m 13 ora 
o S r . J osé Ignac io. Encen ad a. 
E ' appr ovado o projec to com 
as seguin tes emendas: do Sr. 
T homaz Del fi no e outros r eta -
ti v a ao Lyceo de Ar tes e Offi-
c ios da Capital Federa l ; do 
Sr . H . de 1\l praes e Oltlr os re-
laliva ao Lyceo de Goyaz ; elo 
Sr. Mede iros e Albuquerque 
sobre pr oroga,,ão po r u m a nuo 
da pensrto a F ra nc isco Braga ; 
do Sr. Silva Ma r iz e outros -
auxilio aos lyceos de di versos 
E sta dos ; do Sr . Silv a Mariz 
e outr os - auxilio à Policli-
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nica geral ; do Sr. Gonçalves 
Ramos ao § 18 - Assistencia 
de Alienados - ; do Sr . Gon -
çalves Ramos ao § 34 - Labo-
rator io de Biologia ; do Sr. 
Oscar Godoy á rubrica n. 11 ; 
do Sr. Pinto da Fonseca á ru-
br ica n. 36; elo Sr . Francisco 
Tolentino (Archivo Publico) ; 
do mesmo Sr. ao Instituto His-
torico ; do St·. Galdino Loreto, 
suppressiva elo art. 2° (cursos 
annexos); do St•. Alencar Gui-
marães ao § 19; do Sr. Oscar 
Godoy (material da inspectoria 
de saucle dos portos) ; elo Sr. 
Pereira ele Lyra á rubrica n. 
19 ; do Sr. Si h· a Mariz :i. mes-
ma rubrica; do Sr . Thomaz 
Cavalcante (auxilio para a con-
clusão do quadro nacional a 
epopéa africana) ; do Sr. Me-
deiros e Albuquerque (proro-
gação ela pensão de João Lu-
dovico Maria Berna); elo mesmo 
senhor (credito para a estatua 
e mausoléo de Benjamin Cons-
tant); do Sr. Bricio F ilho e 
outros (Instituto Vaccinico); 
do Sr. Neiva (Lycêo de Artes 
da Bahia); a substitutiva da 
commissão á emenda do Sr. 
Vergne de Abreu sobre o serviço 
sanitario maritimo ; á elo Sr. 
José Carlos suppressiva da 
consignação de 50:000$ para a 
policia reservada com a sub-
emenda da commissão . O pro-
jacto com as emendas approva -
das é enviado á commissão de 
orçamento para redigil-o para 
3a discussão.- Em 4ae Outubro 
a imprimir a reclacção para a 3• 
discussão sob n . 1<19 n .- Em 
11 entra em 3• discussão. Ora 
o Sr. Gaspar Drummond que 
continúa nos dias 15,16 e 17. 
Oram ainda os Srs. Lins de 
Vasconcellos, Coelho Cintra, 
Thomaz Cavalcante e Paulino 
el e Souza Junior. -Em 18 oram 
os Srs. Cassiano do Nasc i-
mento, Neiva e José Carlos. 
São apresentadas diversas 
emendas. E' encerrada .- Em 
29 a imprimir o parecer sobre 
as emendas sob n. 149 c.-
Em 31 entra em discussão o 
parecer . Oram os Srs. A lcindo 
Guanabara, Hollanda Lima, 
Mariano Ramos e Paulino de 
Souza Junior. E' encerrada. 
São approvaclas as emendas da 
.commissão, com excepção da 
que se refere ao § 19 e mais da 
que dispõe sobre o Lycêo de 
Art~s e Officios da Capital. O 
proJecto é enviado á commissão 
de redacção com as emendas 
approvaclas.- Em 4 de No-
vem bro a imçrimir a t'edacção 
sob n. 149 D.-Em 5 appro-
vada e n a mesma data en-
viado ao Senado , d'onde em 12 
de Dezembro volta emendado . 
A' commissão de orça mento 
que em 14 dá parecer sob n. 
149 F· - Em 16 entram em 

OBSERVAÇÕES 
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discussão ns emendas. Oram 
os Srs. i\led·'it·os e Albuquer-
que e Paulino de Souza Ju-
nior . Encerrada. São appro-
vadas as emenda~ elo Senado, 
com cxccpçiio elas r ela! i v as aos 
ns. ll, H, l::i, 20, 22, 2J, 21, 
25, 29, .J.O e ·ll elo projecto ela 
Camara.- l~m 17 conti:-:úa a 
votação. E' r ejeitado o acldi-
tivo r elativo ao n . VI. Na 
mesma data é devolrido ao Se-
nado, donde volta em t -1 de 
Dezembro. A' comm issão de 
orçameu to q '!e na mesm:t data 
dit parecer sob n . 1-10 G--l~m 
20 entra em discus>iio . Encer-
rada. - Em 26 são rejeitadas 
as e mendas elo Senado alli 
mantidas púr clous terços de 
votos . A' commissão ele r eclac -
ção. A imprimit· a reclacção 
fi naljun lamente com os demr,is 
orçamentos da despeza sob 
n. 142 G.- Em 27 é appro-
vacla. - Em 30 á sancção. 
Sanccionado por lei ll. :3.GO 
de 30 de Der.embro de 18'J:í 
(art. 2•). 

OBSER YAÇÔES 

1895 7 de Ag-osto.... 14'J E Additivo destacado do pt·oje-
cto n . UQ C, ele 1805, o•·-
çamenlo da despeza do ~11-
nisterio ela Justiç:t e :.!ego-
cios In ter iores, par,t o ex-
ercicio de ·18~'6 - (Transfere 
á lHunicip:! l idade elo Dis-
tl'ic'.o Federal os hospitaes 
de isolamento . ) 

!Ent 7 de Dczem!Jt•o a imprimir 
para entrar na ordem dos tra-
lmlhos. 

D:t comm is.5ão de orç:unen to 
ri cmend:t destacada elo 
JHOjec Lo de orçamento do 
i\!iuist~rio rla Justiça e 
Neg-ocios In tel'iores. 

» 7 de AgosLo, ... 

» 7 de Agosto .... 

" 7 de AgoHo .... 

150 R eorg-auisa o montepio obri· 
gatorio dos empreg-ados pu-
IJlicos, com voto em sepa-
rado elo St·. Medeiros de 
AI buquerc1ue. 

l~ende de 3• discussão. 

Eni 2 de Dezembro entra em 
1a discussão. Encerrada. - Em 
5 approvado. 

l{•ende de ~" discussão-. 

Da commissão e3pecial en-
carregada ele reorgan isar 
o Montepio obrigatol'io dos 
empregados puiJlicos . 

i51 Declara viLalicio no cat·e:o de ltupr·esso sõntente. 
juiz substituto do juiz fe -
deral da secção do Estado 

Da -commissão de consli· l 
tn~ão. 

152 

ele Pernambuco, o juiz .de 
di reito bacharel Julio Au-
g-usto de Luna Freire. 

Fixa em 200 :000.' a quantia 
devida ao almit·ante Jero-
uymo Francisco Gonçalves, 
nos tr:rmos e ]Xtra os effei-
tos dn decreto n . 199 de 30 
de Julho de 189-!, com o 
voto em sepat·ado do Sr. 
l'll artins Costa Junior . 

Ent 29 de An-osto entt•a em i"'D't commissiio 
discussão . Encerrada. Appro- tuição . 
vado. - Em 5 Lle Setembro 
entrn em 2" discussão, oram 
os St•s. Galclino ele LoreLo e 
Eduardo Ramos . Encerrada. 
Approvado.-Em 5 de OutuiJro 
entra em 3" discussão . Ot·am 
os Srs. Lamounier, Luiz Do-
ming-ues, Eduardo Ramos, Gal-
clino Loreto. Encerrada.- Em 
7 é appr ovado em voLação no-
minal , a requerimento do Sr . 
Oscar Godoy, por 75 contra ,13 
votos . A' commissão de reda-
cção. A imprim_ir a red'acção 
n . 152 A.-Em 8 approvada . 
1~' enviado ao Senado onde é 
rej e itado . 

de consti-
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Reduz a tres mezes o prazo E&n 9 de Agosto é e11vi_ado :í. Da co_mmissão. de cons ti-
estabelecido no paragrapho com missão de consti ~u1çao que tutçao ao ]Jl'OJecto inicia-
unico do a rt. 30 ela lei em 12 ele Setembro el a pnrecer , do no Senado. 
n. 35, de 26 de janeiro ele com emenda, sob n . 1.53 A.-
1892, pan duração das in· Em 27 entt·a em 2n discussão . 
com pat i bilidad~s definidas Ora o Sr. José l\bria nno que 
no reiilrido ar t igo. regue!' seja o proj ecto enviado 

á commissão especial encarre-
gada de rever a lei eleitoral. 
-Em 28 om o Sr. Nilo Peça-
nha . Encet·rada .- Em 1 ele Ou-
tubro é rejeitado o r eg ~eri
mento e a pprovado o proJecto 
com a emenda da commissão. 
A' commissão para r edig ir a 
emenda para a 3a discussão. -
Em 14 a imprimir a r edacção 
sob n . 153 D. - Em 15 entra 
e m 3a discussão. Encerrada. 
- Em 17 approvaclo. A' com -
missão de r ed,'<IC('ão. A impri-
mi!· a r edacçiro sob n . 153 C. 

! - Em 21 approvada .- Em 22 é 
de volvido ao . Senado com a 
emenda da Camara. Sanc-
cionado por decreto n. 3!2 
ele 2 ele Dezembro de 1895. 

154 Concede a O. Fcancisca ele En'l 9 de Agosto, julgado o l~ j ecto Do Sr. Victol'ino Monteiro 
l\lesquita Telles , viuva do de de libel'ação, é envi ado á e outros. 
ge net·al de divi~ão João commi s:;ão de pensões e contas. 
Baptista da S ilva T elles, a Pende de pa1•ecer. 
pensão a nn ual de2 :400~000 . 

155 Dete rmina que os machinis- En'l !) de Agos to, j ul gado oLje- Do Sr. Nilo Peçanha. 
tas nav,tes g uardas -mar1- elo ele de liberação, é envia-
n h a gozarão ele todas as re- elo a com missão ele marinha e 
galias cor respon dentes ás guerra . 
suas patentes e ele accordo Pende de parecer. 
com o art. 85 da Consti-
t aição Federal. 

156 Concede_ ao Poder Executivo En'l 9 de Agos to julgado objecto Da comn~issão de orçamento 
o credito de 6 :333$3t0, eles- ele deliberação, é env iado :í. ao proJecto elo Sr . Detst e 
tinado ao pagamento do commissiio ch o'rçamento, que outro. 
pessoal e outras despezas em 11 de Outubro dá parece t· 
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da Delegacia da Inspecto- que se impr ime sob n. 156 A. 
r ia Geral de T erras e Co- - Em 18 de Novembro entra em 
lonisação no Es1ado ele Mi- P discussão. Encerrada. .- Em 
nas Get·aes, ex tinc~a em 10 21 approvado .- Em 30 entra 
ele Dezembro de 1893. em 2a discussão. Encerrada. - · 

Di spõe que sejam cons~dera -
clos empregados P" blicos e 
com as r espectivas vanta-
g<> ns os mestres e contra-
mestres de todas as ollicinas 
da Un ião que contt·ibuem 
para o montepio obriga-
torio. 

Em 2 de Dezembro a pprovado . 
- Em 4 entra em 3a discussão. 
Encerrada .- Em 5 approvado . 
A' commissão de r edacção . A 
imprimir a redacção n. 156 D. 
-r-Em 9 approvada. Na mesma 
data é env iado ao Senado. 

Pende de decisão. 

Em 9 de Agos to, julgado objeclo Do Sr. 
ele deliberação, é enviado ás 
commissões de cons titui;;ão e 
ele orçamento. 

1.10ende de parecer. 

José Carlos e outro. 

158 Releva ela prescripção em que Imp1•e sso sómente. 
'incorreu D. Anna Coelho 

Da commissão de fazenda. 

ele Fi guei redo para haver a 
i mpoctancia de2t6$l)ô0, que 
indevidamente fo i descon -
tada no so ldo que lhe cabe 
pol' morte de seu marido, 
capitão Joaquim Soares ele 
F igueiredo , e a utol'isa o 
P oder Executivo a efl'ec tuar 
essa r estituição. 
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Altera a tabella do a rt. 3:~ 

1
do Decreto n. H4ís de 11 de 

. Otttnbro de 1890, accres-
'ceudo mnis 500$ ao venci-
mento mensal dos membros 
do Supremo 'l'ribunal Fe-
dera l e 3u % aos dos em -
pregados da Secretaria do 
mesmo Tribun a l. 

En~ 13 de Agcsto é ell\·iado Das commissões de co nst i-
ás commissões de constituição tuiçiio a do orçamento ao 
e de orçamento qtte em H projecto enviado do Se-
ele Setembro dão parecer nado. 
com emenda suppressiva sob 
n. 159 A.- Em 18 entra 
em 2a discussão . Ora o Sr. Nilo 
Peçanba que otferece emenda, 
a qual é enviada á commissão 
de orçamento. - Em 2 de Ou-
tubt·o a imprimir parecer ela 
commissão sobre a emenda 
n . 159 B.- Em 10 entra em 
discussão o parecer. Encenada . 
- Em 11 são approvados os 
artigos do pt·ojecto do Senado 
e a 1a parte da emenda do Sr. 
Nilo Peçanha. A' commissão 
para redigir as emendas appro-
vadas para a 3a discussão.-· 
Em 14 a imprimir a redacção 
sob n. '159 c.- Em 16 entra 
em 3" discussão. Oram os Sr~. 
Neiva e Frederico Bor ges . São 
apreseo tadas seis emendas. São 
enviadas á commissão de ot·ça-
mento. - Em 7 de Novembro 
a imprimit· parecer sobre as 
emendas sob n. 159 D.- Em 
H c•llra em discussão unica o 
parecer. Encerrada. - Em 12 
é approvado o substituti,·o da 
commissão á emenda r elativa 
á abet·tura de creditas. E' igual-
mente approvada a emenda do 
Sr. Frederico Borges, sobre 
augmento aos juizes da Côrte 
rle Appellação . São r ejeitadas 
as outr as emendas. r\.' com-
missão de redacção.- Em 13 
a imprimir a redacçãú fin al 
elas emendas sob n. 159 E.-
Em 14 approvada. São enviadas 
as emendas ao Senado, donde 
voltam em 27 de "Novembro, 
t endo a lli sido rejcitadas.-
Em 5 de Dezembro a imprimir 
parecet· sobre o voto do Se-
nado, sob n. 159 F.-Em O 
enkam ele novo em discussão 
as emend as ela Camara rejei-
tadas pelo Senado. Oram os 
St·s. Neiva e Nilo Peçanha. 
l~ ncerrada. As ementlas são 
man ticla8 por 2/3 de votos.-
Em 10 é o pt·ojecto com as 
e mendas devo! v ido ao Senado . 
San.ccionado por decreto 
n. 3ô3 de 6 ele Janeiro de 1896. 

Redacção para 3° discussão Em 7 de Outubro emtram em 3• 
elas emendas da Camara discussão as emendas appro-
dos Deputados no projeclo vadas em 2• juntamente com 
do Senado n. 105 ele 1894, o projecto n. 105 ele 1894, 
qne declat•a perLencer ao iniciado no Senado . E' apre-
c.lominio el o Estado 'do PUL"á sentadn emenda . Encerrada. 
diversos proprios nacio- - Em 8 são a ppt·ovadas as 
naes. emendas. A' commissão ele re-

rlacção. - Em 9 n imprimir n 
r edacção sob n. 160 A. - Em 
H approvada. - Em 14 são 
enviadas ao Senado. 

Pende de decisão. 

Da commissfío de consti-
tuição ás emendas appro-
vadas na 2a d iscussiio do 
projecto n. 105 de 189<!. 

(Vide em outro log·ar desta 
Synopse . o andamento 
desse pro.Jec to .) 
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.161 Marca 0 pessoal fixo da Mesa Ent20 ele Agosto , julgado objecto Da com missão de fazenda 
de R endas d a cidade ele de d e-liberação, é enviado á a? projecto . do Sr . Victo-

162 

P elotas. commissão de fazenda que em r11~o Monteu·o e outl·os . 
10 de Outttbro dá parec~ t· sob 
n . 161 A. - Em 14 ele Novem-
b ro e ntra em F discussão . 
E ncerrada . Approyado. - Em 
18 e ntra em 2a discus3ão. En -
cet·r <~ da .- E m 21 approvado.-
Em 29 entra em 3• d iscussão . 
E ncLJrrada.- Em 2 ele Dezem-
bro approvaclo . Apresentada a 
reclacção, é dispen sada a im-
pressão a · requerimento do 
Sr. Cass iano do Nascimento . 
ApproYada . E' o )ll'Ojecto en -
viado ao Senado. S nnccio-
nado por decreto n. 3til ele 
2 el e J a neiro ele 1896. 

Reor ganisa a corpor ação elos :J.~lll 5j ele Setembro entra em , Da comm i&são ele consti-
corret or es ele f un dos pu- 1" discussão . Encerrada . P 1·e- tuição. (V. em outro logar 
blicos e p l'Ov ideucia s obre .iudicaclo o ~tlterior anda- desta Synopse .o anda -
as operações dos cor1·eto res _met~to cleste proJecto pela app t·o- manto elos p r o.Jectos ns. 
r ealisaclas n as Bolsas offi- vaça o elos de ns . 227 de 18\J2 e 227 ele 1892 e 121 de 1893.) 
c iaes . (V ide projecto n. 121 121 ele 1893. 
ele 1893, su bstitutivo ao 
sob n . 227 ele 1892.} 

163 Dispõe sobre a r emoção el o Em i7 de Agosto, jul gadoobjecto Do Sr . J osé Carlos . 
Arsena l de Guerra da Ca- de deliberação, é enviado ás 
p ita l F eder a l e F a brica ele commissões de consti tuição, <:r-
Arm a s d[t Conceição para çamento e ma rinha e guerra. 
o R ealengo e dos qua rteis Pende de parecer. 
d a força de exerci to q ue. 
con stit ue a guarnição ela 
m esm a Ca pita l, de prefe-
r encia para Ca mpo Grande 
e Sap opemba . 

1G4 Approva para todos os efl'e itós En1 17 de . Agosto , julgado Do Sr. Alencar Guim arães. 
o R egul a mento Processua l objecto de deliber a ção, é en-
CL'iminal Militar, expedido viaclo á commissão de con st i-
pel o Supl'emo Tribunal Mi- tuição. 
lita r em 1G ele .Julho do Pende de parecer. 
corre[J \e anno, em vil'tucle 
ela faculdade que l he foi 
conced ida pelo al't . 5°§ 3• 
da le i n. 149 de 18 el e Julho 
de 1893 . 

165 Autorisa o rocler E xecut ivo Eni 12 ele S~ tembro en tl'a em Da comm issão de petições e 
a conceder a Julio Traja no d iscussão unica. Encerra da . ...:.. poderes. 

i GG 

ele Mo ura, d irector da 4° Em 13 approvaclo. A' commis• 
seccão elo Museo Nacion al 6ã o ele r ecla cção.- Em 16 a l 
e dÓ Lahora tot·io Anatomo- imprimir a redacção .- Em 17 
pa Lh ologico el a Assi s ten cia a ppL'ovacla .- Em 18 é o pro-
dos Ali e na dos, um a nno ele jec Lo enviado ao Senado . 
licença sem ve ncim entos . San.ccionado por decre to 

n. 31G ele 31. ele Onlubro de 
189(í . 

Permitte a os meclicos e phar- Etn 21 de Agost6, jul<>ado Da commts~ão d e fazenda 
n~ aceu ticos adjuntos do ser- objecto. ele del~be:ação, é 

0 
en- ao projecto do Sr. Paula 

v tço sam ta r to do exerctlo vtaclo a comnussao de fazenda Guimarães e outro 
a C•)ntrilmição para o mon- que em 17 ele Outubro dá pa~ · 
te-pw ele que t ratao decreto recer sob n . 166 A. 
n. 942 A, de 31 de Outttbro Impresso sómente. 
de 1890. · 
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1895 . 22 dê Agosto .. .. 

)) 23 ele Agoslo •... 

23 ele Agosto .... 

)) 23 de Agosto .. , , 

26 de Agosto •.•. 

• )) 29 de Agosto., . . 

167 Au-torisa o Governo a abrir Em 26 de Agosto entra em 2a Da commissão de orçamento 
o credito supplementat• ele discussão. l!Jncerracla.- E:1127 á Mensagem elo Poder Ex-
28:000$ ao Ministerio ela approvaclo .- Em 29 entra em ecut.ivo ele 29 de Julho de 
Fazenda para occorrer ás 3a discussão. Encerrada .- Em 18\)5, 

168 

169 

clespezas da rubrica n. 11 30 approvado. A' commissão ele 
do art. 7° da lei n. 266 de redacção.- Em 31 a imprimir 
24 de Dezembro de 1894- a 1~edacção n. 167 A.- Em 3 
Caixa da Amortisação, de Setembro approvada. E' o 

projecto enviado ao Senado. 
Sanccionado por decreto 
n. 307 de 21 de Outubro de 
1895 . 

Concede a D. Glemencia Srü- Em 18 de Novembro entra em 
les Galvão, viuva do con- discussão unica . Encerrada.-
selheiro Manoel da Cunha Em 20 approvado . A' cornmis-
Galvão, uma pensão an- são de redacção. A imprimir 
nual de 1:200$000, a r edacção n. 168 A. - Em 21 

approvada.- Em 22 , é o pro-
jacto enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

Concede a D. Luiza Eche- ln'lpresso sómente. 
barne, vinva do capitão de 
fragata Femanclo Eche-
barne,. a pensão annual ele 
1:200$000 . 

Da commissão ele pensões e 
contas. 

D . - ct - I a comm1ssao e pensoes e I 
con tas. 

no Aulol'isa o Governo a conce- Impresso SÓD'lente. 
der, l'eparticlamente a D. 

Da commissão de pensões e 
contas . 

Antonina Ramos Lopes e 
outras. irmãs solteiras elo 
2° tenente comm issario da 
Armada Alfredo Ramos 
Lopes, o meio soldo ela pa-
tente do di to ofllcial. 

171 Considera o Museo Nacional Em 26 de Agcsto, julgado Da comm issão de instrucção 
como institnto de instru- objecto ele deliberação, é en- publica ao projecto do ~r . 

172 

cção superior. viado á commissão de iustru- Tavares ele Lyra. 
cção publ ica que em 11 ele Ou-
tubro dli. parecer contra que se 
imprime sob n , 171 A. 

Impresso s ómente. 

Estabelece o modo por que Em 30 de Agostorentra em i ' Da commissão ele orçamento 
eleve ser executa do o ac- discussão . Ora o Sr. Alberto (Vide o andamento do pro-
corda de que trata o art. 50 Torres. - Em 31 ora o Sr . Be- jecto n. 212 deste anno. ) 
da lei n. 183 C, de 23 de necl icto L ei te.- Em 3 de Se-
Setembro ct·e 1893, para o tembro oram os Srs. Alberto 
fim de realisar-se a trans- Tor res, Benedicto Leite e Aris-
ferencia das emissões e r e- tidas de Queiroz que reque?' se 
spectivos lastros dos bancos ?'equisitem do Podcr.Exccutivo, 
ele emissão regionaes para sem prejMizo ela t a discussão, 
o Banco da Republica elo cópias das inform.ações presta-
Brazil, com um voto em das pelo Theso~tro sob•·e os ?"e-
separado elos Srs. Bane- q~terimentos elos bancos emis-
dicto Lei te e Paula Guima- sares ?·elativcvmente á execução 
r ães e outro elos Srs . Al- do art. 5° da lei de 2::1 de Se-
berto 'l'orres e Augusto temb?·o, bem como sob?·e as ?"e -
Montenegro, clamações contra c• solttçã9 

dada pelo J.Vlinisterio da Fa-
zenda, devendo ser publicadas 
as informações no JJ ia?·io Of!i-
aial . Encerrada. - Em 4 é re-
jeitado o voto em separado do 
'sr. Alberto Torres, ~· appro-
vado o projecto em i a dis-
cussão. E' igualmente appro-
vado o requerimento .- Em 1.6 
entra em 2a discussão .· Ora o 
Sr. Benedicto Leite que offe-
rece substitutivo.- Em 17 ora 
o Sr . Aristides de Queiroz que 
olfereoe substitutivo.- Em 18 
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1895 26 ele Agos to .. , . 

)) 28 de Agosto . . .• 

173 

ora0 Sr. Alberto T orres .-Em 
19 ora o Sr. Mayrink .-Em 20 
ora o Sr. Alberto 'l'o rres .-
Em 23 oram os Srs . Benedicto 
Lei te a Aristides ele Queiroz . 
Er1eerracla.- JJ; m 24, ení vota-
ção nominal , a r equerimento 
elo Sr. Alberto Torres, é ?'ejei -
tado o art. i 0 por 78 con 'tra 74 
votos. São igualmente rejeita-
elos os substi tutivos dos Srs. B . 
Leite e Aristides de Queiroz. 

Consicler·:t empregados publi- Em 18 ele Setembro entra em 
cos os confe r·ente:; das ca- 1n clisr,ussão . l!';ncerracla.-gm 
pataziasdas Alfanclegas da 21 approva do. 
Republica. Pende de 2 ·1 discussão. 

Da commissio de fazQonda . 

174 O aç.~ a Rece ita Gera l daRe- Em 1 de Outuhro entra em f2n Da oommissãodcorçamento 
publica pat·a o exe r·cicio de cliscussfio o art. i o. Ot·am os á propos t11. elo Poder l~x-
1896 . Srs. Men ezes Pl'aclo, SP-bas tião ~cutivo. (Vicl. no An ne-

de Lacer da . Lins ele Vascon- xo A. a di sc ussão cleta-
cellos e Josd Carlos. São apre- lhacla deste pr·ojeclo.) 
se ntadas divel' sa• emendas.-
E m 2 oram os Srs. Ribe iro do 
Almeida e Francisco Veiga . 
São a presentrt cl as emendas , 
sendo r ecusaclas algumas do 
Sr . . José Carlos .- Em 3 ora o 
Sr. Alcindo Ouanabara . E' 
apresentada emenda.- Em 4 
ora o Sr. Serzede!lo .- Em 5 
são apresentadas eme ndas. A 
discussão ê encerrada. - Em 
16 a ·imprimir parecer sobre 
as emendas soh n. 174 A.-
Em 18 entr a em discussão. 
Or·a m os Srs. Go nçalves Ra-
mos e Pinto ela Rocha .-Em 
21 ora o Sr. Lins de Vascon -
cellos .- Em 23 ora o Sr. José 
Carlos.- Em 26 oram os Srs . 
.Menezes Prado, Sebast ião ele 
Lacerda, Ribeit-o de Almeida e 
Neiva. -Em 28 ora o Sr. Tho-
maz Delfin o.-Em 29 oram os 
Srs . Francisco Veiga e Serze-
dello.- Em 30 oram os Srs. 
Va lladares , Serzedello, Ovidio 
Abra rrtes , Bevil aq ua e Cuper-
t ino ele Siqnei rã.-l~m 31 con-
tinúa o Sr. Cupcrti uo ele Si-
qtte it·a ; oram a inda os Srs. 
A lcin do Guanabara e José Car-
los . Encert•:tda.-l!:m 1 de No-
vemb ro é approvado o projec to 
e as emendas Se[:;uintes : do 
Sr . Medeiros e Albnq Ltet·que 
(5 °/0 sobre os premias elos se-
g llL' vS novos), do Sr. De tsi (no 
a•·t. 1o, n. 8), do Sr. Silva 
Mari z (i senção de impostos ao 
J~s taclo ela Parahyba do Norte), 
do Sr. Eduardo Ramos \ 5 % 
sob t·e o valot· ofTic ia l elo pro-
dueto ela exploração el e mine-
r aes,ctc .• para sc t· redigida em 
proJecto sepa t·aclo). do Sr , José 
Carlos sDbre bebidas, elo mes-
mo sen hor sobre ·taxas , do Sr. 
Alcinclo Guanabant. (imposto 
de 2l4 °/o sobre dividendos de 
companhi as estnwge iras, pa- I 
gamen to do sello de 1$ aos I 

, termos ele r esponsabilidade , 
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a que suppri me as vistol'i as 
sobre os despachos elos vinhos 
impor tados em cascos e demai s 
bebidas a lcoolicas, a que r ed uz 
a uma só t axa as que pagam os 
generos acl valo1·em, a que sup -
prime o imposto sobt·e o m ate-
r ial escolar, a que au torisa a 
venda da fazenda da Boa Vista, 
a que dispõe que fiquem livres 
de direitos os pt·odnctos da in-
dustr ia pecu~ ri a , a que eleva o 
im]Jos to das capatazias, e as 
emendas propostas pela com-
missão, constantes elo impre>SO 
n, 174 A. As demais emendas 
são um as r ej eitadas , outras 
pt·ej udicadas ou retir adas a 
pedido dos respectivos autores. 
O pro,i ecto é enviado, com aR 
emendas approvadas, á commis-
são par a t·edigir para a 3a dis-
cus~ão.-Em 7 a imprimir a re-
dacção para a sa di scussão sob 
n. 174 o.- Em H de Novem-
bro entra em 3a discussão . São 
ap t·esentadas emendas. Ora m 
os Srs . Serzedello, R ibeiro de 
Almeida e Severo. Encerrada. 
-Em 19 a imprimir parecet• 
sobre as emendas sob n. 174 c. 
- Em 25 entra em discus-
são . Oram os Srs. P actua Salles. 
Lin s de Vasconcellos e Costá 
Machado. - ~m 26 oram os 
Srs. Victorino Monteiro e Ar-
thur Rios . - Em 27 oram os 
Srs. Cassiano do Nascimento, 
'l' homaz Delfi no, 'l'imotheo, 
Frederico Borges, Ribeiro de 
Almeida e Aristides de Quei-
roz. - Em 28 oram os Srs. Ri-
ue iro de Almeida , P a ulino de 
Souza Junior, Francisco 'l'o-
len lino, J osé Carlos, Serzedello 
e Ovidio Abrantes. Encerrada. 
- Em 29 são a pprovadas as 
seguintes emendas : as da com-
missão, constantes elo impresso 
n. 174 c. do Sr. Thomaz Del-
fino (substitutivo ao a rt. 12 do 
projecto), do Sr . T orqua to Mo-
reira (venda de terras arreca-
dadas), elo Sr. Neiva (cunha-
gem de moedas de t roco) , do 
St·. Augusto Soares (sobre o 
sal g rosso), do Sr. Ma tta Ba-
c.,lla r (sobre o alcool de Mont-
pellier), do Sr . J osé Mariano 
(200 r éis por litro e 100 r éis por 
garra l'a, etc. (suppressiva), a 
sub- emenda da commissão, a 
2a parte da eme nda do Sr . 
Marçal Escobar (sobre o sebo 
ou gTaxa}, as do Sr . José Car-
los . As demais emendas são 
umas r ej eitadas, outras prej u-
dicadas ou r et iradas . O pro-
iecto é enviado, com as emen-
das approvaclas , á commissã·o 
de redacção .- Em 30 a impri-
mir a r edacção sob n. 174 D. 
-Em 2de Dezembro entra em 
discussão a r edacção . Oram os 
St·s . Timotbeo da Costa. José 
Mariano, Paranhos Montene-
gro, Serzedello, Medeiros de 
Albuquerq ue . São oJTerecidas l 

OBSllRVAÇÕES 
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emendas c1 ue são recusadas pela 
Mesa . A r edacção é appt·ovada. 
-Em 5 é o projecto enviado ao 
Senado. donde volta emendado 
em 26 de Dezembro. O Sr. Ser-
zedello r equer urgencia para 
a discussão das emendas do 
Senado, cujo pat•ecer é impresso 
sob n . 174 H. Eutram em dis-
CLtssão as emendas . Oram os 
Srs. Serzedello, B!'ic.io I<'ilho, 
Lins de Vasconcellos, Manoel 
Caetano, José Carlos, Thomaz 
Cavalcante, José Mariano. En· 
cerrada . São a ppt·ovadas todas 
as emendas. A com missão de 
redacção.- Em 27 apresentada 
a redaccão final sob n. 174 I, 
é dispensada a impressão para 
entrar em discussão a re-
querimento do Sr. Glicerio . 
Oram o Sr. José Carlos c1ue ofl'e-
r <>ce emenda e os St·s. Alcindo 
Guanabara , Ser zedello, Urbano 
Go uvêa, Arthur Rios que re-
quer seja a Mesa da Camara 
auto"I"isada a etrtenclel'·Se com a 
do Senado, no sentido de faze r 
desapparecer do projecto emen-
das que não foram approvaclas 
pelo Senado . O Sr. Alcindo 
.requer sej a suspensa a votação 
até que seja resolvido o as-
sumplo . A discussão é encer-
r ada. E' approvado o requeri· 
mento elo S t· . Rios e prej ndi-
cado o do Sr. Alcindo. A re-
clacção é approvada.- Em 30 á 
sancção. Sanccionado po~ 
lei n. 359 dG 30 de Dezembro 
de 1895 . 

1895 3 de Dezembro. , 174 E Emenda destacada do pro- Pende de 3 • discussão. Da commissão de orçamento. 
jecto n. 174 C deste anuo, 
relat.ivo á receita geral, 
autorisando o Govet·uo a 
conceder dispensa dos im-
postos de importação, ar-
mazenagem e expediente 
dos materiaes destinados 
especialmente á constru-
cção de vi !las operarias. 

» 3 de Dezembro. . 174 F EmÉmda destacada do pro- Pende de 3 • discussão. Da com missão de orçamento. 
jecto n. 174 C deste anno, 

)) 3 de Dezembro .. 

r elativo á receita geral, 
autorisando o Gove~no a 
conceder isenção de direi-
tos aos materiaes para a es-
trada de ferro da Fortaleza 
aS. Bernardo das Russas, 
no Estado do Ceará. 

174 G Emenda destacada do pro- Pende de 
jecto n. 174 B deste anuo, 
orçamento cht receita ge-
ral, sobre isenção de im-
postos de importação, ex-
p.ediente e a rmazenagem 
para as machinas e appare-
lhos que forem importados 
pat•a illuminação e agua 
da capital ela Parahyba . 

3 • discussão. Da com missão ele orçamente. 
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) ) 28 de Agosto .. .. 

» 28 de Agosto,,., 
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. 175 Au torisa o Poder Executivo E m 28 de Agosto, julgado ob- Das commissões da cons ti -
a pagar ao Districto Fede- j ecto de deliberaçiio, é enviado tuiçiio e el e orça mento ao 
ra l o saldo · da conta do ás com missões de constituição projecto do Sr. Thomaz 
gado, comprado e fornecido e de orçamento que em 19 de Del lino e outros. 
pot· sua au torisação á po- Setembro dão parecer com sub-
pnlação do Distric to em stitutivo que se imprime sob 
1.892. n. 175 A.- Em 26 entrn em 

P di8cussão. Encet·rada . -
Em 27 approvado. Dispensado 
o interstício a requerimento do 
St·. 'l'homaz Dellino.- Em 28 
entra em 2" discussão . - ll:m 
1 o de Outubro appt·ovado o sub-
stitutivo . Dispensado o intet·-
sticio a requerimento do Sr . 
T homaz Delli no .- Em 2 entt·a 
em 3a discussão. Oram os Srs. 
Thomaz Delfino, Detsi e Ser-
zedello. Ence rrada. - Em 5 
appr ovado . A' commissão de 
redacção. - Em 7 a imprimir 
a redacção sob n , 175 B. -
Em 8 appt·ovada. - Em 18 é o 
projecto envi ado ao Sanado, 
donde volta emendado em 26 
de Novem bro. - ll:m 30 a im-
primir o parecer sobre as emen-
das do Senado sob n . 175 c . 
- Em 4 de Dezembro entra em 
discussão a emenda do Senado. 
Encerrada.- Em 5 appl'Ovada. 
A' commissão de redacção. A 
imprimir a redacção final sob 
n. 175 D.- Em 9 approvad a . 
Na mesma da ta e o p•·ojecto · 
env iado à sanccão . Sanc-
cion ado por d-ecreto n. 352 
de 12 de Dezembro de 1895. 

176 Autorisa o Gover no a abrir ao Em 30 de A<>osto entra em 2" Da com missão ele orçamento 
l\Iinisterio da Guerra o discussão. "Encerrada. - Em i 1lensa1,-em do Poder Ex-
credito e:-:traordinario d" 31 approvado. - Dispensado o ecutivo de 7 de Agosto. 
3 .000:000:) para occorrer interstício it requerimento do 
ás d3spezas ele restauração S r . Paula Guimarães. - Em 3 
das fortalezas da R epublica de Setembro entra em 3a dis-
no actua l e futuro exerci- cussão. - Encerrada . Appro-
cios. vado. A' commissão de re-

dacção. - Em 4 a impl'imir a 
r edacção sob n. 176 A .- Em 
5 approvada. - Em 6 é o pro-
jecto enviado ao Senado, çlonde 
volta emendado em H de Ou-
tubro. - Em 18 a imprimir o 
parecer sobre a emenda do Se-
nado sob n . 176 B. -Em 23 
e ntra em discussão. Encerr ada. 
Approvada. A' commissão de 
r edacção . A imprimir a re-
dacção sob n. 176 c .- Em 25 , 
appr ovada. A' sancção. Sane- • 
cionado por decreto n. 319 
de 31 de Outubro de 1895 . 

177 Autor i•a o Poder .l!:xecutivo Em 12 de Setembro entra em D~ com missão de petições~ 
a ~onceder ao escriptural'io discussão. Encerrada.-Em 13 podet•es. 

~ da estr ada ele fe r ro Paulo approvado. A' commissão de 
Affonso, Lu iz Fer nandes r cdacção.- Em 16 a imprimir 
de Araujo Besouro Filho, a redacção. - Em 17 appro-
licença ele 12 mezes com vada .- Em 18 é o projeeto en-
ot·denado par11 tratar de viado ao Senado. Sanccio-
sua saude . nado por derreto n. 326 . de 

1i de Novembro de 1895. 
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Fixa a despeza do Ministe· Em 4 de Setembro entra em 2~ Da commissão de orçamento I 
rio da Iudustria, Viação e discussão. Oram os Srs . Fran· á proposta do Poder Ex-
Obras Publicas para o exer- cisco Sodré, Hermenegild0 de ecutivo. · 
cicio de 1896. Moraes, Neiva e Mariano Ra· (Vide no Annexo A a dis -

mos . São apresentadas 22 emen- cussão detalhada des\e 
das. São r ec11sadas pela Mesa projecto.) 
duas por tratarem ele a ugmento 
de vencimentos. - Em 5 ol'a o 
Sr. Manoel Fulgencio. São 
apresentadas 4 emendas, sendo 
recusada uma. - Em 6 or am 
os Srs. 'l'orquato Moreira, 
Aureliano Barl:.oza e Oviclio 
Abrantes. São apresentadas 13 
emendas.- Em 13 ora o Sr . 
Bueno de Andrada. São apre-
sentadas 6 emendas. - Em 14 
oram os Srs. Bueno de An- : 
drada e José Bevilaqua . São • 
apresentadas 15 êmendas. -
E m 16 oram os Srs. Galdino j 
Lor~to e Leonel Filho. São 1 
apresentadas 6 emendas.- Em 
17 ora o Sr . José Carlos que 
apresenta duas emendas, s~ndo 
uma recusada . - Etn iS oran1 ; 
os Srs. Arthur de Vasçon-
cellos, Lins de Vasconcellos e I 
Vergne de Abreu. São apre-
sentadas 5 emendas . - Em 19 
oram os Srs. Gouv<la Lima e 
Lindolpho Caetano. São apre-
sentadas 15 emendas, sendo 
uma da comm issão. A r eque-
rimento do Sr. Glicerio é en-
cerrada a discussão . - Em 7 
de Outubro a imprimir o pa-
recei' sobre as emendas sob 
n . 178 A. - Em 14 entra em 
discussão. Oram os Srs. Fer-
nandes Li ma, Paula Ramos e 
Ga!dino Loreto.- Em 15 oram 
os Srs . Gouvêa Lima, Coelho 
Cintra e Lau1·o Müller . En-
cerrada. - Em 16 é approvado 
o projecto com as seguintes 
emendas con_stantes do parecer 
da comm1ssao : ns. i , 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8. O substiLn.tivo da 
commissão ás emendas ns . 10 
a 14, que ficam prejudicadas ; 
n. 15; da com missão substitu-
tiva da de n . 22; 23 ; a sub-
stitutiva 1a de n . 24: n. 18: 
a da commissão substitutiva 
das de ns. 29 a 45, que ficam 
p rejudicadas; 46, 50, 54, 55, 
57, 58, 59 e 63; a substitutiva 
da commissão á de n. 65 ; a 
substitutiva da commissão á de 
n . 67; a s ubstitutiva da com-
missão á de n. 73; ns . 75, 77, 
78 e 82: a substitutiva da com-
missão 'á de n. 83; 87 ; a sub-
stitutiva da commissão â de 
n. 93; a substitutiva da com-
m issão á de n . 94; n . 96 e a 
substitutiva da com missão á de 
n . 99 . As demais emendas são 
ol'~j eitadas umas e retiradas e 
prejudicadas outras. E' desta-
cada para constituir projec~o 
em separado a de n. 82 l'ela -
tiv.a á naveQ'ação entre os por-
tos do Bra,,il e os da 1'tepublica 
do Chile. O projecto com as 
emendas approvadas é remet-
·tido á commissão de orçamento 



ANNO DATA 

I 
'•I .. ' 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 

ASSUMPTO 

-51-

ANDA:\!ENTO 

para redi<>il-o para a 3a dis-
cussão .- Em 22 a imprimir a 
redacção para a 3" discussão sob 
n. 178 B.- Em 4 de Novembro 
entra em 3a. discussão . Ora o 
Sr. Hermenegildo de Moraes. 
São apresentadas 22 emendas . 
Ora o Sr. Cupertino de Si-
queira.- Em 6 são ap~esenta 
das 6 emendas . Continúa o Sr . 
Cupertino de Siqueira.- Em 7 
oram os Srs. Medeiros e Albu -
querque e Paula Ramos. São 
ap•·esentadas 3 emendas. - Em 
8 oram os Srs . Ar thur Rios e 
Coelho Cintra. São apresenta-
das 4 emendas.- Em 9 o•·a o St• . 
José Ignacio . São apresentadas 
7 emendas, sendo uma da com-
ll:)issão . Encerrada.- Em 19 a 
imprimir o parecer sobre as 
emendas sob n. 178 D.- Em 
21 entt•a em discussão . Oram 
os Srs . P au la Ramos e Coelho 
Cintra.- Em 2.2 oram os Srs . 
Coelho Cintt·a, Thomaz Caval-
cante, Paranaguá e Carlos 
Jorge . - Em 23 oram os Srs . 
Vergue de Abreu, Cuperl ino de 
Siqueira, Bue no de Andrada, 

I Anisio de Abreu, Lauro Müller 
(duas vezes) e Timotheo da 
Costa . Encerrada . - Em 25 
são approvadas as seguintes 
emendas constantes do parecer 
n. 178 D: ns . 1, 3, 4 (com a 
sub-emenda da commissão) . 10, 
a subst itu tiva da commissão á 
de n. i1 ; 12, 13, 14, 15 (com a 
sub-emenda da commissão), 16 
(com a sub-emenda da com -
missão), a 1a parte da deu. 18, 
a subst ituti va da com missão á 
de n. 19, a subst itutiva da com-
missão á de n . 20 ; 22, 30, 31, 
32. 34, 35, 37, 43, 45 (com a 

1 sub-emenda da commissão), 47! 
a substitut iva da commissão á 
de n. 48 ; a substitutiva da 
com missão a de n . 50 ; 52 e 54. 
As demais emendas são r ejei-
tadas umas e prejudicadas ou-
t ras. O projecto é adaptado 
com as emendas approvadas e 
enviado á commissão de re-
dacção.- Em 26 a imprimir a 
redacção sob n. 178 E.- Em 
27 é approvada . - Em 28 é o 
projecto enviado ao Senado. 
donde volta emendado em 23 
de Dezembro. Na mesma data 
a imprimir o parecer sob n; 

.- 178 F. - Em 26 entram em 
discussão as emendas . Ot•am 
os Sos. Thomaz Cavalcante, 
José Carlos, Lauro Multer, José 
l\Iariano, Serzedello Corrêa, 
João Lopes, Augusto 1\ionte-
negr o, F. Glicerio e E rico 
Coelho. Encerrada . São a p-
provadas t odas as emendas do 
Senado . A' commissão de re-
dacção . A imprimir a reda-
cção final com os demais or ça-
mentos da despeza sob n. i42G. 
- Em 27 é approvada. - Em 301 
á sancção . Sanccionado 
por lei n. 360 de 30 de Dezem-
bro de 1.895 (art . 6•) . 

OD!ERVAÇÕES 
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178 c Redacção do additivo desta- Pen de d e 3• dis cussão. Da comm iasão de or çamento. 
cado na 2a discussão do 

1.70 

projec to n. 178, do ot·ça-
menio da despeza do Minis-
terio da Indnstri a, Viação 
e Obr as Publicas, autori-
sando o Poder Execu·tivo a 
subvencionar a companhia 
de vapores que se propuzer 
a fazer uma viagem me n-
sal en tre os portos ele Per-
nambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro, Paranagn~ e San-
tos e o porto de Valpa-
raiso, no Ch ile . 

Autorisa a abertura de um 
credito supplemenlar ao 
Ministerio da Fazenda na 
importancia de 4. 700:000$, 
á ve rba - Exe rcicios lin -
dos - da lei n . 266 de 24 
de Dezembro de 1894. 

Em 31 de Agosto en tra em 2• 
discussão. E ' a presentada a se-
guinte emenda: « Accresce u te-
se onde convier :- e de 183:000$ 
ao Minist erio da Industri a e 
Viação a despezas com set·vi-
ços, já em parte realisaclos, da 
cana lisação d'agua para Ma-
c~o, no Rio Grande do Norte . 
S. R .-Sala das sessões, 31 de 
Agosto de 1895.- Tavares de 
Lyra. - Augusto Severo. -
J~mq~tei>·a A.y>·es.- Francisco 
Gtwqel»-que é enviada á com-
missão de orçamento . A dis-
cussão é encer rada.- Em 9 de 
setembro a imprim ir o par ecer 
sobre a emenda , sob o n . 1.79 A . 
- Em 12 entra em discussão, 
que é e ncer rada . - Em 13 é 
approvado o projecto com a 
emenda, deven do esta consti-
tuir projecto em separado. -
Em 16 enLrll. em 3a d iscussão o 
projec to . Encerrll.da. Appro-
vado. A' commissão de reda-
cção. - Em 17 a imprimir a r e-
dacção final. - Em 18 é a p-
provada . -Em 19 é enviado 
o projecto ao Senado . Snnc• 
cioondo por dect·et.o n. 311 
de 4 de Outubro de 1895 . 

179 B R edacção para 3• d iscussão li:m 1.7 de Setembr o en tr a em 
da emenda do Sr. Tavares 3" discussão. Encerrada. A p-
de Lyra e ou tros, ao pro- provado. A' commissão de t'e-
jecto n. 179, deste anno, dacção . - Em 18 apresentada a 
a brindb o credito supple- r edacção ftnal , dispensadn a 
meutar de 193: 000$ á ver- impressão a reque r imento do 
ba - E1tercicios fi ndos - Sr. Au gusto Severo, e appro-
para pagamento da cana- vacla.- Em 19 é enviado ao 
Jisação de agu a para a ci- Senado . Sanccionado po t· 
dade de Macáo, no Rio decreto n. 308 de 21 de Outn -
Grande do Norte. bro de 1895 . 

180 Concede a D. Augusta de Mi- 11npresso só1nente. 
randa Mineiro, mãe elos 
fa llec iclos a lferes da bri -
gv dn policial Pedro José 
de Müandll. Mineiro e An-
tonio Mineiro, uma pensão 
mensal do 60', ~em pre-
JU izo elo meio soldo que já 
percebe . 

Da com missão de orça -.nen to 
á Mensagem do Poder Ex-
ecut h·o de 29 de Ju l ho de 
1895. 

Da com missão de or ca mento 
:'~emenda do Sr . T avares 
de Lyra e outros. 

Da commissão de pensões e 

1 
co n tas . 
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181 Autorisa o Governo a abrit• EID 3i de Agosto entra em 2• Da com missão de orçamento 
ao Ministerio da Fazenda discussão, que é encerrada. - á Mensagem do Poder 
o credito supplementar de Em 3 de ~etembro é appro- Executivo de 15 ele Agosto 
1.700:000$ á verba - Re- vado. Dispensado o interstício de 1895. 
posições e restituições- elo a requerimento do Sr. Silva 

182 

orçamento vigente, para Mariz.- Em 4 entra em 3• cUs-
r estituição dos direitos de cussão . Encerrada. Approva-
expediente cobrados pelas do. A' comm issão de reclacção, 
Al!andegas sobt•e as merca- - Em 5 a imprimir a reclac-
dorias americanas bene fi- ção sob n. 181 A.- Em 6 é 
ciadas pelo respectivo con- approvada . E' enviado o pro-
venio: da r execução ao jec to ao Senado. Sanccio-
art . 9° a linea 3 da mesma nado por decr eto n. 299 de 
lei de or çamento e attender 30 de Setembro de 1895. 
ás r eclamações dos Estados 
a té o fim do corrente exer-
cício. 

A•ltorisa o Governo a abrir, E1n 31 de Agosto entra em 2n 
no corrente ex:ercicio, o discussão que é encert·ada. -
credito supplementar ele Em 3 de Setembro é a ppro-
562:246$610 a varias verbas vaclo. Dispensado o intersticio 
do art. 2• da lei n. 266 de a r equerimento do Sr . Silva 
j!4 de Dezembro do 189-1. Mariz. _ Em 4 entra em 3a 

d iscussão . Ora o Sr. Coelh o 
Cintra que otrerece a seguinte 
emenda : accrescen te- se ao 
art. 1°: - n-. 39- A' quantia 
de 186:944$100, para - Obras 
do Ministerio da Justiça e N e-
gocios Interiores- accrescen te· 
se a de 3:980$ .para r eparos e 
completa adaptação do proprio 
nacional da rua do Passeio, 
ém que va i lunccionar o « Pe-
dagogium » que é enviada á 
com missão. A discussão é en-
cei·rada.- Em 9 a imprimir o 
parece e sob n. 182 A.- Em 
H entra em discussão, que é 
encerrada. -Em 13 é appro-
vado o projecto com a em.,nda . 
A' commissão de redacção . -
Em 16 a impt·imir a redacção 
ftna l sob n. 182 c.- l!;m 17 é 
approvada. - Em 18 é enviado 
o projecto ao Senado. 8anc-
cionado por dect·eto n. 3'l3 
de 28 de Outubro de 1895 . 

I 
I 

183 Proroga a actual sessão le- EID 30 d e Agosto é approvado 
gislutiva até o dia 4 de e envtado ao S3nado. Pu· 
Outubw do corrente anno. blicado por decreto n. 2\:)J 

de 3 de Setembro de 1895 . 

Da comm issão ele policia.\ 

181 Autorisa o Governo a re- En1. 30 ele Agos to á commi ssão Do Senado. 
01·ganisar diversos estabe- ele marinha e g uerra. 
lec imentos militares de Pende de parecer. 
ensino. 

185 Mantém ao capitão de enge- ltnpresso sótnente . 
nhe iros Dr. José da Sil va 
Bt·aga a i nscri pção, por 
elle fe ita em 'l893 paea con-
curso de subst ituto da 3a 
secção do mag isterio da 
Escola Superior de Guerra 
e na fórm a das instrucções 
ern vigor. 

Da commissão rle ma l'in ha 
e guet'ra . 
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186 Autorisa o Governo a a bl'ir Em 3 de Setembro entra em 2n Da commissão de orçamento I 
ao Ministerio da Marinha discussão . Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder 
0 credito supplementar de ,:ado.- Em 5 entra em 3a dis- Executivo de 26 de Agosto 
830:800$ á verba- Obras - cussão. Encerrada . Approva- de 1895. 1 
do orçamento em vi gor, do. -Em 6 a imprimir a re-
para a construcção de um dacção final sob n . 186 _fl..-
quar te l para o Bat~lhão de Em. 9 é approyada. - E,m H é 
Infantaria de Marmha, os enviado o pro.Jec to ao Senado . 
1·eparos indisp~nsave!s em Sanccionado por decreto 
diversos propnos naCionaes n. 303 de 10 de Outubro de 
na ilha das Cobt·as e a f abri- 1895 . 
cação de uma porta- caixão 
para o diqae Guanabara. 

187 Autorisa o Governo a mandar Em 18 de Novembro entra em Da com missão de marinha 
passar patentes de general ia discussão . Encerrada. - Em e guet·ra. 
de brigada a todo o c~ronel 21 é approvadu. 
reformado ou honorar10 que Pende de ~a discussão. 
provar estar comprehen-
d ido no decre lo ele 12 de 
Novembro ele 1894. 

188 Concede a pensão de 50$ men- Impres!!lo sóinente . . 
saes a D. Adelia Cavalcante 

Da commissão de pensões e 
contas . 

de Mendonça, viuva do al-
fe res Carlos Fernandes de 
Mendonça. 

189 Or~anisa o estado-maior ~o Em 16 de Outubro entra em ia Da commissão de marinha 
J!:xercito, a l ntendencta discussão. Encerrada. - Em e guerra . 
Geral da Guerra e dá ou- i7 é approvado. - Em 26 entra 
tra~ providencias. em 2a discussão. Ora o Sr. 

Paula Gu imar ães que offerece 
emendas . São apresentadas di-
versas emendas pela commis-
são de marinha e guerra . En-
cerrada.- Em 29 são appro-
vados os artigos elo projecto e 
as emendas l'especti v as a pl'e-
sentadas nesta discussão. A' 
commissão para r edigi r para 
a 3a discussão. A imprimir a 
redacção sob n. 189 A.- Em 
18 de Novembro entrá em 3• 
discussão. Ot·a o Sr. Thomaz 
Cavalcante que offerece substi- . 
tutivo, e requer que volte o 
projecto á commissão para dar 
par ecer sobre o seu substitu-
tivo. E ncerrada . - Em 21 é 
r ejeitado o requerimento. -
Em 22 é approvada a prefe -
rencia para o substitutivo que 

. é rejeitado. O projecto é a p-
provado. A' commissão de re-
dacção . A imprimir a r eda-
cção sob n. 189 D. - Em 25 
approváda e enviado o projeclo 
ao Senado. 

Pende de decisão. 

11 de Setembro. 190 Concede a pensão annual de Impresso sõmente. 
1:200"' a D. Manoela Alice Da commissão de pensões e 

contas . 

11 de Setembro . 

Nunes dos Santos, viuva 
do 1o tenente de artilharia 
Joaquim Severo dos Santos. 

191 Concede a D. Maria Amalia Em 19 de Novembro entra em Da commissão de pensões e 
de Castro Ferreira, viuva discussão . Encerrada.- Em contas . 
do coronel JoaquimlVIauri- ~O é approvado . A' imprimir a 
cio Ferreira, a pensão de r edacção sob n. 191 A.- Em 
200$ mensaes . 21 é approvada .- Em 23 é en-

viado o projecto ao Senado . 
· Peade de deci•ão. 
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192 Concede a D. Joaquina An- Em 18 de Dezembro entrã. em 
gelica Bragança Dias dos discussão unica . Encerrada. 
Santos, viuv;~ do major Pende de ' 'otação. 
Francisco Antonio dos 

Da commissão de pensões e 
contas . 

193 

194 

Santos, a pensão mensal 
de 100$000 . 

Autorisa o Poder Executivo 
a r eformar os estatutos da 
Escola I olytechnica do R io 
de Janl!iro, de accordo 
com o projecto formulado 
pela r espectiva congrega-
ção em H de maio deste 
anuo, com as restricções 
que ind ica ; e a nomear 
eJl'ecti vos, independente de 
concurso, nos termos do 
art. 318 do decreto n. H59, 
de 3 de dezembro 1892, os 
lentes substitutos que na 
referida escola exercem 
inter i na mente o magis-
te rio ha mais de 10 annos, 
sem interrupção alguma . 

Em 16 de Outubro entt·a em i • Da commissão de instruc-
discussão. Encerraria. _: Em ção publica ao projecto de 
17 é approvaclo. Dispensado o estatutos elaborado pela 
in terstício a requerimen to elo congref!ação da Escola 
Sr . Lauro Müller . - Em 18 Politechnica e official-
entra em 2• discussão o a r t. 1• . mente ·apresentádo á com-
Ora o Sr . Bueno de Andrada missão pelo Ministro 
_que ofl'er ece emenda . Ora o da Justiça e r egocios In-
St·. Thomaz Cavalcante. En- teriores. 
cerrada. Entra em discussão 
o ar t . 2•. Ora o Sr. Bricio 
Filho que offer ece emenda . -
Em 21 nram os Srs . Paula 
Ramos, Vergne de Abreu, Bri-
cio Filho e Cupertino de Si -
quei r a que offerece emendas . 
Encerrada . - Em 23 são ap-
provados o art . 1•, com a 
emenda do Sr. Bueno ele An-
drada e Paula Ramos: a emen-
da suppressiva elo ar"t . 2• elo 
Sr . Bricio Filho, e o art. 30 . 
As demais eme ndas são r eje i-
tadas e prejudicado o art . 2° 
do projec to. O projeclo e emen-
das approvadas são enviados á 
commissão de instrucção pu -
blica para r edigir para a 3• 
discussão. - Em 24 á imprimit· 
a redacção para a 3• discussão 
sob n. 193 A.- Em 14 de No-
vembro entra em 3" discussão . 
Ora o St• . Serzedello Corrêa. 
que ofl'erece emendas, e Vergné 
de Abreu que tambem offerece 
emendas. - Em 18 ora o Sr . 
Thomaz Caval can te . Encer-
rada.- Em 20 é approvada a 
emen<ia do Sr. Vergne de 
Abreu ao art. 1° e r ejeitada a • 
do Sr . Serdello Corrêa . O pro-
jacto é adoptado com emenda 
e enviado á commissão de r e-
dacção.- Em 21 a imprimir a 
redacção fina l sob n. 193 B.-
Em 22 é approvada . - Em 2<1 
é enviado o projecto ao Senado.' 
Sanccionado por decreto 
n . 364 de 6 de Janeiro de 
1896. 

Autorisa o Governo a Rbrir Em 13 de Setembro entra em 
o credito supplemen tar de · P discussão. gncerrada. - Em 
7:707 á verba - Alfan- 14 é approvado. 

Da commissão ele 
mento. 

orça-

degas - art . 7° n. 12 do Pende de ~a discussão. 
orçamento vigente, para 
occorrer ás despezas da 
Alfandega do Estado do 
Espírito Santo. 

H de Setembro. 195 Aulorisa o Governo a con- Imp••esso sómente. 
ceder a D . Maria l'osa de 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Jesus Machado, filha de 
D. Ambrosina Rosa de 
Jesus Machado, a r ever são 
da pensão e do meio-soldo, 
a que esta tinha direi to 
como mãe do alfer es refor 
mado do exerci to J oão Ba-
ptista Soares Machado. 
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1895 11 de Setembro. 196 Autorisa o Governo a conce - Imp1• esso s ·õmente. Da comrn issão de pensões e 
contas . . 

)) 12 de Setembro. 197 

de r a DD. I-Iorten cia Ade-
laide Gu illobe l e Josephina 
Constança Guillobe l, filhas 
do fallec iclo coronel refor-
mado do Corpo de Enge-
nheiros J oaquim Canclido 
Gu illobel , a pen são de 
1 :200$ ann uaes, repartida-
mente. 

Autorisa o Poder Executivo Em :!6 ele Setembro entra em Da commissão de petições e 
a conceder a Emillo José discussão unica . Encerrada.- poç!eres. 
Moreira Junior, 3o escri- Em 17 ·é approvaclo . A' im-
pturario da Alfandega . de prim ir a redacção sob n. 197 A.. 
1\llanáos, um anno de li- - Em 18 é approvada.- Em 
cenço., sem vencimentos. 19 é o projecto enviado ao Se-

nado, - Em 26 de Outubro 
á sancção. Promulgado 
pelo President.e do Se· 
nado por decre to n. 325 de 
11 de Novembro de 1895. 

» i7 de Setembro. 198 Declara isentos da penhora Em 17 de Setembro, julgado oh- Do Sr. Chagas Lobato e 
varios bens além dos enu- ,i ecto de deliberação, é enviado outro. 
merados no a rt. 59 do de- á commissão de constituição. 
ereto n. 777 de 25 de no- Pende dé parecer. 
vembro de 1850, e dá outr as 
providencias. 

» 17 de Setembro. 199 Autorisa o Govemo a fazer Em 19 de Novembro entra em Das commissões de fazenda 

i S de Setembro. 

» 18 de Setembro . 

)) 20 de Setembro. 

200 

reverter á activa, mandan- P discussão. Encerrada . - e consHtuição. 
do addir a uma das com- Em 21 é approvado .- Em 10 
panhias, como tenenlé ma1s de Dezembro entra em 2• dis-
moderno, até que haja vaga, cussão. Encerrada. 
o tenente reformado do Pende de votação. 
corpo de bombeiros J osé 
Juli o, com um voto em se-
pa r ado e par ecer da com-
missão de constituição, le-
gislação e justiça . 

Autorisa o P oder Executivo Em 26 de Outubro ent1•a e m Da commissão de petições e 
a conceder ao Dr. Henriql!e discussão uni ca. Encerrada . poderes. 
Autran da Matta e Albu- - Em 28 é approvado. A' com-
querque, ass istente de cli- missão de· redacção. - Em 29 
nica da F acilidade de Me- á im primir a r edacção sob n. 
dicina da Bahia, seis mezes 200 A.- Em 31 é approvada. 
de licença, com o r espe- - Em 4 de Novembro é o pro• 
ctivo ordenado, para tratar jecto enviado ao Senado, onde 
de sua saude onde lhe con- é rejeit.odo. 
vier. 

201 Autor1sa o Poder Executivo Prejudicado por ter sido Da comrnissão de petições e 
a conceder ao engenh eiro a pprovado o de n. 114 de 1895, poderes. 
de 3a classe da Inspectoria sobre o mesmo assumpto. (Vid. o andamento do pro-
Gei·al de Est!'adasde Ferro, jecto n. 114 de 1895.) 
P ed ro P erei!'a de Andrade. 
licença por um an no, para 
t1·atar de sua saude onde 
lhe convier, com direito ao 
seu ordenado. 

202 Autorisa o Poder Executivo a Em 12 de Setembro entra em 1• Das commissões de obras 
conceder a André Gaudie discussão·. Ora m os Sr. J osé publicas e de viação geral 
Ley ou a quem mai s van- Carlos, Maria no Ramos, Carlos da Republica. 
tagens oJI'erecer, privilegio el e Novaes e Paranaguá. 
por 60 annos para a con- Pende de I • discussão. 
atrucção, uso e goso de uma 
estrada de ferro de bitola 
de um metro, entre a ca-
pital do Estado de Matto 
Grosso e o porto de Aveiro 
ou outro ponto que melhor· 
os es tudos determina rem, 
na margem do rio Tapajós, 
no Pará . 
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i 895 24 de Setembro. 203 Delibera sobre intercalação Em i de Outubro entra em 2a Da commissão de orçamento 
de linh a _de 1 m,ou na Es- discussão. Depois de obser va- á Mensagem do Poder 
trad'a de Ferro Cen tra·l do ções dos Srs. Bueno de An- Execu~i vo. Da commissão 
Brazil e sobre outros me- drada, Serzedello, Coelho Cin- de obras publicas aos pro-
lhorament.os na me3ma via- tra e Presidente, o Si·. José jectos ns. 192 C de 1892, 
ferrea, com voto em sepa- Carlos requer que o projecto 155 de 1894 e 87 de 1895. 
rado; e autorisa o Po- volte á commissão de obras pu- (Vid . o a ndamento desses 
der Kx:ecutivo a despen- blicas. Ora o Sr. Joio Lopes. projectos en·, outra parte 
der até á importancia de O requerimento é approvado. desta Synopsc. ) 
14. 519:960$000 repartida- A discussão é adiada.- Em 28 :Vota - N o o•·çwnento de I 
mente em tres exercícios, a imprimir o parecer da com- dcspeza elo 1\liniste•·io ela 
com acquisição do material missão de obras· publi'cas, sob Viação pa1·a. o exe?·cicio 
r odante e melhoramentos n. 203 A--Em 12 de Novem- ele 1896 , acha- se inclu i-
indispeJ?-saveis ao respecti- bro entra ele novo em dis- da na v e1'ba clcstin acla á I 

. 

)) 

8 

vo serVlço. cussão. Oram os Srs. Vespa- Estradc~ de F e>'?'O Gcnt?·al 
siano de Albuq u·erque e Bt\eno elo Brar:il a quantia 1;0- 1 
de Andrada.-Em i 3 oram os tacla pele~ Camara 1xwa 
Srs. Vespas i ano de Albuquer- os serviços de qt6e t?·ata 
que e Lins dé Albuquerque . este projccto, tal como 
- Em 14 ora o Sr. Lins ele foi defin itiva-mente votc~clo 
Vasconcellos. E ' apresentada lJela mesma Cama,·a . 
emenda que vae á commissão. 
-Em 18, ora o Sr. Cuper tino 
de Siqu eira . E' apresentada 
emenda que vae a commissão . 
- Em 19 ora o Sr. Bueno de 
Andrada .- Em 21 é apresen-
tado substitutivo pelo Sr. A. · 
de Queiroz . _Ora o Sr. Bueno 
de Andr ada. - Em 22, ora o 
Sr. José Carlos. A discussão 
é encerrada.- Em 27, a im-
primir o parecer sobre as 
emendas, sob n . 203 B .- Em 
29 entra em discussão. 0\·am 
os Srs . Bueno de Andrada e 
Lins de Vasconcellos. Encer-
rada.- Em 2 de Dezembro é 
approvarlo o substitutivo da 
commissão ao projecto n. 203 B , 
.grejudicadas as emendas elos 
:Srs. A. de Queiroz e Coelho 
Cintra, são approvadas ]Jara 
constituir proJectos em sepa-
rado, as emendas do Sr. A!me-
rico de Mattos sobr e o ramal • 
do R io do Ouro, e o do St·. 
Paulino de Souza Junior, so-
bre o ramal de Santa Cruz. 
O projecto é enviado á com-
missão para r edigir para a 3a 
discu~slto.- Em 4 a imprimir 
a redacçii.o para a 3• discussão 
sob n . 203 c.-Em 5 ent ra em 
3• discussiio . Ora o Sr. Cu per-
tino de Siqueira, que ofl'erece 
emenda. Ora o Sr. Bueno de An-
drada. E ncerrada.-Em 9 é' ap-
provado o projecto e r ejeita da a 
emenda. A' comm issão de re-
dacção.-Em 10 a imprimir a 
redacçiio sob n. 203 F.- Em 
H approvada.- Em 12 é o pro-
jecto enviado ao Senado . 

Pende de decisão. 

iO de Dezembro. 203 D Redacção para 3a discussão Impresso sómente, 
da emenda destacada nll 
2a discussão do projecto 
n. 203 A~ deste a'lno, au-
torisandoo Poder Executivo 
a abrir o credito extraor-
dinario de i.i32:497$66il ao 
Ministerio da Industria , 
Viação e Obras PL1blicas 
pm·a occQrrer aos serviços 
da estrada de ferro do Rio 
d'Oure conforme a tabella 
junta . 

Da commissão de orçamento 
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i895 10 de Dezembro. 203 E Redacção para 31 discussão Impresso só mente. Da commissão de orçamento. 

25 de Setembro. 20,1 

da emenda destacada do 
projecto n. 203 A, deste 
anno, approvaclo em 2• 
discussão, que autorisa 
o Podet· Executivo a man-
Jar construir, depois elos 
necessar i os estudos, o pro-
longamento do ramal de 
Santa Cruz. 

Concede amnistia a todas as Em 25 de Setembro, julgado Da commissão ele consti-
pessoas que clirecta ou in- obJecto de deliberação, e en- tuição ao projecto dos Srs. 
directamente se tenham viaclo á com missão de consti- Glteerio e outros. 
eovohido nos movimentos tuição, que em 4 ele Outubro dá 
revolucion arios occorriclos parecer que se imprime sob 
no t~rritorio da Ropublica n. 204 A.-Em 8 entra em ia 
até 23 de Agosto elo cor- d iscussão, que é sem debate eu-
rente an uo, com as restri- cerrada. Appl'Ovaclo. E' dis-
cções que estabelece. pensado o .interstício para en-

trar immecliatamente em 2• dis-
cussão, a req uerimento elo Sr. 
Arthnr Rios . Entra em 2• dis-
cussão. Oram os Srs . Serze-
clello Corrêa, FrlLncisco Vei(5a, 
que oJTerece a segGinte emenua: 
Ao § 2o. IJepois da prüavra -
soldo - c~oo>·escentl-se : e etapa; 
Sebastião ele Lacerda, Medeiros 
e Albuquerque que otferece a 
seguinte emenda : Ao § 2o -
accrescente-se -licand~ enten-
dido que não se contará para 
efl'eito algum a esses oiliciaes 
o tempo que estiveram ausentes 
das fi leiras e c1ue não terão 
direito a vencimento algum 
correspondente a esse tempo : 
Costa Machado e Leo11el Filho: 
-Em 9 oram os Srs. F. Gli-
cerio, Erico Coelho que offe-
rece a seguinte emenda sttbsti-
tutiva: 

Substitutiva ao projecto n . 204, 
de 1895: 

Art. i. o Ficam amnistiados exclu-
sivamente os cidadãos brazilei-
ros, que dü·ecta ou indirec ta-
mente tomaram parte em quaes-
quer crimes po líticos, depois de 
proc lamada a Republica, até 
23 de Agosto do corrente anno. 

§ 1. 0 Os alumnos das escolas 
Militar e de Marinha, acaso 
compromettidos nos movimen-
tos de indisciplina contr a a 
ordem na Republica, são agra-
ciados da mesma fôrma e r e-
verterão in contincnti aos cor-
pos r espectivos, sem prejuízo 
a lgum, moral ou material. 

§ 2. o Os oiliciaes de tel'l'a e mar 
não gosarão do beneficio des ta 
medida politica, emquanto não 
obtiverem reforma ou demissão 
do serviço de g_uerra; e Gemi -
niano Brazil. Encel'l'ada_ E' 
appt•ovado o art. i", sal vos os 
§§ i 0 e 2° . E' approvado o§ 1°, 
em votação nominal , a reque-
rimento do Sr. Gabriel Sal-
gado, com o seguinte resultado: 

Respondem sim os Srs . : Lima 
Bacury, Fileto Pit·.es, Gabriel 
Salgado, Sá Peixoto, Matta Ba· 

' 
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~ellar, Theotonio de Brito, 
Bricio Filho. Hollancla de 
Lima,Beneclic'to Leite, Viveiros, 
Costa Rodrigues, Gustavo Ve-
ras, Eduardo ele Berrêclo, 
Chrisliano Cmz, Anisio ele 
Abreu, Nogueit'a ,Paranaguá, 
Frederico Bo rges , Goncalo de 
Lagos, Thomaz Cavalcanti, 
Ildefonso Lima, João Lopes, 
Francisco Benevolo , José Be-
vilaqua, 1'avares de Lyra, 
Francisco r}urp:e l, Junqneira 
Ayre3, Si! v a Mariz, Martins 
Junior, Pereira de Lyra, Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade, Cor-
nelio da Fonseca, Medeiros e 
Albuquerque, Miguel Pernam-
buco, Carlos Jorge, Fernandes 
Lima, Araujo Góes, Rocha Ca-
valcanti, Menezes Prado, Ge-
miniano Bt·azil, Gouvei a Lima, 
Zama. l\Ii l ton, Francisco So-
dré, Tosta, Manoal Caetano, 
Aristides de Queiroz, Vergne 
ele Abreu, Leovegildo Fi lguei -
r as, José Ignacio, Rodrigues 
Lim a , Tolentino cl0s Santos, 
Sebastião Lanclulpho, Artbur 
Rios, i\Iarcoli no Moura, Para-
nhos Montenegro, Athaycle Ju-
niot·, 'l'orquato Moreira, Gal-
clino Loreto, Antonio ele Si-
queira, José Carlos, Franca 
Carvalho, Oscar Gocloy, Al-
cinclo Guan-abara, Thomaz Del-
fino, Americo de Mattos, Lins 
de Vasconcellos , Alberto 1'or-
res, Belisario ele Souza, Fonseca 
Portella, Costa Azevedo , Silva 
Castro, Nilo Peçanha, Agos-
tinho Viela!, Erne>lo Brazilio, 
Barros Franco Junior, Sebas-
tião de Lacerda, Paulino ele 
Souza Junior, Lima Duar te, 
Vaz de Mello, Monteiro de Bar-
ros, Gonçalves Ramos, L uiz 
Det>i, Ferraz Junior, Fortes 
Junqueit·a, Alvaro Botelho, 
Leonel Filho. Octaviano de 
Bl"ito, Cupertino de Siqueira, 
Rodolpho Abreu, Pinto ela Fon-
seca , Arthur T ol'res . Carlos 
das Chagas, Costa Machado, 
Paulo Queiroz, Casemiro da 
Rocha, Dino Bueno, Gustavo 
Godoy, i\.clolpho Gordo, Btteno 
ele Andl'ad~. Paulino Carlos, 
Francisco Glicet·io, Furtado, 
Hermenegildo ele Moraes, AI ves 
ele Castro, Ovidio Abrantes, 
Urbano ele Gouveia, Xavier do 
Valle, Mariano Ramos, Lame -
nha Lins, Almeicltt Torres, 
Alencar Guimarães , Lauro 
Mül ler, Paulo Ramos, Fran-
cisco 'folentino, Emilio B!um, 
i\Iarçal Escobar, Angelo Pi-
nheiro, Apparicio Mal'iense, 
Pereira da Costa, Victorino 
Monteiro, Aureliano Barbosa. 
Pinto da Rocha, Vespasiano 
de Albuquerque, Francisco 
Alencastro, Ped t·o Moacyr e 
Cassiano do Nascimento (127) . 

'

Respondem não os Srs. : José 
.Mariano, Arthur Orlando, To-

.I 
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lentino de Carvalho, Gaspar 
Drummond, Gonçalves Maia, 
Olympio de Campos, Santos 
Pereira, Serzede!lo Corrêa, 
Carvalho Mourão, Francisco 
Veiga, Lamounier Godof1·edo. 
Ribeiro de Almeida, Manoel 
l<'ulgencio, Olegario Maciel, 
Paraíso Cavalcanti e Alves de 
Castro (16). 

São approvados o § 2° e o arL 2o. 
E' prejudicado o substitutivo 
do Sr . Erico Coelho. Rejeitada 
a emenda do Sr. F1•ancisco 
Veiga e r etirada a do Sr. Me-
deiros e Albuqnerque. Dispen-
sado o interstício a requeri-
mento do Sr. Thomaz Delfino. 
-Em 10 entra em 3• discus-
são. Oram os Srs. Lamounier 
Godofredo, Valladares, Eduar-
do Ramos, Thomaz Cavalcante 
que otferece a seguinte emenda : 
§ 3. 0 Os funccionarios civis e 
militares com prehendidos nesta 
amnisüa ficam sujeitos á dis-
posição do decreto n. 155, de 
9 de Agosto de 1842, e não 
contarão tempo para effeito 
algum, durante o período que 
estiveram ausen tes de suas 
funcções; e Di no Bueno. Encer-
rada. - Em 11 é re&irada a 
emenda do Sr. Thomaz Caval-
cante . O projecto é adaptado 
em votação nominal, a reque-
rimento do Sr. Francisco To -
lentino, pelos 128 votos presen-
tes . Apresentada a redacção 
final sob n. 204 n, é dispen-
sada a impressão a requeri-
mento do Sr . Veiga e appro-
vada em seguida . Na mesma 
data é enviado o projecto ao 
Senado . Sanccionado por 
decr eto n. 310 de 21 de Outu-
bro de 1895 . 

OBSERVAÇÕES 

1895 i de Outubro .. 205 Proroga até 3 de Novembro Em 1o de Outubro approvado e Da commissão de policia. 

2 de Outubro .. 205 

2 de Ou~ubl'O .• 207 

do corrente anuo a actual enviado ao Senado. Publi· 
sessão legislativa do Con- cado por decreto n, 301 de 
gresso Nacianal. 2 de Outubro de 1895. 

Aulorisa o Governo a abrir Em 7 de Outubro entra em 2• Da commissão de orçamento 
no corrente exercício ao discussão. Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder 
Ministerio das Relaçõe< vado . - Em H entra em 3• Executivo de 12 de Setem· 
Exteriores o credito supple- discussão. Encerrada. Appro- hro de 1895. 
rnentar de 19:500$ á ver ba vado. A' commissão de re· 
n. 1 do a rt. 3o da lei dacção.- Em 14 a imprimir a 
n. 266 de 24 de dezembro redacção sob n. 206 A.- Em 
de 1894. 17 é approvada . - Em 18 en-

viado o projecto ao Senado. 
Sanccionado por decreto 
n. 329 de 12 de Novembro de 
1.895. 

Institue montepio para os Em 2 de Outubro, julgado ob- Do Sr. Thoma1. Delfino e 
operarios e serventes dos jecto de deliberação, é enviado outros . 
arsenaes de guerra e labo- á commissão de fazenda. 
ratorio pyrotechnico do Pende de parecer. 
Campinho . . 
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4 de Outubro .• 208 Emenda elo Senado ao proje-
cto da Camara dos Depu-
tados, n. 183 A de 1894, 
que autorisa a abertura do 
creeli i o de ·2. 096: 135$1!72 
para paga mento de despe-
zas por conta da verba 
- Terras pu•blicas e colo-
nisação. 

Ern 4 de Outubro a imprimir o Da commissão de orçamento 
parecer da commissão de orça- á emenda do Senado ao 
mento sobre a emP.nda do Se- ·projecto n. 183 de 1894. 
n ado.- Em 7 entra em dis-
cussão. Encerrada. A emenda 
é reJeitada. O projecto e emen-
da são devolvidos ao Senado, 
onde, não tendo sido sus ten-
tada por dons terços de votos 
a emenda, é enviado á sancção 
o projecto da Camara . San~-
cionado por decreto n. 320 
de 31 de Outubro de 1895. 

4 de Outubro.. 209 Auiori<~a o Poder <Eocecu t ivo Em 7 de Outubro entra em 2• Da commissão de orçamento 
a abrir ao Ministerio da discussão. Encerrada. Appro- á Mensagem do Poder 
Industria, Viação e Obras vado . -Em 1i entra em 3a Executivo de 23 ele Se-
P ublicas no corrente exer- discussão . Encerrada . Appro- tembro de 1895. 

4 de Outubro .. 210 

cic io o credito exir aordina- vado. A' commissão de reda-
rio de 9:.873$760, destinado cção . - Em 1.4 a imprimir a 
ao resgate dos comprom"is- redacção sob n. 209 A.- Em 
sosinheventes á commissão 17 é approvada . - Em 18 é o 
examinadora. da -excriptu- projec to enviado ao Senado. 
ração ela Sociedade Anony- Sanccionado por decreto 

• ma do Gaz do Rio de Ja- n. 334 de 25 de Novembro ele 
neiro . 1895. 

Autorisa o 'Poder Execu·tivo Ern 7 de Outubro entra em 2a 
a abrir o credito supple- discussão, Encerrada. Appro-
mentar de 128:828$500, á vado. - l!;m H entra em 3a 
verba 32 do a·rt. 7o ela lei discussão. Encerrada. Appro-
u. 266 de ·24 de Dezembro vado. A' commissão de r e-
de 1.894, para occorrer ás dacção .-Em 14 a imprimir a 
despezas com o fabl'ico de redacção sob n. 210 A·- Em 
moedas de nickel e l}ronze. 17 é approvada.- Em 1.8 é o 

projecto enviado ao Senado . 
Pende de decl8ão. 

Da com missão de orçamento 
á Mensagem do Poder 
ExecutiYo de 1.6 de Se-
tembro de 1895. 

» 4 de Outubro.. 211 Autorisa o Podar Executivo Ern 9 de Outubro entra em 2a Da commissão de orçamento 
a abrir ao Ministerio ' da discussão. Ora o Sr. José Car- á Men~agem do Poder 
Marinha o crediio supple- los.- Em iO é encerraela.-Em Executivo de 30 ele Se-
mentat· ele 7.616:993$250 ás H é approvaelo.- Em 15 entra tembro de 1895. 
rubricas que menciona o em 3a discussão. Oram os Srs . 
art . 4• ela l ei n. 266 de ·24 Bueno de Andrada, José Car-
de Dezembro ele 1.894. los, João Lopes e Ovielio Abran-

tes . Encerrada. - Em 16 é a p-
provado. A' commissão ele re-
dacção.- Em 17 a imprimir a . 
redacção sob n . 2H A. - Em 
21 é approvada. - Em 22 ao 
Senado. Sanccionado po.r 
decreto n. 335 de 25 de No-
vembro ele 1895 . 

» 4 de Outubro.. 21.2 Regula a execução dos arls. 6• Ern 4 de Outubro, julgado ob- Da com missão de orçamento 
e 7•· da lei n. 183 C de 23 jecto de deliberação, é enviado ao projecto do Sr. Arthur 
de Setembro ele 1893, deter- á com missã o de orçamento, Torres. 
minando que pelo Governo que em 18 dá parecer sob n. (Vide o and a mento do pro-
seja substituído por apoli- 21.2 A.- Em 26 entra em i " jecto n. 172 de 1895.) 
ces de capi>tal e juros- discussão. Encerrad~. Appro-
ouro - do va lor nominal vado . - Em H de Novembro 
de 1:000$ e JUros ele 4 % entra em 2>. discussão. Encer-
·tlildo o lastro eil'ectivameute rad!a.- Em 12 é approvad:o.-
depositado até 17 de De- Em 21 entra em 3• ·discussão . 
zembro de 1892 para base, Ora o Sr. Beueclicto Leite que 
elas emissões bancarias. ofl'e rece substitutivo e requ er 

que lil pt~oje.cto e substitutivo 
_. voltem á commissão para da r 

par~ce r, ou vido o !Vlinisterio 
da F azenda . Sã.o a presentadas 
emendas pelos Srs . João Lopes 
c Erico Coelho. - Em 23 o.ra o 
Sr. Alcin clo Guanabara ·.- Em 
.25 .or.a o Sr. E rico Clilelho. - 1 
Em 26 oram os St·s. Alcindo 
Guanabara e P Mlua Sa lles. I 
Encerrada.- E m 27 é r ejeitado I, 

o t•eque rimento do Sr. Bene-
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dicto Leite . E' adiada a vo-
tação do projecto até á apre-
sentação elo parecer da com-
missão sobre as emendas. -
Em 2 de Dezembro a imprimir 
o parecer sobre as emendas 
sob n. 212 B.- Em .5 entra 
em discussão o parecer. Ora o 
Sr. F. Gl icerio.- Em 6 oram 
os Srs. Benedicto Leite e Al-
cindo Guanabara.- Em 9 oram 
os Srs. Erico Coelho e Alberto 
Torres. Encert·ada. -Em 11 
é rejeitado o substitutivo do 
Sr. Benedicto Leite. São ap-
provadas as remendas do Sr. 
João Lopes, suppress i v as dos 
§§ 2° e 3• do art. i• e em vo-
tação nominal, á requerimento 
do Sr . Bricio Fr lho, por 58 
·contra 52 votos, a emenda do 
Sr. E rico Coelho.- Em i3 é 
adaptado o projecto com as 
emendas ap.provadas , devendo 
entrar em nova discussão a 
emenda do Sr. Erico Coelho. 
- Em 14 entra em nova dis-
cussão a emenda. Oram os Srs. 
Chagas Lobato, Timotheo da 
Costa, F . Glicerio e Erico 
Coelho. Encerrada. -Em 18, 
em votação nominal, a reque-
rimento do Sr. Bricio Filho, é 
rejeitada a emenda, votando a 
favor 53 e 58 contra. O pro-
jecto é eu viado á commissão de 
reclacção. - Em 24 a imprimir 
a redacção sob n. 212 C. -
Em 26 é approvada. Enviado 
áo Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

1895 8 de Outubro.. 213 Restabelece o favor de que In1presso sómente. Da commissão de fazenda. 

)) 9 de Outubro .. 

,. 9 de Outubro .. 

gosava a Companhia G1·eat 
Sottthern Railway, con-
stante da clausula i• § 4° 
elo decreto n. 8312 de 19 ele 
Novembro ele 1881. 

214 , Reorganisa o Tribunal 
Contas. 

de Em 9 de Outubro é enviado ás Do Senado. 
commissões de constituição e 

215 Dispõe sobre locação de ser-
viço agricola. 

de orçamento. 
Pende de parecer. 

Em 9 de Outubro é enviado á Da commissão de constitui-
commissão ele constituição, que ção ao projecto iniciado 
em 12 ele Dezembro dá parecer no Senado. 
que se imprime sob n . 215 A. 

Impres!!lo sóanente. 

» 9 de Outubro.. 216 Concede a D. Constança da Em 9 de Outubro, julgado ob- Do Sr. Vergne de Abreu e 
Cruz Galvão, viuva do ma- j ecto de deli ue ração, é enviado outros. 

» 9 de Outubro .. 

rechal Antonio Enéas Gus- á commissão de pensões e 
ta. v o Gal vão, uma. pensão contas. 
anm;al de 4:000$000. Pende de parecer. 

217 Isen ta a Sociedade Propaga- Em 9 de Outubro, julgado ob- Do Sr . França Carvalho e 
dora das Bellas- Artes do jacto de deliberação, é enviado out ro. 
pagamento de fõro do ter- á commissão dt> orçamento. 
reno da rua Treze de Maio, Pende de parecer. 
pertencente á União, no 
qual se está construindo o 
novr) eclificio para o Lyceo 
de Artes e Officios desta 
Capital. 
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1895 9 de Outubro . . 218 Autorisa o Poder Executivo Em 11 de Outubro entra em 2• Da commissão de or çamento 
a abrir ao Ministerio ela discussão. Encerrada. -Em á Mensagem elo Poder 
Justiça e Negocios Inte- 14 é approvado . Dispensado o Executivo de 6 de Se-
riores o credito esp~cial de inter stício , á requerimento do t embro de 1895. 
76:000$ pa ra pagamento Sr. Thomaz Delfino . - Em 15 
das despezas com o pessoal entra em 3• discussão. Encer-
e material ela Colonia Cor- rada. Approvado. A' commis-
reccional dos Dous Rios. são de r edacção. -Em 17 a 

imprimir a redacçãe sob n. 
218 A.- Em 21 é approvada. 
Em 22 ao Senado. Sanccio· 
nado por decreto n. 337 de 
28 de Novembro de 1895. 

» 9 de Outubro.. 219 Autorisa o Poder Executivo Em H de Outubro entra em 2• Da commissão ele orça mento 
a abrir o credito supple- discussão. Encerrada. - Em á Mensagem elo Poder 
mentar ele 819:000$000 á. 14 é approvaclo. Dispen5ado o Executivo. 
verba n. 4 do art. 6° da intersticio á requerimento elo 
lei n. 266 de 24 de De- Sr. Lauro Müller.- Em 15 de 
zembro de 1894. Outubro entra em 3' discussão. 

Encerrada. -Em 16 é appro-
vado. A' commissão de r eda-
cção. - Em 17 a imprimir a 
redacção sob n. 2i9 A.- Em 
21 é a pprovada. -Em 22 ao 
Senado. Sanccionado por 
decreto n. 333 de 25 de No-
vembro de 1895. 

» 10 de Outubro.. 220 Autorisa o Poder Execut ivo Em 15 ele outub ro entr a em Da commissão de petições 

» i1 de Outubro .. 

)) 15 ele OuLubro .• 

221-

a conceder ao official do discussão unica, que é encer- e poderes. 
Contencioso do Thesouro rada. -Em 17 é approvado. 
Federal, Arthur Vieira A' commissão de r eclacção . A 
Peixoto, um anno de li· imprimir a r edacção sob n. 
cença com o ordenado. 220 A.- Em 21 approvada. -

Em 22 ao Senado, onde é re· 
jeitado. 

Equipara os vencimentos dos Em 11 de Outubro, julgado ob- Da com missão de orçamento 
bibliothecarios das Facul- jecto de deliberação, é e nviado ao proJecto do Sr. Fre-
dades de Medicina aos dos á com missão de orçam ento, de rico Borges e outros. 
secreta dos e os dos ·sub- que em 21 dá parecer sob n. 
bibliothecarios aos dos sub- 221 A. 
secretarios e i nclue os Impresso sómente. 
mesmos fuuccionarios nas 
disposições do art . 295, 
c::tp. XIX, disposições ge-
raes do codigo das dispo-
sições comrnuns ás Insti-
t uições de Ensino Superior, 
dependentes do Ministerio 
da Justiça e Negocios In-
terior as . 

222 Autol'isa o Poder Executivo Em 21 de Outubro entra em 1a Da commissão de orça-· 
a abrir um credito até discussão. Encerrada.-Em 23 mento. 
1.200:000$, supplementar á é approvaclo . -Em 11 de No -
r ubrica- Exe rcícios findos vembro entr a em 2a discussão. 
-para pagamento da Encerrada.- Em 12 é appro-
9-uautia que for devida á ·vado .- Em 18 entra em3• dia-
Companhia União Soroca- cussão. Encerrada.- Em 20 é 
bana e Itnana. approvado. A' commissão de 

red::tcção. A imprimir a r eda-
cção sob n. 222 A.-Em 21 
approvada - Em 22 ao Senado. 

Pende de decisão. 

>> 16 de Outubro.. 223 Autorisa o Poder Executivo Impresso só1nente. Da commissão ele fazenda. 
a r elevar a D. Margarida 
Moreira ele Castro, viuva 
elo coronel Francisco de 
Almeida Castro, de pa-
gamento ela quantia ele 
5:882$198, resto da impor· 
tancia r ecebida pelo mesmo 

- coronel para clespezas com 
o pessoal ela fo rtaleza de 
Macapá. 
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Concede ao soldado ref0r- E1n 3 de Dezembro entra em Da commissão de pensões e 
mado do exercito Frauklin discussão unica, que é encer- contas. 
Ferreira de Moura uma r ada . - Elm 27 é a pprovado . 
pensão de 30$ mensaes. Apresentada a redacção, dis-

pensada a impressã.o, a r eque-
rimento do St'. José Mariano, 
é appro,'ada. - Em 23 é en-
viado ao Se·nado. 

Pende de dechtão. 

225 Dá nova organisação á Guar- E m 11 de Dezembro entr a em Da commissão especial com-
posta dos Srs . Nilo Peça-
nha, P edro Moacyr, Ame-
rico de Mattos, Junquei ra 

226 

da Nacional. ia discussão . Encerrada . 
Pende de votação. 

Ayres e Tosta. 

Autorisa o Podet Executivo Em 23 de Outubro entra em 2a Da commissão mixta encar~ 
a in tervi r no Estado de discussão . Ora o Sr . Paulino regada de apt·esentar pro-
Sergipe para assegurar_ o de Souza Junior, que requer o jecto sobre a r egulamen-
exerciCio do Poder Legts- adia meu to da discuEsão a té que tação do a rt. 6• da Consti-
lativo á Assembléa Legis- sejam presentes á Camara os tuição, composta dos Srs . 
lati va, installada em 7 de documentos relativos ao as- senadores Coelho Rodri-
Setembro de 1894 . sumpto . Ora o Sr . Lauro Mül- gues , Corrêa de Araujo e 

ler . O requerimento é r ejeitado Gonçalves Chaves e depu-
em votação nominal a r equeri- ta dos Benedicto Leite,Pau-
mento do Sr. Bricio F ilho por lino de Souza Junior e 
86 contra e 47 votos a favor . Vaz de Mello. 
Continúa a discussão. Oram 
0s Srs•. Zam a, que offer ece sub-
stitutivo e Menezes P rado. O 
Sr. Chagas Lo bato offerece sub-
st itutivo. Ora o Sr. Gaspar 
Drummond, . que offerece sub-
stitutivo. Ora o Sr . Galdino 
Loreto. Oran. os Srs. Martins 
Junior e Paulino de Souza Ju-
nior. - Em 25 ora o Sr : Pau -
lino de Souza Junior. O Sr. 
Lamounier Godofredo r equer 
que o projecto e substitutivos 
voltem á commissão . Oram os 
Srs . Erico Coelho e Geminiano 
Br az il. - Em 29 é rejeitado o 
requerimento do Sr. Lamou-
nier Godofredo. São rejeitados 
os substitutivos apresentados, 
com excepção do do St· . Gaspar 
Drummonct, o qual é ret irado 
á pedido do autor . E' r ejei• 
tado o projecto em Yotação 
nom inal, requerida pelo Sr. 
Paulino de Souza Junior, com 
o seguinte resultado: 

Respon·dem não os Srs. : Filete 
Pires, Gabr iel Salgado, Matta 
Bacellar, Theotonio de Brito, 
Carlos de Novaes, Bricio Fi-
lho, Costa Rodrigues, Eduar do 
de Berredo, Cht·istiano Cruz, 
Anisio de Abreu, Nogueit·a 
P a ranaauá . Arthur de Vascon-
cel los, Pit·es Fel"l'eira, Frede-
rico Borges , Gonçalo de La-
gos, Thomaz Cavalcante, Il-
defonso Lima, João Lopes, 
Francisco Benevolo, José Be-
vilaq ua, Augusto Severo, 'l'a-
vares· de Lyr a , Junqueira Ay-
r es, 'l'rindade, Luiz de An-
dt·ade, Miguel Pernambuco, 
Gouveia Lima, Francisco So -
dré, Aristides de Queiroz, 
Vergne de Abreu, Leovigildo 

' Filgueiras, José Ignacio, F la-
vio de Ar aujo, Sebastião Lan-
dulpho, Arthur Rios, Tor-



ANNO DATA 

--------

' 1895 17 de Outubro .. 227 

9 

ASSUMPTO 

-65-

ANDAMENTO 

quato Moreira, Antonio de Si-
queira, José Carlo~, França 
Carvalho, Oscar Godoy, Ateio-
do Guanabara, Thomaz Del-
fino, Americo de Mattos, Sil va 
Castro, Nilo Peçanha, Agos: 
linho Vida!, Ernesto Brazi-
lio , Almeida Gomes , Lan-
dulpho de Magalh ães, Campo-
llua, Lima Duarte, Vaz de 
Mello, Chagas Lobato, Gon-
çalves Ramos, Luiz Dets i, Fer-
raz Jtmior, Octaviano de Brito, 
Cupertino de Sique ira , Ro-
dolpho Abreu, Arthur Torres, 
Paulo Queiroz, Casemiro da 
Rocha, Dino Bueno, Bueno de 
Andrada, Padua Salles, F ran-

-cisco Glicerio, Furtado, Ovidio 
Abran\es, Xavier do Valle, Ma-
riano Ramos, Lamenha Lins, 
Almeida Tones, Alencar Gui-
mat·ães, Brazilio da Luz, Lauro 
i\Jüller, Paula Ramos, Fran-
cisco 'f olentino. Emilio Blum, 
Fonseca Gnimárães, Martins 
Costa, Marçal Escobar, Angelo 
Pinheiro, Pereira da Costa, 
Appat·icio Mariense, Rivadavia 
Corrêa, Victorino Monteiro, 
Aureliano B11rbosa , Pinto da 
Rocha, Vespasiano de Albu-
querque, Francisco Alencastt·o 
e Cassiano do Nascimento (91). 

Respondem sim os Srs. : Lima 
Bacury, Sá P eixoto, Benedicto 
Leite, Viveiros. Luiz Domin-
gaes, Gustavo V eras, José Ma• 
riano, Tolentino de Carvalho, 
Pereira de Lyra, Gaspar Orum-
mond, Coelho Cintra, Comelio 
da F'onseca, Lourenço de Sá, 
Medeiros e Albuq uerque, Gon-
çalves Maia, Cal'los Jorge, Ro-
cha Cavalcanti, Olympio de 
Campos, Menezes Prado, Ge-
miniano Brazil, Santos Pe-
reira, Augusto de Frei as , Ma-
noel Caetano, Paula Guim •-
rãeq, Marco!in0 :1-Ioura , Ga l-
dino Loreto, Beli sario de Sn•tza. 
Erico Coelhn, Fono;eca Por-
ie lla, Euzebio de Q11Piroz, Jnlio 
Santos, Paulino de Souza Jn-
nior; Jnão Luiz, Cat·valho Mou-
rão, Fortes J nnqneira, Ft•an-
c isco Veiga, Lamounier Godo-
fredo, Ribeiro de Almeida , 
Valladares, Matta Machado , 
Olegario Maciel. Paraiso Ca-
valcanU, Domingues ele Castro, 
Adolpho Gordo, VieiJ;:a de Mo· 
raes, Hermenegildo ele Moraes , 
Alves ele Castro e Urb1no de 
Gottveia (48). - Em 27 é o 
projecto devolvido ao Senado. 

OBSERVAÇÕES 

I 

Aulorisa o Poder Execu- Em 17 de Outubro , julgado_.ob- Da commlssão. de orç~- il 
tivo a abrir um credite de jecto de deliberação, é envtado menta ao proJecto elo Sr · 
21:840$366 supplementar á á commissão de orçamento, Emílio Blum e outros. 
verba -Exerci cios lindos- que em 23 di~ parecer sob n. 
para occorrer ás despezas 227 A.- Em 18 de Novembro 
que foram liquidadas com entra em P discussão. Encer-
o serviço quaren\enario ·de rada. - Em 21 é approvado.-

' Santa Catharina, duran te Em 30 1-.ntra em 2a discussão. 
1893. Encenada. --Em 2 de De-

zembro é approvaclo. - Em 4 
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1895 

» 

» 

18 de Ou tubro .. 

18 de Oulubro . . 

228 

r ada.- Em 5 app1·ovado. A' 
com missiio de redacção . A pre-
se ntada a redacção sob n. 
227 B. dispensada a impres-
são, é approvada. A o Senado. 

Pende de decisão. 

Approva o clecrelo elo Poder Em 7 de Novembro entr a em Da commissão de orçamento 
l!.:xecutivo n. 2126 de 'LO de 2" discussão. Encerrada. -- Em á mensagem do Poder Ex- 1 
Outubro ele i 895, ab rindo 11 é approvado. - Em 12 entra ec utivo de 10 de Outubro 
ao Ministerio da Justiça em 3a di~cussãe>. Ora o Sr. de 1895 . 
e Negocios Interiores o Th omaz Cavalcante.-- Em 13 
credito extraordina rio de encerrada. Approvado. A' com-
53 :364.'"190 para pagamento missão de redacção, A impri-
das despezas realizadas mil· a r edacção sob n. 228 A. 
com o funeral do Marechal - Em 14 é approvada e en-
Floriano Pe ixoto . viado ao Senado, Sanccio-

nado por decreto n, 343 de 
de 2 de Dezembro ele 1895. 

229 Aútor isa o: Poder '' Executivo lntpa·esso sõanente. 
a co ncecle t' a José Dom in-

Da commissão de obras pu-
blicas . 

gu'és Mendes, .ou a quem 
uielhot'es vanl'agens ofl'e-
r ecer , permissão pa r a es-
tabel ecer uma linh a de na-
vegação ent t·e os ri os Pil.r-
do e Jeq u1tinhonlm , no Ji:s-
tado ela B~h i a, constntir 
um t:áes n<L cidade de Can-
navieiras e um cana l ou 
uma peque ua ferro -via li-
gando os dons r eferidos 
r ios, segundo as condições 
que estabelece . 

18 de Outubro.. 230 Manéla con linuar em vig01· Impres!ilo sõmente. Dacommissão de orçamento. 
a' autorisaçã'o constante do 
decreto l egi~lativo n. 122 
de 11 de Novembro de 1892, 
relativa aos laza retos do 
P a rá , Pernam~úco , Bahia 
e l\1atto Grosso·. 

» 21 de Outubro.. 231 Manda annéxar o hospital Em 31 de Outubro, julgado ob- Do Sr . Eduardo Ra mos. 
da Jurujuba ao Instituto Jecto de deliberação, é e nviado 
Sanitario>F ederal e extin- á commissão de instrucção e 
g uir o hospita l de variolo- s~ude publica. 
aos da ilha de Sànta Bar- Pende de parecer. 
bar a e a u torisa o governo 
a dar a e_ssa 1ilha o des tino 
que COllVler. 

» 21 de Outubro.. 232 Determina quaes as inseri- Em 21 de Outu bro, julgado ob- Do Sr . Thomaz Cavalcante 
pções que devem ser collo- jecto de deliberação, é enviado e outr o. 

» 24 de Outubro . . 

cadas na medalha comme- á com missão de const ituição. 
morativa mandada cunhar Pende de parecea•. 
por decreto n. 1320 de 24 
de Janeiro de 1891 e no pe-
destal da éstatua de Ben-
jamin Constant. 

233 Antorisa o Pode!' Executi vo a Em 8 de Novembro entra em Da commissão de petições e 
conceder a Joaquim Au- discussão unica . Encerrada.-- poderes. 
gus_to Freire, i o escrip tu- Em H a pprovado. Apresen-
rarw da Alfandega do R io t ada a r edacção e approva-
de Janeil'o, um an no de da , dispensada a impressão a 
hcença , sem ve"ncimentos, . requerimenlo elo Sr . Tho-
para tratar de sua saude maz Delfino. Na mesma data 
onde lhe conv ier. é enviado ao Senado. Sane· 

cionado por decret o n. 2<i9 
de 9 de Dezembro de 1895 . 
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1895 24 de Outubro. . 234 Concede a D . Georgina Cer- Impresso sómen tc. 

,. 

» 

)} 

)) 

queira Lima de Barros, 
vi uva do capitão do corpo 
de engenheiros Romunldo 
de Carvalho Barros, a pen-
são annual de 1:000$000. 

24 de Outubro . . 235 Concede a D. Albina Tei- Impr esso sóJnente . 
xeira Ribeiro, vi uva doca-
pitão Francisco José Ri -
beiro, a pensão annual de 
1 :000$000. 

24 de Outubro .. 236 ConcedeaD.DellinaBaraúna Impr esso sómente. 

24 de Outubro . . 237 

26 de Out ubro .• 238 

Baltbasar da Silveira, vi uva 
do major João Antonio Bal-
thasar da. Si lveira, uma 
pe nsão mensa l da 50$000. 

Concede a Daniel Gomes da 
Si! v a, ex- praça do extin cto 
batalhão de caçadot·es n. 8, 
a pe nsão ele 25$ mensaes. 

Concede a D. Marianna Mar-
tins Barbosa da Silva, vi uva 
do ai feres honorari o do 
exercito Lycurg? Cicero da 
Silva, a pensão de 60 men-
saes. 

E1n 26 de outubro entra em 
discussão unica. Encerrada. 
Approvado. A' commissão de 
redacção.- Em 28 a imprim ir 
a reclacção- Em 20 approvada. 
Na mesma data é enviado o 
projecto ao Senado. 

Pende de decisão. 

lnl p r• esl!!o sóm ente. 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Da commíssão de pensões e 
contas. 

Da commissão de pensões e 
contas . 

Da commissão do pensões e 
contas. 

Da commissão de pensões e 
contas . 

» 26 de Outubro.. 239 Antorisa o Poder Executivo Em 10 de Dezembro entra em Da com missão de orçamento. 
a tomar conhecimento dos i a discussão. Encerrada. 

» 

)) 

estudos definitivos da 3n Pende de votação. 
secção da estrada de ferro 
da Victor ia a Peçanha, 
apresentados pela comp1L-
nhia E . F . Bahia e Minas, 
independentemente do ex-
cesso havido no prazo esti-
pulado para apresentação 
desses estudos. 

26 da Outubro.. 240 Concede a D. Bernardi na Fer- Impr esso sõn1ente. 

28 de Ou tubro .• 241. 

nandes P ereira, viuva do 
major honorario do exer-
c ito Antonio José Pereira 
J unior, uma pensão ann ual 
de 1:200 000 . 

Autorisa o governo a con- Em 9 de Novembro entra em 
ceder licença por um anno, discussiio unica . Ora o Sr. 
com ordenado, para tratar Serzedello. Encerrada. - Em 
de sua saude onde lbe con- H appt•ovado. Apresentada a 
vier, ao fiscal das DocaE redacção, dispensada a impres-
de Sa ntos, Ulrico de Souza são, a requerimento do Sr. Be-
Mursa. vilaqua . Approvada. Na mes-

ma data é o pro.teclo enviado 
ao Senado. San cciona do 
por decreto n . 348 de 9 de De· 
zembro de 1895. 

28 de Outubt•o.. 242 Eleva a 100~ mensaes a pen- I1npresso !!ÓUlente. 
são que percebe D. Cyhele 
de Mendonça Souza Mon-
teiro, viuva do tenente ho-
norario do exercito Heleo-
doro Avelino de Souza 
Monteiro . 

Da commissão de pensõe3 e 
contas. 

Da commissão de petições c 
podet·es. 

Da commissão de pensões e 
contas. 
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Autorisa o Poder Executivo Etn 14 de Novembro entra em 
a conceder a Candiclo Gue- discussão unica . Encerrada. 
eles Chagas, conferente da Approvado. A' commissão de 
alfandega da Bahia, um r edacção. A imprimir a reda-
anno de li cença, com o cção. - Em 21 approvada. Na 
r espectivo ordenado, para mesma data é enviado ao Se-
tratar de sua saude onde nado. Sanccionado por 
lhe conv ier. decreto n . 353 de 16 de De-

zembro de 1895. 

OBSERVAÇÕES 

' 

Da com missão de petições e 
poderes. 

24! Proroga a actual sessão le- Etn 29 de Outubro é sem debate Da commissão de policia . 
gislativa até o dia 30 approvado. Ao Senado. Pu• 
de Novembro do corrente blicado por decreto n. 315 

245 

anno . de 31 de Outubro de 1895 . 

Autorisa o Governo a r eor- iEtn 29 de Outubro, julgado ob- Do Sr. Augusto Severo. 
ganisar a Escola Naval, i jacto de delibe r ação , é enviado (Vicl. o andamento do pro-
de accordo com o projecto' á commissão de marinha e jecto n. 248 de 1895 .) 
apresen tado pelo Conselho guerra . 
Instrucção cia mesma es- Pende de parecer. 
cola em 1833 . 

29 de Oulubro, . . 2-16 Concede ao capitão reforma- Impresso són'lente, Da commissão de marinha 
e guerra. do do exercito Dr . Fran-

cisco Antonio Carneiro da 
Cunha melhoramento de 
r eforma no posto de major, 
com o soldo que lhe com-
peti t', de accordo com a ta-
bella vigente . 

24 de Onmbro ... 247 Concede aos cidadãos Miguel Impresso sótnente. 
J osé Garcez e Antonio de 
Azevedo Martins privi legio 
por 15 annos para. fab rica -
r em no paiz e venderem na 
Capital Federal e nos Es-
tad os ar os ou rodas de bor -
racha, adaplaveis a diver-
sas especies de vehiculos . 

Da commissão de fazenda . 

29 ele Outubt·o. . . 2'18 Autorisa o Poder Executivo a Em 18 de Novembro entra em Da com missão de marinha 
reform ar o ensino da Es- 1" d iscussão. Encerrada.. Dis- e guerra . 
cola Naval, a nnexando-lhe pensado o interstício a r eque-
um cut·so especial de aspi- rimento do Sr . O. Abrant.es . 
r antes a machinistas, to- - Em 10 de Dazembro entra 
mando por base o projecto em 2• d iscussão. E' apresen-
apresentado em 1893 pelo tado como substitutivo pelo Sr . 
Conselho de Jnstrucção da Augusto Seve ro o projecto n. 
mesma escola. 245 . Encerrada . - Em 16 é 

concedida preferencia para vo-
tação do su bs tiLuti v o que é re-
jeitado . O proj ecto é approvado. 

Pende de 3a discussão. 

, 29 de Outubro . . , 2.J9 Autol'isa o Poder Executivo Em 4 de Novembro entra em Da commissão de orçamento 
a :;bri r no. Ivi iniste rio ela 2" discussão. Oram os Srs. à Mensagen:: do P oder Ex-
Gu.erra cred1tos parCJaes J osé Carlos, Arthur Rios, Nilo ecutivo de 10 de Outubro 
ate a som ma de 14 .000:000$, Peçaoha "' Mayrink. - Em 5 de 1895 . 
sendo 12.847 : 92~;':.500 para ora o Sr. F . Glicerio.- Em 6 
occorrer ás despe1.as extra- oram os Srs . Serzedello Corrêa 
ordinarias já reconhecidas e Ni lo P eçanba.- Em 7 oram 
com o exuci to e corpos pa• os Srs. Arthur Rios e Matta 
tr1o licos no Estado do Rio Machado . Encerrada . - Em 
Grande elo Su l, e o saldo 1i é approvado. Dispensado o 
1.152:077·500 pat·a liqui - i utersticio a requerimento do 
dação das que fo rem veri- Sr. Carlos Jorge . - Em 12 
llcaclas até o fim do ac tual entra em 3" discussão. Ova o 
exercício: Sr. Valladares . Encerrada .-

Em 13 é approvado. A' com• 
missão de redacção . A imprl-
mtr a redacção sob n . 249 A. 
- Em 14 é approvada e na 
mesma data é o projecto en-
viado ao Senado . Sanccio-
nado por decr eto n . 357 de 
24 de Dezembro de 1895 . 
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Regula a pl'omoção dos Juizes Em 30 de Outubro é enviado â Da commissão de oonstitui-
du 'fribun3.l Civil e Crimi- commissão de constituição, que ção ao projecto iniciado 
nal. em i9 de Dezembro dá parecer no Senado. 

com emendas sob n. 250 A. 
Impresso só01ente. 

>> 30 de Outubro.. 251 Declara que a pensão de 264$ Em 14 c!e Noyembro entra em Da commissão de fazenda. 
annuaes concedida ao coro- d1scussao umca. Oram os Srs. 

)) 30 ele Outubro .. 

nel Affonso de Albuquerque Augusto de Freitas e Carlos 
Mello com sobrevivencia Jorge, que offerece emenda.-
para sua mulher, deve en- Encerrada. E' approvado o pro-
tender-se que é sem pre- jecto com a emenda. A' com- , 
juizo do meio soldo (488) missão de redacção. A impri-
que a esta compete, nos mira redacção sob n. 251 A--
termos da legislação vi- Em 2i é approvada. Na mesma 
gente, devendo-se-lhe con- data ao Senado. _ 
tinuar a abonar aquella Pende de decll!lao. 
pensão como em vida do 
seu finado marido. 

252 Concede a cada uma das Em 30 de Outuhro é enviado â Do Senado. 
filhas do Dr. Elyseu de com missão de pensões e contas. 
Souza Martins, DD. 1\de- Pende de parecer. 
laide, Rita, Dolores, • ,ther 
e Lucia de Souza Martins a 
pensão mensal de 40$000. 

» 4 de Novembro. 253 Prohibe o jogo da poule e Em 14 de Novembro, julgado ob- Da commissão de constitui-
outros seme l_han~es em todo j,ecto de. deJiberação, é ~nv_ia_do ção ao projecto do Sr. 

)) 

" 

e qualquer d1vert1mento pu- a comm1ssao de const1tu1çao, Pil·es Ferreira. 
blico ou particular promo- que em 27 de Dezembro dá 
vido por sociedades anony- parecer, que se imprime sob 
mas, em commandita ou n. 253 A. 
em prezas que se destinarem Imp••esso só mente. 
á exploração do jogo. 

6 de Novembro. 254 Autorisa o Pode1• Executivo Impre!\'.1!10 sómente. 
a elevar a i:SOOS a pensão 
concedida por decreto de 
26 de Outubro de 1869 ao 
coronel honorario do Exer-
cito Antonio Bezerra Ca- ' 
bral. 

6 da Novembro. 255 Dispensa do lapso de tempo Impresso sómente. 
em que incorreu o bacharel 
Antonio Ferraz da Motta 

- Pedreira para que possa 
con tinuar a conlribl\Ír para 
o montepio, e providencia 
a respeito. 

Da co)llmissão de pensões e 
contas. 

Da commissão de fazenda. 

" i1 de Novembro. 256 Define os casos de competen- Em H de Novembro, julgado ob- Do Sr. Costa Machado. 
c ia de cada um dos poderes jecto de deliberação, e enviado (Vide s~;~bre o mesmo as-
Executivo, Legislativo e á commissão de constituição. sumpto os projectos ns. 
Judiciario, para que se dê -Em 3 de Dezembro, a reque- 226 260, 257, de !895.) 
a intervenção do Governo rimento do Sr. Gaspar Drum- ' 
Federal nos Estados, au- mond, é dispensado o parecer 
torisada pelo art. 6o da para entrar em discussão. -
Constituição. Em 5 entra em ia discussão. 

Oram os Srs. F. Glycerio e 
Cos ta Machado. Encerrada.-
Em 9 é approvado. Dispensado 
o interstício a r equerimento 
do Sr. José Maria~o,- Em iO 
entra em 2" discussão. Ora o 
Sr. Costa Machado. E' apre-
sentado como substitutivo o 
projecto n. 260, pelo Sr. Gaspar 
Drummond. Encerrada.- Em 
13 é r etirado o substitutiTo e 
approvado o projecto. 

· Pende de 3 " discn&8iio. 
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257 Determina que seja garan- Em 11 de Novembt·o, julgado Do Sr. L. Filgueiras e 
tido pelo P oder Executivo objecto de deliberação, é en- outros. 
aos legitiinos r epreseu- viado á commissão de consti-
t a ntes do Poder Legislativo tuição . 
do Estado da Babhia o Pende de parecer. 
exercício de suas funccões, 
findo o u!Limo biennio le-
gis lativo, de accordo com 
a Constituição desse Es- ' 
tado. 

253 Estabelece o imposto de 5° I 0 En-. 11 de Novembro, j ulgado Do Sr. Eduar do Ramos. 
sobre o valor oficial elo • objecto de del iberação, é en-
prod>tcto da exploração de vi '!-d_? ás commissões de consti-
mineraes de qua lquer na- tmçao e de orça mento. 
tm·eza, feita em proprios Pende de parece•·· 
nacionaes e outros quaes-
quer terrenos do domínio 
ou jurisdicção da União. 

259 Decla ra se m eíl'eito quaes- En-. H de Novembro, julgado Do Sr . Almeida Nogueira . 
quer leis ou preceitos le- objec to de deliberação, é en-
g islativos que concedam fa- viado á com missão de consti-
vores especiaes ou esta- tuição . 
beleçam excepção para Pende de parecer. 
determin adas companhias, 
sociedades, club ou em-
prezas que se destinem á 
exploração do jogo . 

260 Providencia sobre a inter- Etn 11 de Novembro, julgado Do Sr. Gaspar Drumond 
venção do Governo Federal objecio de delibei·ação, é en- e outros . 
em negocios peculiares aos viado á commissão de consti-
Estados. tu ição . 

Pende de parecer • 

., i i de Novembro 26i Autorisa o Governo a abrir Etn 13 de Novembro entra em Da com missão de orça meu to 
ao Ministet•io da Industria, 2a d iscussão. Encerrada. - á, Mensagem do Pode\' 
Viação e Obras Publicas Em 14 é approvado. Dispe n- Execu tivo de 31 de Üll -

» 

)) 

1.1 de Novembro 

' 

o credito suppl ementar de sado o intersticio a requeri - tubro de 18\15. 
115:1006 para occorrer ás mento do St·. João Lopes.-
despezas relativns á verba Em 18 entra em 3• discussão. 
-Agencia Centt·at de Im- Encerrada.- Em 20 é appt·o-
mi gração n. 3 do art. 6o. va do. A' commissão de r eda-
da lei n. 266 de 24 de De - cção. A imprimir a redacção 
zembro de i 894 . sob n. 26i A.-Em 2l é ap-

~rovada.- Em 22 env iado ao 
::>e nado . 

Pende de decisão. 

262 Autorisa o Poder Executivo Itnpresso són1ente. 
a nomea\' professor efl'ee-
tivo de clínica odontolo-
gica da Faculdade de Me-
dicina do Rio de J aneiro 
o cidadão Aristides Benicio 
ele Sá, que já. a exerce in-
t erinamente , sendo dispen-
sadas e m seu favc r n.s 
provns de concurso. 

Da commissão de insirucção 
publica. 

12 de Novembro 263 Concede a D . Brasília Au- Etn 12 de Novembro é enviado Da: commissão de pensões I 
gusta Pinhe iro da Cunha á commissão de pensões e con- e contas ao projecto ini-
a nensão an nual de tas, que em 19 dá parecer sob ciado no Senado. 
3:6008000. n . 263 A.- Em 16 de De-

- zembro entra em discussiio 
unica, que é encerrada .- Em 
27 é a pprovado .- Em 28 á san-
cção. Promulgado pelo 
Presidente do !!!tenado 
por de.cre LO n . 365 de 11 de 
J aneiro de 1895. 
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Au lorisa ao Poder Executivo ~ -E-•'-Jn--1-2_d_e_N_o_v_e_n_1_b_t·o_e_· _e_n_v_i_a-do 

a mandar contar mais oito á commissão ele marinha e 
mezes e 28 d ias de se rvico guerra, que em i4 dá parecer 
ao 1° tenente ela Armada sou n . 264 A. - ]!;m 20 entra 
Arlhur \Va ldem iro da em d iscussão unica. I~' apr&-
Sen·a Belfort, para os efi'ei- senlada emenda pelo St·. Fran-
tos da reforma. cisco 'l' olentmo, a qna l vai :i 

commissiio para dar parece•·. 
- Em 2 de De?.embro a im-
primir o parecer sobre a emen-
da sou n . 264 B. - E m 5 entra 
em discussão o parecer . E n-
cerrada . - Em \J são appro -
vaclos o pt·ojecto e a emenda . 
A' commissão de r edacção . A 
imprimir a redacçilo ela emen-
da sob n . 264 c .- Em H é 
a pprovaclo . O [)L'Ojecto é devol-
vido ao Senado com a emend a. 

Pende de decjsão. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de mar inha 
e guet'l'a ao projecto ini-
ciado no Senado . 

» 12 de Novembr o 2õ5 A u lori sa o governo a reinte· Em 12 de Novembro, julgado Da com missão de marinha 
gt·ar no posto de tenente- objecto de deliberação, é en - e guerra ao pro.Jecto do 
cor onel do corpo de enge- viado á commissão de marinha Sr . F. Glycel'io e outros . 
nheiros do exercito e no e guerra, que em 1!! dá parecer, 
cat·go de lente da Escola com vo to e;:n separado, sob n. 
Militar o Dt·. Innocencio 265 A. - Em 21 entra em 1° 
Serzedello Corrêa . discussão . Ora o Sr. Flavio 

de Araujo, que requer sejam 
ouvidas as commissões de con-
stit,Llição e de orçamento.-Em 
22 oram os Srs . Lauro Müller 
e Thomaz Cavalcante . Encer -
rada .- Em 25 é rejeitado ore-
quer imen·to e approvado o pro-
j ecto. - Em 29 entra em Z.• dis-
cussão. E' apresentada emenda 
pelo Sr . Vergue de Abreu e 
outL·os , a utorisando a reversão 
á efi'ectividade do ser viço mi -
litar ao general de brigada 
reformado Dionysio E va nge-
lista de Castro Cerquei ra . Oram 
os Srs . Carlos Jorge e Ovidio 
Abrantes. -Em 30 oram os Sr s. 
Lamounier Godofreclo e Fre-
derico Borges. - Em 2 de De- : 
zembr o oram os Srs. Thomaz 
Cavalcante, que ofTerece emen-
da, e Ovidio Abrantes. Encer· 
rada . - Em 5 é alJprovado o 
art . i o com as emendas dos 
Srs. Thomaz Cavalcante e 
Vergue de Abreu. E' appro-
vado o art. 2°. E' o projecto 
enviado á commissão para re-
digil-o para a 3a discussão. A 
imprrmir as r edacções sob ns . 
265 B e 265 c.- Em 9 entra 
em 3° discussão o de n . 265 o. 
Encerrada. - Em 11 é a ppro-
vado. A' commissão ele recla-
cção. - Em i2 a imprimir a 
r eclacção sob n. 265 D.- Em 
13 é approvacla .- Em i4 é en-
viado ao Senado . 

Pende de decisão. 

>> 5 de Dezembro 265 C Redacção para 3a discussão Em 9 de Dez6mbro entra em 3° Da commissão ele marinha 
do additivo destacado, que discussão. Ora o Sr. Medeiros e guerra á emenda do Sr . 
autorisa a reversão á efl'e- e Allmqueraue, que otferece Vergue de Abreu e outros. 
ctividade do serviço mili - emenda que não é acceita 1 
tar, no posto em que se pela Mesa . - Em 10 é encer- 1 
achava, do general ele bri- r ada.- Em i2 é approvado. A 
gada r efo r mado Dionys io imprimir a r edacção flua! sob 
Evangelista ele Castro Cer- n. 265 E .- Em i 6 é appro-
queira . vada e em 17 é enviado ao l 

Senado. 
Pende de decisão. 
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Approva a convenção con-/Em 13 de Novembro, julgado Do Sr. Paulino de Souza 
cluida em Madrid aos 14 objecto de deli'beração, é en- Junior. 
de Abril de 1890 entre o viado á commissão de diplo- (Vid. o a ndamento do pro-
Brazil, a Suissa e as outras macia e tratados . jecto n·. 286,) 
potencias da União Inter- Pende de parecer. 
nacional para protecção ela 
propriedade industrial. 

» 13 de Novembro. 267 Reintegra em seus respecti- Em 13 de Novembro, julgado Do Sr. Matta Machado e 
vos Jogares todos os lentes objecto de de li berJlção, é etl· outros. 

" 

) ) 

.13 de Novembro. 

cl.as Escolas Superiores da viado ás commissões de ma-
Republica e quaesq uer ou- rinha e guerra, de constituição 
tros empregados vitalícios e de orçamento . 
que tiverem sido destitui- Pende de parecer. 
dos dos seus Jogares, por 
decreto do Poder Executivo 
sem os requisitos legaee 
e manda reverter aos re-
spectivos quadros todos {)S 
officiaes do exercito e da 
armada r eformados por de-
creto do mesmo poder, sem 
as formalidadespvescriptas 
na lei. 

268 Autorisa o Governo a abrir Em 18 de Novembro en tra em Da commissão de orçamento 
ao Ministerio ela Fazenda 2" discussão que é encerrada. á Mensagem do Poder Ex-
o et•edito supplementar de - Em 21 é approvado. Ois- ecutivo de 24 de Outubro 
5.522:847$682 á verba- pensado o interstício a reque· de 1895. 11 
Reposiç)es e restituições- rimento do Sr . João Lopes.-
art. 7•, n. 29 da lei n. 266 Em 23 entra em 3" discussão. 
de 24 de Dezembro de 1894, Encerrada.- Em 25 é appro-
para pagamento da divida vado. A' commissão de reda- I 
Qiquidada proveniente de cção. A imprimir a redacção, 
impostos arrecadados pela em 26, sob n. 268 A. - Em 
União e pertencentes ao Es- 27 é approvada- Em 28 é en-
t ado de S. Paulo, nafórma viado ao Senado. 
da Constituição Federal. Pende de decisão. 

13 de Novembro. 269 Autorisa o Govérno a conce- Impresso sómente. 
der a José Joaquim de Mi-

Da commissão de petições e 
.pocleres. 

randa, conferente da alfan-
dega de Santos, um anuo 
de licença com o respectivo 
ordenado, para tt•atar de 
sua saude onde lhe con-
vier. 

20 de Novembro. 270 Concede a :pensão de 600$ an- Impresso sómente. 
nuaes a D. Luiza Rosa de 
Mendonça, viuva do ca-
pitão honorario do exe rcito 
Francisco Camillo de Men-
donça.! 

Da commissão de pensões ~ 
contas. 

:o 20 dê Novembro. 27'1 Eleva os vencimentos dos offi· Em 20 de Novembro é enviado Da commissão de orçamento 
ciaes das secretarias dos á commissão de orçamento, ao projecto iniciado no Se-
arsenaes de marinha dos que em 12 de 'Dezembro dá pa· nado. 
Estados da Bahia, Pernam- recer sob n. 271 A• . (No art. 4o n. 12 da lei 
buco, Pa1·á e Matto Grosso. Impresso sómente. n. 360 está consignado o 

augmento proposto neste 
projecto.) 

» 20 de Novembro. 272 Eleva as gratificaÇões dos pa- Em 20 de Novembro é enviado Da commissão de ovçamento 
trões•móre~ da Bahia, Per- á commissão de orçamento, ao projecto iniciado no Se-
nam'buco , P a1·á e Matto que em 12 de Dezembro dá pa- nado. 
Grosso a 3:000$, e dos ou- recer sob n, 272 A. (No a rt. 4o n. 12 da lei 
tros Estados a 600$000. mpresso sómente. n. 360 está consignado o 

augmento proposto neste 
projecto.) 
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Eleva os vencimentos do1 Em 20 de No vembt·o é enviado Da commissiio de orçamento 
gu ardM de pol ic ia dos ar- á com missão de orçam ento, que ao pt·ojec Lo iniciado no 
senae11 de mar i nha da Ca- em 12 ele Dezembro dá parecer Senado . 
pi ta l Federal e dos E stados so b n . 273 A. {No ar t. 4o, n, 12 da le i 
da Bahia , Pernambuco , I tnpr e sso sómen te. n . aGO está consignado o 
P ará e .Matto Grosso . augmento pt·oposto neste 

projecto. ) 

» 20 de No vembro. 274 Eleva os vencim entos dos se- Em 20 de Novembro é en viado Da com missão de orçamento 
cretarios el as capita nias elos {L comm issão de orçamen to, ao pt·ojecto iniciado no 
portos dos Estados dn. Ba- que em 12 ele Dezembro dá pa- Senado. 
h ia , Pernn.mbuco, i\Ia ra- rece t· so b n. 274 A. (fdem, idem .) 
n hão, P ará , S . Paulo e lmp .. e sso sómente. 
Rio Gra nde do Sul a 2:400$ 
an nuaes e elos outt·os Esta-
elos a 1 :500$ tambem an-
nuaes, e providenc ia a re-
speito da Capi tania do 
P or to el a Capital F ederal. 

» 21 de No vembro. 275 Releva à vi uva e ftlhos do E1n 2t ele Novembro, jul gado Do Sr . Serzedello Corrêa . 
coronel Carlos Olympi o objecto de deli lle t·açiio, é eu-

)) 

)) 

) ) 

, 

Ferraz a d ivida por este viado á com missão de fazenda, 
contra hida com o 'l'he- Pende de p n .. ece ... 
souro Nacional por acli nu-
tamentos ele soldo. 

·21 de Novembro . 276 Ins titue um pr e mi o ele En1 2 1 de No vem!Jro, j ulgado Do St·. l~duarclo R amos e 
300: 000~ , pagos em ouro ao objecto ele clelibern.ção, é en- outros . 
par, ao descobridor ele um viado ús commi ssões de in· 
meio efficaz ele debella r a strucção e sa ucle pub lica e de 
fe bre a marell a , seja d ire- orçamento . 
cta meute Olt por processos Pende de parece ... 
de prophylax ia . 

21 de Novembro . 277 Concede a DD. Maria ela Imp .. ess o sómente. 
Glor ia R a ngel e Ma ria Jo-
sephina Rangel , lilhas do 
brigadei ro reformado F ran-
cisco ele P aula ele Macedo 
Rangel, a pensão de 1:200$ 
annual. · 

22 ele Novembro . 278 Autorisa o Poder Executi vo I mp .. esso s ó n:te nte . 
a contracta r com José 

22 de Novem bro. 279 

10 

Victor da R ocha Miranda , 
ou quem melhores van ta-
gens ofl'erecet·, as obras de 
bal isamento, can al isação e 
outras necessarias ao me-
lhoramento da bahia de 
Sepetiba e ao serviço de 
carga e descarga de mer-
cadorias por navios de 
alto bordo na mesm a ba-
hia , bem como uma ponte 
pa ra desembarque d e gado, 
sob as condições que esta-
uelece. 

Autorisa o P oder Executivo Eu-. 22 ele ·ovembw,. Julgado 
a despen der a te a quantia objecto de deliberaçii.o; é eu-
de i.OOO:OOOS com os pr e- viado á commissão de orça-
para tivos, inst>tll ação e mento, que em 12 de Dezembro 
edificios necessarios a uma dá parecer sob n . 279 A . -
grande exposi ção ele pro- E m 19 entra em P d iscussão 
duetos naturaes e indus· que é encerrada . 
triaes, dest inada a comme- Pende de votaç ão·F 
morar o quarto centena- · 
rio el o descobrimento elo 
Brazil. 

Da com missão de pensões e 
contas . 

Da com missão de obras pu-
bl icas . 

D~· com missão de orçamento 
ao projecto do Sr . Vergue 
de Abreu e outros . 
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1895 24 de Novembro. 280 Autorisa o Governo a conce- Em 24 ele Novembro, julgado Do Sr. Araujo G6es e outros. 

)) 

der a Adolpho Gentil, con- objecto de deliberação, é · en-
fer en te da alfandega. do viado á com missão de petições 
Recife, um a uno de licença, e poderes . 
com o respectivo ordenado, I_.ende de parecer. 
para trata r de sua saude 
onde lhe convier . 

» 26de Novembro. 281 Proroga a actual sessão le- EIU 27 entra em discussão Do Senado. 

)) 

)) 

gislativa até o dia 20 que é encerrada. Approvado . 
de Dezembro do corrente Publlicado por decreto 
anuo. n . 338 de 28 de Novembro de 

1895. 

27 de Novembro. 282 Proroga por um anuo o prazo Impresso sómente. 
concedido á Companhia 

Da com missão de obras pu-
blicas . 

28 de Novembro. 283 

Viação Ferre a e Fluvial de 
Tocantins e Araguaya para 
enceta r os tt·a balhos ·tech-
n icos necessarios e des-
obstrucção dos 1·eferidos 
rios . 

Eleva os vencimentos elo es-
crivão e do meirinho ela 
Auditoria ele Marinha. 

EIU 28 de NovAmhro é enviado Do Senado. 
á commissão de orçamento. (No art. 4° n . 7 da lei D .• 360 

Pende de parecer. está co nsignado o augmenLO 
proposto n·este projecLo.) 

» 28 de Novembro. 284 Autorisa o Poder Executivo a Em 28 de Novembro é enviado Da commissão de orçamento 
mandat· pagat• ao carteiro á commissão de orçamento, ao projecto iniciado no 
de i" classe da R eparllção que em 7 de Dezembro dá pa- Senado . 
Geral dos Correios , Phdo- recer sob n. 284 A . 
meno Jocelyn Ribeiro os Impresso sómente. 
vencimentos que deixou ele 
perceber. 

" 30 de Novembro . 285 . Autor isa o Poder Executivo a Elll 4 ele Dezembro entra em Da commissão de orçamento 

., 30 de Nov(\mbro. 

mandar procedet· á escolha 2a discussão. E ncerrada . - á Mensagem elo Poder 
elo local apropriado á mu- Em 5 é approvaclo. -Em iO Executivo ele 16 de Setem-
danca do Arsenal de Mari- entra em 3a discussão. Encer- bro de 1895 . 
nha· da Ca pital Federal e rada.- Em 13 é approvado. 
abrir o credito necessario Apresentada, a redacção é ap-
até 300:000$ para acudir ás vacla . - Em 14 é enviado ao 
despezas com os estudos e Senado. 
acquisição ele terrenos. Pende de decisão. 

286 Approva os quatro protocollos E1n 12 de Dezemhro enlra em Da com missão de diploma-
formulado3 na segunda 1a discussão que é encerrada . cia e tratados á Mensagem 
conferencia de Madr1cl em Pende de votação. do Poder Executivo de 23 
Abril de 1890 para prote- ele Agosto de 1891. 
cção da propriedade indus-
trial e regulamento elabo• · 
rado pela Secreta ria Inter-
n acional sob a direcção do 
Governo Suisso, conforme 
a autorisação dada pel a 
mesma conferencia. 

Z de Dezembro. · 287 Concede a D. Leopoldina In 1p1•esso sõmente. 
•Rosa de Oliveira Freire a 

Da commissão de pensões e 
contas. 

, pensão mensal ele 50$ sem 
prejuízo do meio soldo que 
percebe. 

2' dle Dezembro. 288 Determina que fiquem addi- J Em 2 dtl Dezembro, ju~gad~ bo-~Da _commissão de constitui- . 
dos_ ao .· magJ s teJ'LO do Col- j ecto de delibrração, e env1a_do ç~ao ao pro.J ecto do Sr. L. 
Jegto i\illitar, com os ven- á com missão de conshtmçao, li J!gueu·as e ou tros . 
cuneutos q tte percelüa m, os que em 13 dá parecer, com voto 
professores ca th eclralicos I em separado, sob n . 288 A. 
nomeados ou elevados alimpre!!:SO sómente. 
essa ca tegor1 a por decretos 
ele 30 de Setembro de 1894. 
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1895 2 de Dezembro .. .:!89 Dispõe sobre o modo de tot·· Em 2 de Dezembro, julgado ob- Do Sr. Nilc Peçanha. 
nar effectivo o direito de jecto de deliberação, é enviado 

)) 

)) 

» 

)) 

7 de Dezembro . 290 

vo·to ao eleitor inscripto na {, com missão especial encarre-
fôrma ela lei ele 26 de Ja- gada da revisão da lei eleitoral. 
neiro ele 1892, no caso de Pende de p a r e cer. 
não h aver eleição ou lhe 
ser ,1 recusado o voto na r e-
spectiva secção ; marca o 
dia 31 de Dezembro de 1896 
pa ra a eleição federal e dá 
outras providencias. 

Autorisa o Poder Executh' o Impresso sónten t e . 
a rever o contracto para 
ex ploração ela inclustri a 
pastori l , ele que e cessio- . 
naria a Companhi a Frigo-
rifica e Pastoril Brazileira, 
segundo as bases que ofl'e-
rece . 

; 
Dacommi ssão ele orçamen to. 

7 de Dezembro.. 291 Concede a D. Maria Olesia ltUJlresso só1ne nte. 
Paes Leme, v iuva do i o te -
nente reformado da arma-
mada Fernando Dias de 
Mendonça Paes Leme, a 
pensão de 1:200$ annuaes, 
com s~brevivencia para sua . 
filha emquanto se conser-
var solteira . 

' Da com mi ssão ele pensões e 
contas. 

7 de Dezembro.. 29.2 Autorisa o Governo a abrir Em 10 de Dezembro entra em Da ccmmissão de orçamento 
ao Ministerio da Guerra 2a d-iscussão . l!;ncerrada . - [, Mensagsm do Poder 
o ct•edito espedal de..... Em 13 é approvado.- E m 18 :txecutivo ele 2 ele Dezem-
2 .2.20:000S para iudemni- entr?, em ;Ja discussão. Ora m bro de 189.2 . 
sar prejuizos conse~uentes os Srs . Thomaz Cavalcante 
da r evolta de 6 de :Setem- (duas vezes) e Lauro Mülle r 
bro de 1893 á Companhia (duas vezes) . Encerrada . 
Nacional Costeira e a Lage Pende de votação. 
& Irmão . 

9 ele Dezemb~o.. 293 Autorisa a construcção de Em 9 de Dezembro , julgado ob- Do St•. S{• Peixoto e outros. 
uma linha fert•ea ela cidade jecto de deliber ação, e enviado 
de Man{.os aos limites da á commissão ele obras publicas. 
Guyana lugleza. Pende de parecer. 

>> 9 da Dezembro. . 294 Equip11.ra os vencimentos dos Etn 9 de Dezembro, julgado ob- Do Sr . Thomaz Cavalcante 
empregados da Intendencia jecto de deliberação, é enviado • outros . 
da Guerraaos dos arsenaes ã commissão de orçamento. 
de guerra e de marinha da Pende de pare cer. 
Capital Federal. 

, 11 de Dezembro. 295 Declara vilidas todas as no- E m H de Dezembro, julgado Do Sr. Alcindo Guanabara 
meações de empregados pa- objecto de deliberação, é en- e outt·os. 

11 de Dezembro .' 

r a repartições de fazenda viado á comm issão de cons·ti-
effectuadas até a data tuição e fazenda . 
desta lei, inclusive as que P enc:le de parecer . 
tenham sido sem o preen-
chimento da forma lidade 
do concurso prévio e dá 
outras providencias. 

!96 Crêa oito premios ele va- Em H de Deze mbro, julgado Do Sr. Ribeiro de Almeid:t . 
rios valores para protecção objecto de deliberação, é eu-
da inclustria pastori~ na viaclo á commissão de fazenda . 
União; divide o t erritorio Pende d e parec er• 
da Republica, para a ppli-
cação elos mesmos premios, 
em quatro circumscripções 
e dá outras providencias . 
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1895 H ele Dezembro 297 Autorisa o Govern o a con- Impresso só1nente. 

ceder um anno de l icença, 
Da comm issão de petições e 

podet•es . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

14 ele Dezembro 

17 de Dezembro 

17 ele Dezembro 

18 de Dezembro 

298 

299 

300 

com o respectivo ordenado, 
ao director de secção da 
Secretari:~ de Marinha, 
Ignacio Apparicio Soares, 
para tratar de sua saude 
onde lhe convier . 

Autorisa o Govemo a man- JE:m 14 de Dezembro é enviado Do Senado. 
dar pagar pela verba - á commissão ele orçamento. 
Exercícios findos - ao 3• JPende de pnrecer. 
escriptura rio da Reparti-
ção Geral dos Correios, 
Jose Francisco Rodrigues, 
os vencimentos que deixou 
de perce bar de 29 de Agosto 
de 1894 a 28 de Junho de 
1895. 

Crêa uma Mesa de Rendas de Em 17 de Dezembro, julgado Da com missão ele orçamento . 
1" ordem na cidade de São objec to de deliberação, é en- ao projecto do St·. Ni lo 
João da Barra, Estado do viado á commissão de ot·ça- Ptlçanha e outros . 
Rio de Janeiro . monto, que em 21 dá parecer 

sob n . 29 A . 

Autor isa o Poder Executivo 
a conferir o premio de 
20 :000 a quem primeiro 
montar uma fab l'ica dos 
pr·oductos extrah idos do 
hedychium coronarium. 

Impresso sómente. 

Em i7 de Dezembt~~ . julgado Do S t·. Udmno Mal'ltllldes. 
o bjecto de dei i ber ação, é en-
vi:tdo á com missão de fazenda. 

Pende de parecer. 

301 Proroga a actua l sessão le- E1n 18 de Dezembro entra em Do 
g islat iva até o dia 30 de De- discussão . Eu cerrada. Appro-
zembro elo corrente an no. vado. Publicado por de-

ct·eto n. 355 ele 19 de Dezem-
bro de 1895. 

Se nado. 

18 de Dezembro 302 Approva o tratado de ami- I1npresso sómente. 
zade, de commercio e de 

Da comm issão de diploma-
cia e tratados á Mensagem 
elo Podet• Executivo de 16 
de Dezembro de 181)5, 

navegação entre a Repu-
blica dos Estados Unidos 
do Bt·azil e o lmperio do 
Japão, firmado em Pariz, 
em 5 de Novembro do cor-
r ente anuo. 

1.8 de Dezembro 303 Autorisa o Governo a con- Impresso sómente. 
ceder ao bacharel Adolpbo 
]~. Uu im arães de Azevedo 
ou a quem melhores van-
ln.ntalrens oflerecer, o di-
reito de construir armazens 
nos terrenos entre a ponte 
das barcas Ferry e o ar-
senal de guerra da Capita l 
Federal e abi collocar ap-
parelhos de carga e des-
carga de mercadorias, com 
voto em separado dos Srs . 
Cupertino de Siqueit·a e 
Arthur Torres. 

24 de Dezembro 304 Autorisa o Governo a abrir Impresso sómente. 
ao Ministerio da Fazenda 
o credito de !.0'17:581 '568 
supplementar a varias ru-
bt·icas do a rt. 7o da lei 
n. 266 de 24 ele Dezemb ro 
ele 1894. 

Da commissão de ol~s pu-
blicas. 

Da com missão de orçamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo de 16 4e De~ 
zembro de 1895. 
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17 de Junho .... 28 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Reforma. o plano geral dos Em 13 de Agosto de 1892 é en- Da com missão de orçamento. 
orçamentos da Republica, viado ao Senado, donde em 12 
determinando o modo de de Dezembro de 1895, volta 
organisar as leis de re- com emendas . A' commissão 
ceita e despeza publicas. de orçamento. 

Pende de parecer. 

» 2 de Agosto... 113 Autorisa o governo a me- Em 25 de Maio de 1895 entra Da commissão de marinha 
lhorar as reformas dos em3a discussão. Ora o Sr. José e auerra. 

1893 31 de Uaío ..•. . 

13 de Junho .... 

}) 15 de Junho .... 

)) 15 de Junho . ,,. 

officiaes do exercito, equi- Carlos que requer seja ouvida (Vicf'e em outt·a parte desta 
parando-os ás vantagens a commissão de orçamento. Synopsc o pat·ecar u. 75 
do decreto de 19 de Abril Encerrada .- Em 27 é appro- da commissão de orça-
de 1890. vado o requerimento. O pro- manto de 1895.) 

jecto é enviado á commissão 

10 Enumera os bens que , além 
dos que constam do art. 
529 do decreto n. 737 de 
25 de Novembro de 1850, 
nãq...estão sujeitos á pe-
nh•, com as restricções 
que estabelece . 

de orçamento que em 11 de 
.Setembro dá parecer sob 
n . 75. 

Pende de votação. 

Em i2 de Julho de 1895 entra Da comn:p3são .de consti-
em 1a discussão que é sem de· tuição ao pro,jecto. do S r. 

·bate encerrada. - Em 13 ap- Leoveglldo F!lgue1ras. 
provado. Dispensado o inter-
stício p!n-a a 2a discussão á 
requerimento do Sr. Bueno ele 
Andrada. 

Pende de ~· discussão. 

27 Determina que na execução Em 25 dê Outubro de 1894 en- Da commissão de consti-
das sentenças proferidas viado á sancção. Não sane- tuição ao projecto iniciado 
por tribunaes militares cionado. Foi devolvido ao no Senado. 
será computado o temp~ Senado onde é rejeitado 
da prisão preventiva na por 2i3 de votos em 17 de Julho. 
fór.ma do art. 53 do Codigo · 
Penal da Armada . (Não 
sanccionado .) 

32 Regula o processo de apura-
ção na eleição do Presi-
dente e Vice-Presidente da 
Republica. (Não sanccio-
nado.) 

35 Releva a D . Francisca de 
Serra Carneiro Dutra a 
prescTi pção em que incor-
reu para perceber a diffe-
rença de meio-soldo a que 
tem direito de 1871 a 1887 . 

Em 26 de ;\gosto de 1893 á Da commissão de consti-
sancção . Não sanccio• tuição á indicação doS\·. 
nado. Foi devolvido á Ca- Glycerio apresentada em 
mara àos Deputado,;.- Em 20 24 de Maio de 1893. 
de Setembro do mesmo anuo 
entra ele novo em discussão 
que é encerrada em 21. Adiada 
a votação por falta ele nu-
mero .- Em 13 de Novembro 
de 1895 entra de novo em clis-
cussão em virtude de disposição 
regimental. Oram os Srs. 
Adolpho Gor do e Glyce1·io. 
Encenada. O projecto é appro-
vado em votação nominal, por 
99 contra 15 votos.- Em 14 é 
devolvida ao Senado, onde é 
egualmente mantido por dons 
terços ele votos. Promul• 
s·ado por decreto n. 347 de 7 
de Dezembro de 1895. · 

En1. 15 de Junho de 1895 eutrW Da comm1ssão de fazenda. 
em discussão unica. Encer- (Vide o projecto n. 61 
rada . Approvado. - Em 17 a deste anno .) 
imprimir a redacção sob n. 6 l, 
ele 18~5.- Em 19 approvacla . 
E' enviado o projecto ao Se-
nado. A' sancção el!l 9 de Ou-
tltbro. Saucciouado. 
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1893 21 de Junho .... 56 

» 21 de Junho .... 66 

)) 30 de Junho . . ••. 80 
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Derlara tempo t·a rias as funo- Em 27 de Novembro de ~894 sob Da _co m missão. de constitui-
ções de todos os orgãos do u. 187 é enviado o pt'OJecto ao ç:.to ao pt'O.J ecto do Sr . 
Ministe rio Publico ta nto da Senado. - Em 24 de Julho de Aristides Maia e ontws . 
Justiça F ederal, como ela i895 á sa.ncção. 8ancclo· (Vide andamento deste pro-
local, do Districto Federal, nado por decre to u. 280 de jecto e do ele n. 187 ele 
respeit;tdos os direi tos ad- 29 de Julho de 1895 . 1894 na Synopse deste ul-
quit·idos pelos funccionarios ti mo anno.) 
ac~uaes; e deroga especial-
mente varias disposições. 

i\la ntém em sua plenitude o Ern 9 de Setembro de 1893 volta Da commissão ele cons ti tui-
direito confer ido aos Es- com emendas do Senado. !!;' ção ao projecto do Sr. Tot·· 
tados pelo art. 64 ela Con- e nviado á com missão de consti- quato Moreira e outros . 
stitui~.ão sobt·e as terras tuição.- Em 14 de Junho de (Vídeo andamento deste 1Jro-
devolutas situadas em seus 1895 á. imprimir o parecer da .ieoto na Synopse de 1B93 
respecLivos territorios. eommissão sobre as emendas do e o do p>·cjeoto n. 57 em 

Senado sob n. 57 deste anuo . outra parte desta; bem 
Pende de decisão. assim na parte •·elativa ás 

indicações a que foi apre-
sentada pelo :>r . Eduardo 
Ramos sob1·e o assttrr>jJtO 
do memw projeoto.) 

Permitte ao empre~ado fe- Em 22 ele Outubro de 1894 ap- Da commissão de consti-
cler al transferido a. aclm i- f ''ovado em 2• discussão -Em tuição. 
nistração municipal ou á. 4 de Junho de 1895 entra em (Vide parecer n . 95 de 1894 
do Estado continuar a con. 3a discussão . Ora o Sr . Serze- ela commissão de consti-
correr para o montepio ela dello que ,·equer o adiamento tuição .) 
repartiç.ão a que pertencia, até a apresentação do pwreoe•· 
sem preJUIZO no novo mon- · !'/.a oommissão especial enoarre-
tepio municipal ou e~ta- gada de rever o R.lamento 
doa i. do Montepio obrigatorio. Ora o 

Sr: José Carlos . Encerrada. -
Em 15 é approvado o requeri -
mento. 

Pende de votação . 

» i de Julho..... 83 Concede a José Augusto Viei- Em 21 de Julho de 1893 foiappro- Da commissão de obras pu-
ra uma estrada de !erro vado em 2a discussâo. - Em 23 blicas. 
-de Sapopemba á ilha do de Agosto de 1895 entra de novo (Vide em outro lagar desta 
Goyernador, mediante cer- em 2a discussão. Ora o Sr. Fre- Synopse andamento ao 
tos favores. derico Borges que requer volte projecto n. 143.) 

o projecto á com missão ele obras 
publicas. Ora o Sr. Coelho Ciu-
tra que requer volte o projecto 
á commissão para reftmdir com 
os demais projectos sobe o mes-
mo assumpto. A discussão é 
encerrada.- Em 26 é appro-
vado o requerimento do Sr. 
Frederico Borges e prejudicado 
o do Sr. Cintm.- Em 31 á im-
primir o pa recer da com missão 
com o substitutivo sob n. 83 A 
de 1893: - Em 12 de Setembro 
continúa a 2a discussão. Ot·a 
o Sr. Lauro Müller. Encerrada. 
- Em 14 é approvado o substi· 
tutivo n. 83 A e prejudicado o 
projecto. E' enviado á. commis· 
são para redigir para 3a dis-
cussão.- Em 17 a imprimir a 
redacção para 3• discussão sob 
n. 83 B .- Em 19 entra em 3a 
discussão. Ora o Sr.Thomaz Del-
fino.- Em 23 oram os Srs . Luiz 
Detsi que r equer volte o pro-
jecto á commissão e o Sr. Bueno I 
de Andrada.- Em 27 ora o Sr. 
Belisario de Souza que offerece 
emenda.- Em 28 oram os Srs. 
'l'homaz Delfino e Bueno de An-
drada, São apresentadas emen-
das.- Em 7 de Outubro ora o 
Sr. Detzi. E' apresentada emen-
da pelo Sr. A. Mattos.- Em 10 
ora o Sr. Lins de Vasconcellos. 
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Enc~rrada.- Em 11 é rejeitado 
o requerimento do Sr. Detsi. E' 
rejel.tado a preferencia pedida 
pelo' Sr. Lins de Vasconcellos 
para a votação do substituLi v o. 
São . reJeitadas todas as emen-
das. salvo a elo Sr. Gonçalves 
Ramos que é a pprovacla. O pro-
jecto é adaptado com a emenda 
approvada. E' enviado á com-
missão de redacção.- Em 14 
a imprimir a redacção sob 
n. 83 C.- Em 17 approvada,-
Em 18 é o projecto enviado ao 
Senado. 

Pende de decisão. 

OBSBRVAÇÕBS 

95 Concede a D. Francisca Em 23 de Agosto de 1895 entra Da commissão de pensões e 
Amalia Bittencourt Car- em di~cussão unica que é sem con.tas. 
doso, viuva do desembar- debate encerrada. -Em 26 
gador Francisco Joeé Car- approvaclo . A imprimir a re-
doso, a pensão annual de dacção.- Em 27 approvada.-
1:200' por sua vida. Em 28 é o projecto enviado ao 

Seuado.-Em 24 de Outubro 
ií. sancção.- Em 9 de No-
vembro, de conformidade com 
o § 2° do art. 37 da consti-
tuição.Promulgado pelo 
Presidente do Se-
nado po~ decreto n. 324 ele I 
\J ele Novembro de 18\J5. 

121 Reorgau isa a corporação dos En-. 20 de Agosto ele 1894 foi Da comnnssão de consti-
correctores de fundos pu- approvado um requerimento do tuição. (Vide nas Synopscs 
blicos e providencia sobre Sr. Ut·bano Marcondes, apre- de 1892, 1893 e 1~9! o an-
as operações dos corretores se ntado no correr da 2a clis- damento dos proJectos 227 
realisadas nas holsas offi.- cussão doart. 1° do project'o . O de 1892 e 121 de 1893 , e 
ci>tes. ( S~•bstit~•tivo ao projecto foi devolvido a com - na deste auno o projecto 
projecto n . 227 de 1892.) missão que em 1ô de Agosto de u. 16.2.) 

1S95 dá parecer que se imprime 
sob n. 162.- Em 5 de Se1emhro 
entra em ia discusRão. Encer-
rada.-Em 6 é aprovado o pro-
jacto n. 227 ele 1892 .-Em 27 
entra em 2a discussão. Ora o 
Sr . Dino Bueno qne offerece 
emendas . Encerrada.- Em 
28, submettido á votação o pro-
Jacto n. 121 de 1893 é approvado 
em todos os seus artig-os com as 
emendas apresultadas. O pro-
jacto e as emend"s são envi-
ados á commissão de consti-
tuição para redigit· para a 3a 
discussão, de aocordo com o 
vencido em 2a discussão .- Em 
4 de Outubro a imprimir a re-
dacção para 3a discussão sob 
n. 121 A. ele 1893.- Em 28 
entra em 3a discussão. Oram 
os Srs. Nei v a e Serzedello 
Corrêa.- Em 5 de Novembro 
oram os Srs. Hollanda Lima 
e Dino Bueno que ofl'erece 
emendas.- Em 6 é encerrada 
a discussão.- Em H são appt·o-
vadas as emendas da com-
missão, as do Sr. Neiva ao n . 2 
do art. 4• e ao n. 3 do mesmo 
artigo. São r egeitadas as de-
mais emendas. O projecto é 
.enviado a commissão de 1r e-
dacção . A imprimir a redacção 
sob n . 121 D de i893.-Em 
12 approvado.- Em 14 é o 
projecto enviado ao Senado . 
l!!!lanccionado por decre to 
n.354 de 1G de Dezembrode1895. 
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1893 15 de Julho .. .. 122 Concede a D. Olympia Caro· Enl. 19 de Novembro de 1895 Da commissão de pensões e 

lina da Silva Barata, viuva entra em discussão unica. Eu- contas. 
do desem bargador Joaquim cer racla .- Em 20 approvaclo. 
Antonio da Silva Barata, A' comrnissão de redacção.-
uma pensão mensa l de Em 2i a imprimir a reclacção 
100$000. sobn. 122Ade 1893.-Em 22 

approvada. - Em 24 é o pro· 
j ec~o enviado ao Senado. 

:Pende de decisão. 

» 18 de Julho..... 133 Uniforinisa os vencimentos EDl. 21 de Setembro de 1893 foi Da com missão de orçamento 
dos empregados daa secre- encerrada a 3• didcussão deste de 1893 e da commissão 
tarias de es t.ado ela Admi- projecto com diversas emendas especia l encarregada de 
nistração Federal. sob n, 133 B. Adiada a vo- organisar e uniformisar 

taçiio.- Em 18 de Julho ele as r epartições fecleraes 
1895 ent•:a ele novo em 3• dis- (n . 133 B') . I 
cussão . São apresentadas di- 1 

versas emendas. O pr ojecto e 
todas as emendas são enviadas 
a commtssão ele ot·,camenlo, 
que propõe sejam pt•ojecto e 
emendas enviados á commissio 
especial encarregada de uni-
formisar as repartições fe-
deraes. - Em 16 ele Agosto a 
impl'imir projecto substitutiYO 
ela commissão especial sob 
n . 133 B" de 1893. - Em 21 
continúa em 3• discussão, Ora 
o St·. Paula Ramos que requer 
volte o projeclo á commi são. 
Ora o Sr. Francisco rle Alen-
castro . E' apresentada emenda. 
O requerimento é approvaclo. O 
projec to e emendas são devo! vi-
dos á commissão especial que 
em 13 de Setembro dá parecer 
que se imprime sob n. 133 •~3. 
- Em 26 de Outubro continúa a 
discussão interrompida . Ora o 
Sr . Augusto de F rei ·tas que 
off'erece sul>stitu~i v o. São offe-
rec;clos um substitutivo pelo 
Sr . J:'aula Ramos e diver sas 
emendas por outros senhores 
deputados. - Em 7 de Novem-
bro· ora o Sr. Serzedello Corrêa 
que offerece emenda substitu-
tiva.- Em 8 oram os Srs. Me-
deiros de Al buquerque e Paula 
Ramos. São apresentadas emen· 
das .- Em 9 oram os Srs. Tho-
maz Del fino, Vallaclares, 'l'ho-
maz Cavalcante . E' offerecida 
emenda. - Em 11 ora o St·. 
'l'homa·r. Cavalcante. São ofl'e-
r eciclas emendas . O Sr. Cuper-
·tino de Siqueir>t requer voltem 
i commissão o projecto e emen-
das. Ora o Sr. Bueno de An-
drade. Encerrada. Adiada a 
votação até a apt·esentação elo 
parecer.- Em 19 ele Novem-
bro a imprimir o parecer sob 
n. 133 C ele 1895.- Em 18 ele 
Dezembro entra em discussão o 
parecer. Ora o Sr. Medeir os e 
Albuquet·que. Encerrada. 

Pende de votação. 
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Manda incluir no orçamento Em 16 de Julho de '1895 volta Da comnüssão de orçamento 
da receita da União as com emendas do Senado. E' á Mensagem do Poder Ex-
taxas de concessão de pen- enviado á commissão .do orça- ecutivo . 
nas d'agua e os impostos menlo. 
de transm issão de proprie- Pende de parecer. 
dade. e de industrias e 
profissões no Districto Fe· 
deral, com destino ás des· 
pezas com os serviços da 
Justiça, Policia, Corpo de 
Bombeit·os e abastec imento 
de agua do mesmo Dis-
tricto , até que seja este 
elevado a l!;stado Fede-
rado , e dá outras provi-
dencias. 

» 20 de Jtllho.... 142 Dispõe sobre promoções e Em 24 de Maio rejeitado Da com missão de marinha 
trans{et·encias elos officiaes pelo Senado. e gue rra. 

)) • 21 de Julho •..• ~49 

da arma de artilharia do 
exerci to. 

Concede uma pensão annual Em 23 de Agosto de 1895 entra Da commissão de contas e 
de 2 :400$ á viuvas e filhas em discussão unica. Encer- pensão ao projecto do Sr. 
do desembargador Antonio rada.- Em 26 approvado. A' Zama e outro: 
Luiz Affonso de Carvalho. com missão de redacção.- Em 

27 a imprimir a red::.cção .-
Em 28 approvada . - Em 29 
é o projecto enviado ao Se-
nado. 

Pende de decisão. 

» 21 de Julho.... 151 Isenta de direitos de im-Em 18 de Dezembro de 1895 Da commissão de fazenda. 
portaçào e expediente os entra em 2• discussão. Encer-
materiaes e machinismos · rada, 
destir1ados a fundação de Pende de votação. ' 
fabl'icas na Republica. 

» 21i de Julho.... 157 Concede á Companhia de Em 18 de Dezembro de 1895 Da com missão de fazenda. 
ferro esmaltado, estabele- entra em 2a discussão. Encer-
cicla na capital do Es tado racla. 
da Bahia, isenção de di- Pende de votação. 
reitos de importação por 
cinco annos da materia 
prima destinada ao fabdco 
de artefactos e objectos de 
uso domestico. 

» 27 de Julho.... 170 Concede a D. Leopoldina Em 23 de Agosto de 1895 entra Da commissão de pensões e 
Candida de Araujo Jaco- em discussão unica. Encer- contas. 

)) 3 de Agosto ... 197 

bilia, viuva do jttiz de rada.- Em 26 approvado. A' 
direito Dr. Francisco Jus- commissão de redacção.- Em 
tiniano CP.sar Jacobina. a 27 a imprimir a reclacção.-
pensão mensal de 100$000. Em 28 approvada.- Em 29 é 

EME NDA destacada do pro-
jectJ n. 197 D de 1893 
relativa aos vencimentos 
e vantagens concedidos 
aos operat•ios que traba-
lham em olncinas · cus-
teadas pelos cofres ela 
União. 

o projecto envia do ao Se-
nado. 

Pende de decisão. 

Em 4 de Outubro de 1894, em Da commissão de orçamento 
virtude ele parecer da com- ao p roj~cto n. 197 e emen-
missão de orcamento foi esta das. 
emenda enviácla á commissão (Vide na 1• parte desta Sy-
cle constitui cão que em 11 ele nopse o andamento do pro-
Junho de 1895 dá parecer com jecto n. 47 deste anno .) 
substitutivo que se imprime 
sob n. 47 de 1895. 
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Estabelece o uso de uma in- Em 21 de Agosto de 1895 entra Do Sr. Nilo Peçanha e ou-
signia pelo Presidente .da em_ 1" discussão . Orarr; os Srs: tros . 
Retmblica nas ceremom as Joao Pemdo, Glycer10, Jose 
officiaes ; autorisa a orga- Ignacio qtte requer volte o pro-
nisação da Casa Militat· do jecto á comroissão de fazenda. 
Presidente da Republica e Ora o Sr. Glycerio.- Em 22 
manda a 'honar para eles- ê t•etirado o requerimento a 
pezas de apresentação a pedido do autor, , O proj~cto é 
cruantia de 12:000$ a n - a pprovado ein i• i:hscussao . 
nuaes a ca.-da um dos vice- Pende de ~a discussão. 
presidente do Senado e pre-
sidente dtt Camara dos De-
putados . , 

Concede á viuva do Dr. An- Em 23. d" A&:osto de 1895 entra Da commiss·ão de pensões e 
tonio da Cruz Corden·o em d1scussao unica . Encer- contas ao projecto do Sr . 
Junior a pensão annual de racla. - Em 26 approvaclo. A' Epitacio Pessoa, 
2:400$000. commissão de redacção. A 

imprimir a reclacção. - Em 27 
approvada.- Em 28 é o pr o-
jacto eu via do ao Senado, 

·Pende de decisão . 

Autorisa o governo a inno- Em 28 de Setembro de 1895 Da commissão de obras pu-
var o contrac to de que é entra em 2" discussão. J<Jnr.er- blicafi, 
cessionaria a Companhia rada. - I~m 1° ele Outubr o , 
geral de melhoramentos no approvado. 
Maranhão, segundo as ba- Pende de 3 • discussão, 
ses que apresenta . 

220 Concede a D . Theoclolina da Em 26 de Outubro ele 189!'\ entra Da commissão de pensões e 
Motta Gomes e Silva a re - em discussão unica. Encerrada. con tas . 
vet·são da pensão que per- Approvado. A' commissão de 
cebia sua finada mãe, viu- redacção.- Em 28 a imprimir 
va elo capitão de volunta- a redacção.- Em 29 appro-
rios ela patria FranciSC'o vacla. E' o projecto enviado ao 
Coelho Gomes, morto na Senado. 
campanha do Paraguay. Pende de decisão. ' 

225 Autorisa o governo a conce- En11 5 de Junho ele 1895 entra 
der ao cabo ' de esquadra em discussão unica . Encer-
r el'ormaclo Amaro da Costa rada.- Em 6 approvado. -
Soares, uma pensão de 1$ Em i1 a impri mir a redacção 
dia rios sem prejuizo do sob n. 51 deste anno.- Em 12 
r espect ivo soldo. approvada . - Em 14 é o pro-

jacto enviado ao Senado. Pro• 
mulgado pelo presidente elo 
Senado em 9 ele Novembro ele 
1895. 

' 

Da com missão de pensões e 
contas, 

226 Concede a o Dr. João Silveira Em 3 de Junho de 1895 entra Da comm issão de fazenda . 

230 

de Souza , · lente jubilado em discussão unica. E ncer-
cla Faculdade do l{ecife, rada .- Em 4 approvado . A' 
melhora!11ento · de sua ju- commissão de redacção.- Em 
bilação . 5 a imprimir a redacção .-

Em 6 approvada .- Em 7 é o 
projecto enviado ao Senado, 
onde é re-jeitado. 

Autorisa o governo a conce- Em 23 de Agosto ele 1895 entra 
der a D. Maria Lins Vel- em discussão unica . Encer-
loso da Silveira, filha elo r ada. - Em 26 approvaclo . A' 
fallecido capitão Pedro Ivo commissão de redacção. A im-
Velloso da Silveira, a pen- primi r a redacção .-Em 27 ap-
são de 100$ mensaes . · provada. - Em 28 é o pt·ojecto 

enviado ao Senado. Pro-
mulgado pelo Pres idente do 
Senado em 9 ele Novembro de 
1895. 

Da commissão de pensões e 
contas. 
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231 Eleva a 100$ mensaes a pen· EIIl 21 de Outubro de 1895 entra Da commi.ssão de pensões e 

são de que gosa D. Con· em discussão unica. Encer- contas. 
stança Leopoldina de AI- rada.-Em 23 approva do .-A' 
buquerque, viuva do càpi- commissão de redacção. A im-
tão Francisco de Paula primir a redacção. - Em 25 
Almeida e Albt!querque. approvado .- Em 27 é o pro-

jacto enviado ao Senado. 
Pende de decisão. 

» 18 de Setembt·o .• 237 G Additi~o destacado em 3• dis• Ent 10 de Junho de 1895 re• l)a commissão de r eclacção . 
cussão do projecto n. 237 C jeitado pelo Senado. 

" 28 de Agosto .. .. 

» 29 de Agosto . . , . 

» 31 de Agos lo. , .• 

)) i o de Se tem bt·o. 

)) 14 de Setembro . 

deste anuo, despeza do orça-
mento da Industria, Viação 
e Obras Publicas , para o 
exercicio de 1894, autori-
sando o Governo a con-
tractar o serviço de des-
obstrucção e navegação do 
Alto Itapicurú, de CaKias 
a Picos. 

2'72 Garante a pensão assegu- Ent 23 de AgosLo de :1.895 entra Da commissão de fazenda. 
r a da pelo art . 31 do regu- em discussão unica. E' apre-
lamento approvado por de- sentada uma emenda. Encer-
creto n. 942 A de 31 de rada.- Em 26 approvado com 
Otttubro de 1890 a D. Rosa a emenda. A' commissão de 
Sanches de Souza Car- redacção .- Em 27 a imprimir 
neiro, D. Anna de Aguiar as redacções em separado sob 
Prado e D. Thereza Ánge- n. 272 A e 272 B.- Em 28 
lica de Souza, indepen- approvadas.- Em 29 são os 
dente da obrigação esta- projectos enviados ao Senado. 
belecida pelo § f o do art. 14 Pron~ulgados pelo Presi-
do mesmo regulamento. dente do Senado, por decretos 

ns. 340 e 341 de 29 de Novem-
bro de 1895. , 

279 Manda que continuem a ser Ent 19 de Novembro de 1895 Da commissão de pensões e 
pagos a D. Mathilde de entra em discussão unica. Eu- contas. 
Accioly Lins, de3ele i ele cerrada.-Em 20 approvado . 

288 

Julho de !892, o montepio A' commissão de r edacção.-
e meio soldo de seu falle- Em 21 a imprimir a redacção. 
ciclo filho o alferes Sebas• -Em 22 approvada .-Em 24 é 
tião Carlos de Accioly Lins. o projecto enviado ao Senado. 

Sanccionado por decreto 
n. 356 de 19 de Dezembro ele 

' 1895. 

I . 
Reverte, repar tidamente, á Ent 12 de Setembro de 1895 a Da commissão ele 'pensões e 

viuva e filhas do fallecido imprimir o parecer ela com- contas de 1895 ao projec to 
marechal Visconde de P e- missão sob n. 288 A de 1893. do :Sr. Santos Pereira, 
lotas a pensão que este per- -Em 23 de Outubro entt·a em apresentado em 1893. 
cebia. discussão unica. Encerrada.-

Em 25 approvado. A' com-
missão de r edncção. A impri-
mir a redacção.-Em 26 ap -
provado.- Em 30 é o projecto 
enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

301 Dispõe sobre a vitaliciedade Ent 7 de Junho de 1895 a im- Da commissão de constitui-
dos officios de contador dos primir o parecer da commissão ção ao projecto iniciado 
juizes do Distt·icto Federa l. de constituição, que se impri- no Senado . 

305 

me sob n. 28 de 1895. (Vid. na primeira parte eles-
Impresso sómente. ta Synopse o andamento J 

do projecto n, 28.) 

Manda abonar ao major r e- Sanccionado por 
formado do exercito, Eu- n. 272, de 27 de Maio 
genio Frederico de Lossio 
Seiblitz, o soldo que dei-
xou de r eceber de 1862 a 
1864. 

decreto Da commissão de marinha 
de 1895. e guerra. 
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Dispõe sobre o modo por que 
devem ser pagos de seus 
vencimentos, pelos cofres 
da União, os empregados 
aposentados. 

AND,~MEN'l'O OBSERVAÇÕES 

Em 8 de Outubro de 1895 a im- Da commissão de fazenda 
primir parecer da commissão ao projecto iniciado no 
de fazenda sob n. 310 A de Senado. 
1893. 

Impresso sómente. 

11. Estabelece os casos de inter-
venção do Governo Federal 
em negocios peculiares aos 
Estados nos termos do 
art. 6° n. 2 da Constituição 
da Repnblica, e dá outras 
providencias. 

Em 12 de Junho ele ·1895 a im- Do Sr. Martins Junior. 
primir o parecer da com missão (Vide na f a par te desta Sy-
cle constituição com substitu- nopse o andamento do 
tivos sob u. 53 cleBlo3 anuo . prqjecto n. 53.) 
Em 28 de Junho volta ele novo 
á commissão. 

J-»ende de parecer. 

16 Considera telegrammas otn- Em 2.2 de Junho ele 1895 é de- Da commissão ele obras pu-
ciaes os que forem expedi - volvido do Senado, tendo alli blicas. 
dos pelas a utol'idades que sido mantidas por 2/3 ele votos (Vide o andamento ao terior 
menciona . as. emendas que em 17 de No- ·deste projec,to n a Synopse 

vembro ele 1894 haviam sido de t89-! ) 
rejeitadas pela Camara A' 
commissão de obras publicas 
que em 10 de Outubro clesre 
anuo dá parecer opinando pela 
rejeição por 2i3 das emendas 
do SeJHtclo e se imprime sob 
n. 16 n. 

Pende de discussão. 

23 Torna extensivas aos arse-
naes ele guerra da Bahia , 
Pernambuco, Pará e Matto 
Gt·osso as disnosições do 
decreto n. 157 ele 5 de 
Agosto de 1893. 

Em 27 de Junho ele 1895 volta Da commissão de orçamento i 
emendado elo Senado. E' en- ao projecto elo Sr. Neivn. 
viado á com missão ele orça- (Vid, na ta parte desta Sv-
mento que em 17 ele Julho dá nopse o andamento do 
parecer que se im prime sob projecto n. 105.) 
n. 105 deste anno . 

Sanccionado. 

26 Dispõe que os bens das ordens Em 25 de Maio de 1895 entra em Do Sr. Luiz Domingu.es, 
religiosas, declarados pro- 2a diocussão. Encerrada.- (Vide na ta parte desta Sy-
prios naciomtes ou como Em 27 approvado.- Em 14 ele nopse o andamento do pro-
bens vagos, mais que con- Junho entra em 3a discussão. jecto n. 6.2.) 
tinuaram ao serviço do Ora o Sr. Paula Ramos que 
cttlto catholico, sejam reco- ofl"erece substitutivo. Encer-
nhecidos propriedade da rada.- Em 15 é approvado o 
Igt·eja Catholica, no uso e substitutivo a_o a t•t. t 0 e preju-
goso elos ins ti tu tos ou pes- clicado o elo prejecto. E' appro-
soas religiosas que clelles se vaclo o art . 2o. A' com missão 
achavam de posse ao tempo de reclacção.- Em 17 a impri-
da promulgação da Consti- mira redacçãosoh n. 62 de 1895. 
tuição da Repnblica. Pende de decisão . 

29 Determina que continuarão Ern 25 de Julho ele 1895 é re-
em disponibilidade, na fór- jeitado por 2/3 de votos pelo 
ma da Constituição, os Senado, onde fõra iniciado. 
jnizes de clireit'J e os des-
embargadores não contem-
plados na ot·ganisação ela 
magistratura da Uniiio ou 
na elos ERtados. (Não scmc-
cionado.) 

Da comm1ssão ele consti-
tuição ao projecto iniciado 
no Senado. 

38 Aclopta como co digo c i vil da Ern 10 de Junho de 1895 á im- Do Sr. Theotonio de .Maga-
Republica o projecto elo prima• parecer ela com missão lhães e out ros. 
cocligo civil elaborado pelo de constituição sob n. 34 deste (Vide n a ia parte desta Sy-
Sr . senador Joaquim F e- a uno. nopse o andamento do 
licio elos Santos . projecto n. 34.) 

41 Autoris~ ~ gover?-o a d<:_spen- Sanccion~do por decreto Da com missão de ot·çamento . 
der ate a quantta .de2o:OOO$ n. 274 de2o de Junho de 1895. 
com o estabel ecimento de 
um pharol ele 5a classe no 
porto de Macapá, Estado 
do Pará. 
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54 Dec!al'a vál idos para a ma- Ern 3 de Agosto de 1895 a im- Da commis~iio de instrucção 
tricula nos cursos el e in- primir par ecer d<t com missão pub li ca ao projecto dos Sr. 
strucçãosuperioros exames ele instrucção publica sob n. 49 Martins Junior e outros. 
do lín guas e sciencias, pre- de 1895. (Yid. em outra parte des ta 
stados no Lyceo de Artes e Synopsc o andamento do 
Ollicios de Pet·nambuco, par ecer n . 49.) 
observada a condição dos 
arts . 3o e 4o do decre to 
n. 1389 ele 21. ele F evereiro 
ele 1891.. 

57 Declara de nomeação dos Ern 21. de ~1aio de 1895 a im- Da commi ssilo de obras pu-
administradores dos Cor- primir parecer da commissão blica s. 
reios , nos respectivos Es- de obras publ icas sobre as (Vid . na F parte des ta Sy-
tados e Ca pita l Federal, os emendas do Senado a este pro- nopsc o anda me nto ao pro-
agentes ele 3a e 4• classea . Jecto, sob n . 7 ele 1895 . jecto n. 7 de 1895 .) 

Sanccionndo. 

59 l!;xtingue· as legações elo Me- Ern 14 de Junho ele 1895 entt• <t Das commissões ele orça-
xico, Ven ezue la , Bolívia, em 2·' d iscussão. Ora o Sr. mento e r!e tratados e di-
Suissa, Russia e Aus tria - Alberto T orres qlle requer vo lte plomacia . 
Hungria, e dá outras pro- o projec to its co·mmissões ele 
videncias. tratados e diplomacia e de or-

çamento. g ncerracla .- Em 15 
é approvad o o r equerimento .-

1 Em 22 de Agosto a imprimi r 
substitutivo das commissões 
sob n. 59 de 1894.- Em 26 
continúa a 2• discussão. Ora 
o Sr . Augusto Montenegro. -
Em 27 ora o Sr . Benedicto 
Leite .- Em 28 ora o Sr. Dio-
nys io Cerqueira que olferece 
emendas .- Em 29 oram os Srs. 
Lameuha Lins e Serzedello. -
Em 30 são sem debate encer-
rados todos os a t•tigos do pro-
j ecto. - Em 31 é preferido na 
votação o substitutivo que é 
approvaclo, sendo r ejeita das as 
emendas e prej udicaclo o pt·o-
jecto n. 59 de 1894 . A's com-
missões para r edigi r par a a 3• 
discttssão.- E m 2 ele Setembro 
a imprimir a redacçãopara a 3• 
discussão sob n. 59 D de 1894. 
- Em 3 entra em 3• discussão. 
E' apl'esentada emenda pela 
commissão . Encel'l'ada. Ap-
provado com a emenda. A' 
commissão de redacção. - Em 
4 é approvada a r edacção . -
Em 5 é o projecto enviado ao 
Senado, donde em 24 de Ou-
tubro volta com a emenda sup-
pressi va elo ultimo artigo. -
Em 28 a imprimit· parecer so-
bre a emenda do Senado sob 
n. 59 c. - Em 30 entra em 
discussão . Encerrada . - Em I 
31 approvada. A' commissão 
ele r eclacção . A imprimir a re-
clacção sob n. 59 D. - Em 4 I 
ele Novembro appr ovada . A' 

67 R•P"'' '"''"'' ' '!"'''" E::~:sf~~:~:~:.~~ Do oommi"'' d• ,.,,oo,, I por D. Narcisa Candida de cussão un ica. Encerrada. - contas . 
Andrada e suas d uas filhas Em 4 approvado . A' commis-
a pensão que aquell a pet·- são ele redação . A imprimir a 
cebe por decreto ele 13 de redacção.- Em 5 approvaclo e 
Outubro de 1887. enviado o projecto ao Senado. 

Sanccionado por decreto 
n.276 ele 4 ele Julho de 1895. 

.I 



88-

ANNO DATA ASSUMPTO ANDAMBNTO OllSEII.VAÇÕES 

--------1~ 

1894 30 de Agosto .... · 

)) 3 de Setembro. 

3 de Setembro. 

)) 5 de Setembro. 

)) H de Setembro. 

'19 de Setembro. 

» 19 de Setembro, 

28 de Setembro. 

74 Proroga por dons annos o Em 30 de Outubro de 1.895 a im· Da comn~issão de ot•ç::unen~o 
prazos concedidos ás em- primir o parecer da commissão ao proJecto do Sr. Ov1d10 
prezas de linhas ferreas de de orçamento sob n. 74 A de Abrantes. 
I tara ré a Cruz Alta e seus '1894. 
ramaes, e de Taubaté a Pende de dlscns!!ão. 
Ubatuba. 

77 Isenta de pagamento dos Em 21 de Junho de 1895 a im-Da commissão de fazenda 
impost0s de import:tção e prtmtr o parecer com substi tu- ao projecto n. 77 de 1894. 
direitos ele expediente os tivo so b n. 74 A dé 1895. (Vid. na 1"' parte desta Sy-
materiaes importados para Rejeitado. . nopsé o andamento elo pro· 
o serviço da illuminação jecto n. 74 de 1895 .) 
publica da capital da Bahia. : 1 

79 Emendas da Camara dos Em 21 de \faio de 1895 entram Da commissão de constitui· 
Deputados ao projetco do em discussão as emendas ela ção ao JJrojecto iniciado 
Senado n. 147 de 1893, que Camara e o projecto. Ora o ~o Sena o (n.i47de 1893). 
marca o prazo maximo de Sr. Mariano Ramos que requer (Vtd. na Synopse de 1894 o 
90 dias aos governadores sejam enviados o projecto e as andamento dos proJectos 
dos Estados em cuja repre- emendas á com missão especial. ns. 147 de 1893 e 79 de 
sentação se der vagas por Encerrada.- Em 22 é uppro- 1894.) 
qualquer causa. vado o requerimento. O pro-

jacto é enviado á commissão 
especial. ~ 

Pende de parecer. 

83 Autorisa o Poder Executivo Em 30 de Maio de 1895 a im· Da commissão de obras pu· 
a reorganisar o set•viço ele primir o parecer sobre o substi- blicas. 
immigração e colonisação tutivo sob n. 15 de 1895. (Vid. da ia parte desta Sy· 
da União, de conformi- Rejeitado. nopse o andamento do pro· 
dade com as bases que jecto n. 15 de 1895.) 
apresenta. 

88 0RGANISA a força, 
do Brazil. 

armada Em 31 de Maio de 1895 a im- Da commissão de marinha 
primtr o parecer da com missão e guerra ao projecto do 
de mat•inha e guerra sobn. 17 Sr. Thomaz Cavalcante. 
de 1895. (Vtd. na 1• parte desta Sy· 

nopse o andamento do 
projecto n. 17 de 1895.) 

98 Manda contar de 31 de Ju· Em 20 de Maio de 18~5 rejei· Da commissão de marinha 
lho de 1891 a antiguidade t.ado pelo Senado. e guerra. 
ele posto na promoção do 
Dr. Eduardo Oonçal ves Ri-
beiro. 

99 Autorisa o governo a man· Em 10 de Julho de 1895 a im- Da com missão de orçamento 
dar pagar ao Dr. Albino primir o parecer da commissão ao projecto n. 100 de 1893 
Gonçalves Meira de yas- de orçamento sobre a emenda (do Senado). 

104 

concellos, professor nta- do Sr. Galdino Lo1·eto sob n.33, (Vid. em outra parte desta 
licio ao curso annexo á de 1895 . Synopse o andamento do 
Faculdade de Direito do parecer n. 33 de 1895.) 
Recife, os vencimentos que 
deixou de receber desde 
a d:a ta da sua exoneração 
até á ela sua reintegração. 

Autorisa o Presidente da Em 22 de Maio de 1895 entra Da commissão 
Republica a decretar a de- em 1• discussão Encerrada. e guerra. 
marcação da porção tet·· Approvado. 
ritorial indispe nsavel á de~ Pende de ~· di~1cussão. 
fesa das fronteiras e ore-. 
gimen conveniente para 
segurança des tas. 

de marinha 
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!DECLARA pertencer ao domi- En:a 8 ele Agosto de 1895 en tra IDo Senado . 
nio elo Estado elo Pará di- em 2> discussão. O Sr. Flavio (Vid. na 1a parte desta 
verõos proprios nacionaes . de Araujo requer que volte á Synopse o a ndamen to do 

commissão . Oram os Srs. Fil- projecto n, 160 ele 18\J5.) 
gne iras, Paula Ramof!, Vel·gne 
di!' Abreu, .Bl' icio Filho, FiaYio 
de Araujo e Filgueiras . - E m \J 
or am os Srs. Chagas Lobato, 
J osé Carlos e Serzedello. En-
cerrada .- Em '12 é approvado 
o projecto e as em~ ndas do 
Sr . Paula Ramos, rejeitada a 
elo Sr. Alcindo Guana bara. O 
projecto com as e;nenclas ap -
provaclas e en viado á comm is-
são de constituição para redi -
gir as emendas para a 3a cli~ -
cussão.-Em 16 a imprim ir a 
r eclacção para a 3a discussão 
sob n. 160 de 1895 . 

EleV<t a 70 réis o emolum ento Ean 20 de Junho de 1895 :1. im- Do Sr . 'l'b e o~ oni8 de i\laga-
de 50 réis coln·aclo por fo- primir parecer da commissão l hãeo e outt·os. I 
lha de livro rubricada na de orçamento sob n. 70 de (Vicl . na 1n parte desta Sy-
Jttnta Commercial desta 1895.) nopse o andamen to elo 
capital. projecto n. 70de 18\!5.) 

Declara da exclusiva compe- Em 18 de i\Iaio entra em 2• Da commissão de const i tui-
tenc ia dos Estados legis lar discussão, oram os St·s. Paca- ção ao projecto elo Sr. Luiz 
sobre a navegação dos rios nhos lliontenegro, Edua rdo Ra- Domingues, 
que ba nham eóm~nte o re- mos, Luiz Domingues e Serze- (Viel . na SynOJlSe ele 189t o 
spectivo tert'itoriú e dó. ou- dello. Eucerrada .- Em 2:} <'i andamento anterior des te 
tras providencias. approvada a eme nda da com- projecto e na 1" parte 

missão ao art. 1°, paragra.pho desta o do projccto n. G da 
unico. São prejudicados os i805.) l 
at ts. 2• e 3• . Approva.do o 
ar t. 4• . O projecto é env iado :). 
comm issão pant redigir, ele 
:tccúrclo com o vencitlo, para a 
3a discussão, A impt'imir a r e-
dacção para a 3• sob n . 6 de 
1895. . I 

Dispõe sobre a expulsão de Em. 18 de i\Ia!o de 1895 entra Da commissão de tratado e 
estran get ros de parte ou de em 3a dtscussao. Ora o Sr. Vai- cltplomaCla ao pro.1ecto d·o · 
todo o ~territorio nacional. l acla t·es qtte re:juet• ,·olte o pro- Sr. Medeiros de Albu-

jecto iÍ. commissão.- Em 20 querque. 
ora o Sr. Medeiros e Albuquer-
qtte que ofl'erece emendas. Ora 
o Sr. Valladares que oil'e t·ecc 
emendas . Ora o St' . Sá P ei-
xoto. Ora o St•. Serzeclell.o que 
útlerece emendas.-Em 21 oram 
os Srs. Nilo Peçanha que ofl'e-
rece emendas e Medeiros ele 
Albuquerque . São apresenta-
das emendas. - Em 22 e ap-
provado o req\lerimento do 
~e. Vallada r es . O projee to fi 
envütdo á commi ssão de co n -
s tituição. 

Pende de pa1•ecer•. 

» 28 de Setembro. 115 Concede varias favores ás es- Ean 25 de i\Iaio de 189:i entra Da co mmissão de orçamen to· 

12 

·tt·aclas de ferro construiclas em 1• discussão . Encerrada. ao projecto do Sr. Francis-
pelos Estados ou pot· com - - Em 27 approvacla .-Em 4 ele co Veiga . 
panhias particulares, que Junho eutt·;t em 2• discussão. (Vid . na 1" parte desta Sy-
forem prolongamento ou Ora o Sr . Bueno de Andrade nop se o andamento do 
r a maes elas da Un iã.o. ou que ofi'erece emenda . Encer- projecto n. 48 de 1895 .) 
que a estas se liga rem. rada. -Em 5 são approvaclos os 

ar tigos do projecto e a emenda 
suppressiva da lettra b elo 
<tl't . 1o, E' envia do {L com -
missão par:t reei igir par a a 3• 
discussão- Em 11 a imp t·imir 
a r eclacção para a 3' sob 
n. 48 de 1895. 

R eJeitado. 
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DeLermina que o mont.epio Em 3 de Junho de 1895 entra m Da commissão de_mari~h:a 
olficiaes da Armada e eL.'l 3a discussão o proJecto e e guerra ao pro.Jecto Im-
classes anexas, de que emendas da Camara, appro- clado no Senado. 
trata a Resolução de 23 de vados em 2a em 7 de Dezembro 
Setembro de 1875, será di vi- de 1894. Encenada . Em 4 é 
dido em duas partes iguaes, approvada a emenda, A' com-
cabendo uma á viuva e a missão de redacção .. - Em 5 a 
outra aos fi lhos successiveis imprimir a redacção das 
na fôrma da lei. emendas sob n. 130 C de 1894. 

• - Em 6 approvada. - Em 7 é 
devolvido ao Senado com as 
emendas da Camara, que são 
ali approvadas. A' sancção. 
Sanccionado por decreto 
n. 288 de 6 de Agosto de 1895. 

133 Emenda ao proiecto n. 141 A Em 18 de Dezembro de 1895 Da commissão de orçamento 
de 1893, offerecida em 2• ent.ra em 2• discussão. E' apre- á emenda do Sr. Torquato 
discussão pelos Srs, 'l'or- sentad'a e:nenda ao art. 2° que Moreira e outros ao pro-
quato Moreira e outros é enviada á commissão. En- jecto 141 de 1893. 
isentando do impos to de cerrada . 

134 ' 

134B 

135 

importação os materiaes Pende de parecer so-
desti'nados á es trada de bre a emenda. 
fet·ro «Viacão Ferrea de 
It.abapoana·» no Estado elo 
Espírito Santo. 

Opina. pela appt•ovação do Em 23 de; Agosto de 1895 entra Da comm issão ~le obras pu-
proJecto n. 295 de 1893, que em 1• discussão. Encerrada. bllcas ao pro.1ecto do Sr ·j 
autorisa o governo a con- -Em 26 approvado. - Em 14 Benedteto Lette n. 295 de 
tractar com quem melhores de Sete!Ilbro entra em 2• dts- 1893 . 
vantagens offerecer o ser- cussão. E' apresentada emenda l 
viço de navegação dos por- Encerr ada.- Em 16 é appr o- · 
tos de S. Francisco e Ama- vado o proJecto e a emenda. 
rante, no Rio Parnahyba, -Em 17 a imprimir as ,·edac-
ao da Tutoya, no Estado do ções para 3• discussão sob 
Maranhão. n. 134 A e 134 B .- Em 15 de 

Outubro -entra em 3• discussão 
o de n. 134 A (projecto pri-
mitivo). E ncerrada. - Em 16 
approvado. A' commissão de 
redacção. A imprimir a re- ' 
dacção n, 134C .-Em 21 
approvada. Enviado ao Se-
nado. Sanccionado por 
decreto n. 351 de 11 de De-
zembro de 1895. 

Redacção para 2a discussão Em 26 de Outubro de 1895 entra Da commissão de obras pu- ' 
do additivo offerecido pelo em 3a di>cussão. Encerrada blicas á emenda do Sr. 
~r. Mariano Ramos ao pro- -Em 28 a pprovado. A' com- Mal'i.ano Ramos e outros . 
Jecto n. 134 de 1894 que missão de redacção.-Em 29 
autorrsa o governo a con- a imprimir a redacção sob 
tra<:_tar o serviço de nave- n. 134 D.- Em 31 approvada . 
gaçao dos portos de S. - Em 3 de Novembro é en-
Francisco e Amar ante, no viado o projecto ao Senado. 
Rw Parnahyba, ao da Pende de decisão. 
Tutoya, no estado do Ma-
ranhão. estendendo iden-
tico favor á navegação 
entre os portos de Co-
rumba, S. Luiz de Caceres 
Miranda e Aguidaua, eU: 
Matto Gros;so. 

Concede a pensão de 300$000 Etn 18 de Novembro de 1895 Da commiesão de pensões e 
mensaes a D. Lndovina AI- entra em discussão unica. Ora contas. 
ves Pol'tocarrero, viuva elo o S1:. Coelho Cintra que reqUi~ l' 
~Jarecbal Hermenegilclo de sej<• o p rojecto enviado a com-
Albuquerque l~ortocarrero . mis.são de orçamento. Oram os 

Srs .. Gaspa r Drummond, João 
L op es , José Carlos, 'J'homaz 
Cav>alcanti, Bevilaqua qne 
ofleo:ece emenda. Encerrada . 

, Em 20 é retirado o reqtleri-
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1894 22 de Ou~ubro.. 138 

" 22 de Ou ~u bro.. 139 

manto. E' approvado o projecto 
com a emenda. A' commissão 
de r edacção . A' impr imir are-
dacção sob. n. 135 A.-Em 2·L 
ent ra em discussão. E, apre-
sentada emenda pelo Sr . Pa-
r a nbos Montenegro. Appr o-
vada a redacção com a emenda. 
'- Em 23 é enviado ao Senado . 

Pende de decisão. 

Eleva a 500$000 mensaes a EID 24 de Maio de 1895 á sane- Dá com missão de orçamen to 
congruaquepercebeo bispo ção pelo Senado. 8anccio- ao projecto do Sr. Gemi-
D. José Pet·eira da Silva nado por decreto n . 272 A niano Brazil e onko . 
Barr os. ele 30 de Maio de 1895. 

Transfe t·e ao domín io elo EID 8 de Agosto de 1895 entra Do Sr . Fileto P ires e outro 
Estado do Amazozas, nas em 1a discussão. Ora o Sr. F l a- • 
condições que es tabelece, vio de Araujo que requer volte 
as fazendas nacionaes de- á commissão para dar parecer . 
nominadas do R io Bra nco, Encerrada.- Em 9 é r ejeitado 
situada nos campos deste o r equerimento e approvado o 
nome naquellle gstado. projecto. 

Pende de ~" dlscusão. 

31 de Outubro .. 140 A Autorisa o governo a despen- EID 16 de Maio de 1895 rejei- Da comm i>são de orçamento 
deratéaquantiade50:000S t;adopeloSenado. á emenda elo Sr . José 

23 de Outubro .. 141 

» 23 de Outubro •. 144 

24 de Ouiubro .• 145 

?:1 de Outubro •. 149 

~O de Outubro.. 152 

para sal v ar o casco da Carlos . 
fragata Arnazonc~s . 

Manda. reverter ao serviço EID 15 de Junho de 1895 entra Da comm issão de n{arinha 
activo do exercito o capit ão em 3• discussão. e guerra. 
reformado Jeronymo F er- Rejeitado. 
r eira França e interpre ta 
o art . 9°, n. 2 da lei n. 648 
de 18 de Agosto de 1852. 

Approva os actos pr aticados 
pelo Poder Executivo e seus 
agentes pur motivo dare-
volta de 6 de Setembro elo 
anno passado, com votos 
em separado. 

P rolllnlgado por decre to Das commissões reun idas de 
n. 273 de 13 de Junh o de 1895. constituição e el e orça-

mento . 
(Vide na Synopse ela i 894 

o andamento deste pro-
j ecto.) 

Redacção para 3a discussão 
do eubsti tutivo ofl'e t·ec ido 
pela. comm issão de orça-
mento de 1894 ao pl'Ojecto 
n.14i A de 1893, isentando 
dos impostos de importação 
os materiaes, machinas e 
appare lhos destinados á ex-
ploração de car vão de pe-
dra, o pixe e o breu desti-
nados ao fabrico de • bri-
quettes " e dando outras 
providencias. 

Sanccionado por deet·eto Da com missão de orçamento 
n. 274 de 4 ele Junho ele 1895. ao projecto n. i41 de 1893. 

Regula a emphiteuze .. .... . . EID 22 de Outubro de 1895 a 
impt•imir o parecer ela com-
missão sob n. 149 A de 1894. 

Impresso sólllente. 

Da com missão de constitui-
ção ao projecto do Sr. Bar-
ros Franco Junior. 

Proroga por dous annos o Em 4 de Junho de 1895 é appro- Da commissão de or çame nto 
prazo concedido á estrada vado em 2a discussão com as á petição da Companhia 
ele fer r o Leopoldina, como emendas do Sr . José Carl os, Leopoldina. 
cessionaria da estrada de relativa à estrada de ferro de (Vide na i a par te desta 
ferro de Santo Eduardo ao Nazareth ao Gr ato, e a do Sr . Syno1Jse o andamento dos 
Cachoeira de I tapemirim, Si lva Castro, relativa ao pro- projectos ns. 24 e 25 de 
para a conclusão elas obras longamento da es tt:aela de ferro 1895 .) 
da linha entre estes dous Leopold1na . O proJecto e emen-
pontos e dispensa a mes~a das são enviados á co_m_missão 
companhia da cons trucçao de orçamento para r ed1g1r para 
do prolongamento da sua a 3a discussão. - Em 6 de Ju-
estrada desde a estação do nho a imprimir as redacções 
Irobé, no va lle do Rio para a 3• discussão sob ns. 24 
Grande, até á do Macuco. e 25 de 1895, sendo redigida 

em separado sob n. 25 a émenda 
do Sr. J osé Carlos. 
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Autorisa o aoverno a abrir Sanccionado por elecre·to Da com missão de orça mento 
o credt lo ~upplementar de n. 296 ele 12 de Setembro de á Mensagem elo Podet• Ex· 
108 :713$952, para as obras 1895 . ecu Li v o. 
do prolongamento ela Es-
trada de -Fel'l'o de Porto 
Alegre a Uruguyana no 
exer cício de 1893. 

E~mNnA dbstacada em 2a dis· Etn 22 de Julho de 1895 a im- Da commissiio de marinha 
cussão çlo pro.Jecto n. 15'i primir o parecer da com missão e guerra a emenda do 
de 1894, que marca ' 'enci- de marinha e guert·a sob n .120 Sr . Coelho Cllltt·a. 
mentos aos officiaes inferia- de 1895. Sanccionado. (Vide nu Synopse ele .189! 
resdoscorpos e brigadas de o andamento do proJecto 
marinha e equiparados, etc. n. 157 e_ na 1 u pa;·te des:a 

o do pro.1ecto n. 1.20 de 18\J<J. 

Cr ea na cidade de Cayenna Ent 22 ele ~1aio ele 1895 entra Da commissão ele katados 
um consu lado de 2·1 classe em 1" discussão. l<~ncerrada. e diplomacia. 
e autorisa o goval'nO a abriL• Approvado.- Em 4 de Junho (Vide na ia p:trte desta Sy· 
o credito necessario. entra em 2·1 discussão . Euce_r- noopse o andamento_ do 

Marca aos escrivães da Corte 
de A ppellação do Distric~o 
Federal vencimentos tguaes · 
aos dos escrivães elo Jury 
e da Policia. 

rada. - Em 5 approvado. D1s- projecto n. 40 de 189;:,.) 
pensado o interstício a reqae-
rimento do Sr. Brtcto Fllho. 
- Em 6 entra em 3• discussão . 
Encerrada. - Em 10 appro-
vado. - Em 11 a imprimir a 
reclacão sol) n. 49 ele 189:; . 
sàúccionado. 

Em 22 de Ma io de 1895 entra Da commissão de ot•çamento. 
em 3• discussão. - Em 27 ap-
provado . A' commissão rle re ~ 
dacção. - Em 30 a imprimir a 
reclacção.- Em 31 approvada . 
-Em 3 de Junho é o pro-
jecto enviado ao Senado. 

Pende de <lecisão. 

Rival ida em favor da nova Em 21 de Maio de 1895 entra Da com missão de orçamento. 
Companhia Estrada de em 3• discussão. Ora o Sr. (Vida na in parte desta Sy-
Ferro Estreito e S. Fra n- Coelho Cintra que requer volte nopse o andamento do 
cisco ao Chopim a conces- o pr~je~t~ ús commissões de projecto n. 7() de 1')95 .) 
.são a que se ~·efere o decreto constltlllçao e de obras puhlt- 1 

n. o96 de 18 de Outubro de cas . Oram os Srs. Augusto Se-
1890, nos lermos do r espe- vero, Alberto Torres, Glycerio, 
ctivo contracto. José Carlos que offerece emen· 

elas • . Encerrada. - Em 22 é 
approvado o requerim ento elo 
Sr. Cintra quanto a audição 
da com missão de constituição. 
O projecto é enviado á com-
missão que em 22 ele Junho dá 
parecer so b n . 76 de 1895 . 

Reorganisa o corpo de enge- Em 20 de Agosto de 1895 a ifl'l- Da commissão de ob t·as pu-
nheiros civis sob as bases primir o parecer da comm issão blicas de 189-l c do. com-
que apresP.nta e dá outras de constituição sob n. 167 A missii.o de consL.itu ição de 
providencias em relação á de 1894. 1895. 
reorgr,n isação geral dos (Vide na Synopse de i8'J4 o 
serviços technicos elo ll1t- andamento desL?. pl'Ojecto.) 
nisterio da Viação e Obras 
Publicas. 

, 5 de Dezembro i70E Redacção do additivo desta- Em 27 de Junho de 1895 volta Da commissão ele redacção 
cado em 3a discussã.o do emendado do Senado. E' en- ao additivo do Sr . Cintra . 
orçamento da Industl'ia, viada a emenda á commissão (Vide na 1• parte desta Sy-
Viação e Obras Publicas, de or çamento que eru 9 de nopse o undamento do 
para o exercício ele 1895, Julho dá parecer opinando pela projec~o n. 85 de 1895 .) 
pet·mittindo á Companhia rejeição da eme nda que se 
« Brazil Great Southern imprime ~ob n. 85 de 1895 . 
Railway » a constt•ucção Sanccionado. 
ela ponte sobre o rio Qua-
rahim, no H.io Grande do 
Sul. 

» 14 de Novembro 171A Concede licença ao Dr . João Sanccionado por dect·eto Da comm issão de P'~tições e 
Alvares de Azevedo Ma- n . 281 de 29 da Julho de 1895. poderes. 
eedo. 
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171 BIConcede l icença a Anto nio En1 24 de Ma io de 189:) 

Leandro de Menezes Amo- j eitado pelo Senado. 
rim. 

re- Da comm issão de petições 
e poderes. 

1

1 18,94 14 de Novembro 

14 de Novembro 172 Concede pensão de 100$000 Ern 19 de Novembro ele 1895 Da commissão ele contas e 

» 4 de Dezembro 

mensaes, r epartidamente , entra em discussão unica. En- pensões . 
a Ur sulina Ca nclida elo cer rada. - Em 20 approvaclo. 
Couto e outra, mae e irmã A' com missão de redacção. 
elo fallec icloDr . João Pinto A impr imir a r eclacção sob 
elo Couto . n . 172 A.- Em 21 appro-

vada e na mesma data é o 
pt·ojecto enviado ao Senado. 

ll:"eiide de decisão. 

~82 C REDACÇÃO do add itivo cl~R- ProJnulgado pelo lP••e -
tacado do projecto n. 182 si dente do Sennd.o am 
de '1894 . Auto1·isa a proro- 19 de Junho de -1 895 . 
gação de prazo â Es trada 
de ferro do Nata l ao Ceat•;i-
mirim . no Estado do Rio 
Grande do Nort.e . 

Da comm issiio de t•edacção 
f~ emenda do St· . Augusto 
Severo. 

» 4 de Dezembro 182 D REDACÇÃO do addltlvo des- E•n ::lO ele Maio ele 1895 volta Da c.•mmissão ele reclacção 

)) 

)) 

)) 

)) 

tacado elo projecto n. 182 emendado do Senado. A' com- á emenda do St·. Gustavo 
de 1894. Autorisa a proro- missão ele orçamento que em V eras e outros . 
gação de prazo :í, Est rada 10 de Junho dá parecer que se (Vicl. na 1a pal'te desta Sy-
a e ferro de Caxtas â Ca- imprime sob n. 37 de 1895. nopsc o andamento do pro-
jazeiros, no Estado do Ma- Saneeionado. jecto n. 37 ele 1895 .) 
r anhão . 

<1 de Dezembro 182 E REo.~cçÃo do add itivo eles-
tacado do projecto n. 182 
de 1894 . Autol'isa a prot·o· 
r.ração de prazo á Estrada 
de ferro de Petrolina á 
Parabyba. 

Pro1nulgado pelo pre- Da commissão de redacção 
sidente do Senado em >~ emenda elo Sr. Coelho 
10 de JutlhO de 1895. Cinu·a e outro. 

10 de Novembro 183 Au tor isa o governo a abrir Em 1° ele Outubr;> de 1895 Da com missão de orçamento 
o credito extraord inario de vo lta emendado do Sen~ .do. A' á Mensagem do Podet• 
2 . 096: 135:~872 para occorrer com missão de orçamento que Execut ivo . 
aos pagamentos não só de em 4 d{~ parecer sob n. 208 de (Vid. n:t Synopse de 1894 o 

19 de Novembro 185 

van as daspezas por conta 1895. andamento do projecto 
da verba- Terras Publicas Sanc cionado. '183 e na ta parte desta o 
e Colonisaçiio - , feitas de • do de n. 20i:l de 1895.) 
accor do com os contractos 
ce lebrados, como tam bem 
as que dizem respeito 6. fis -
calisação dos burgos agr í-
colas , medição e descrim i-
naçã::> de terras . 

Autorisa o governo a al:rir IEn'l 19 ele Ju lho de '1805 volta 
o credito ext raordinario ele emendado do Senado. A' com-
898:486$840 para pagamen - missão ele orçamen to que em 
to do excesso das clespczas 2-1 el e J ulho dá pdt'ecer sob n . 
com o ser viço de colonisa- 128 ele 1895. 
ção elo Estado elo RioGran- S u nceionado. 
ele do Sul. no exercício de 
1893. . 

Da com missão de ot•çrrmento 
'' i\Iensage m elo Poder 
Executivo. 

(Vi c!. na 1 a par te desta Sy-
nopse o andameato elo p t·o-
jec to n. 128 ele 1805 . ) 

20 de Novembt•o 188 Determi na que te nha entrada En'l21 de Maio entt·a em 3a clis - Dacommissãode orçamento. 
no Thesouro como re0eita cussão. ü Sl' . Oscar Gocloy e (Vtcl. em outra parte desta 
a renda do 'Deposi to· Pu~ outros r~qu e rem que v oi te a Synopsc o a ndamento do 
blico : marca vencimontos commissão de consti·tuição . parece t• n. 26 e na i a parte 
aos respectivos funcciona - Or~. oSr. LuizAdolphoqneoHe- da mesma o do projecLO 
rios e au.tor isa a abertura r ece emenda e Alberto 'l'orres . n . 80 de 1895.) 
do credito necessario para Encen·ada. - .Em 22 e appro-
indemnisar o Depositario vado o requertm ento . O pro-
Publico de dive rsas eles- jecto é en~iaclo á co_mmissii.o de 
pezas , conforme a l iquida- constttlllçaoque emzO de J unho 
ção que o governo fizer . dá parecer que se 1mprune soL 

n. 26, ele -!895.-l~m 27 entn~ em 
discussão o parecer EncerrRda . 
-Em 28 appt·ovaclo .- Em 9 ele 
Ju [bo e appt'OVaelo O projecto 
n. 188 ele 189-1. A' com missão de 
rcelacção. A imprimir a r edrr-
cçito sob n. 80 ele 1895, 
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1894 21 de Novembro 

21 de Novembro 

" 22 de Novembro 

22 de Novembro 

,. 23 de Novembro 

24 de Novembro 

,. 24 de Novembro 

" 24 de Novembro 

191 Es:clue da clas~e de generos Em 18 de Setembro de 1895 a Da commisaão de fazenda ao 
de importação, para os imprimir o parecer da com- projecto do Sr . .W:duardo 
efl'eitos do art . 7° n. 1 missão de fazenda sob n. 191 A Ramos. 
da Constituição Federal, de 1894. 
aquelles que forem effecti- lnlpresso i!Ómente. 
vamente expostos a con-
sumo,incorporados á massa 
dos bens commerciaes ou 
particulares nos Estados. 

192 Abre o credito extraordina- Em 22 de l\íaio de 1895 entra Da com missão de orçamento 
rio ele 3:600$ pal'a paga- em 2a discussão . Encerrada. ao projecto do Sr. França 
manto dos vencimentos de Approvado.-Em 3 de Junho Carvalho e outros. 
um conservador, um segun- entra em 3a discussão . Encer-
do official e um amanuense rada. Approvado em 4. A' 
da Bibliotheca Nacional, a commissão de redacção. A im-
partir de 1 de Setembro do primir a redacção .- Em 5 ap-
corrente nnno. pro•ada. E' o projecto enviado 

ao Senado . Sanccionado 
por decreto n. 295 de 12 de 
Setemb1·o de 1895. 

194 Crêa delegacias do Thesouro Em 21 de Junho de 1895 â im- Dacommissão de or~.amento· 
Federal n as Capitaes dos primir parecer da com missão ao projecto do Sr. Nei v a. 
Estados que não as tiveram de orçamento sob n. 72 de (Vide na 1a parte desta Sy-
e lhes dá organisação; crêa 1895. nopse o andamento dos 
o logar de ajudante do in- proJectos ns. 4 e 72 de 
spector nas Alfandegas da 1895 . ) 
Bahia, Santos, Recife e 
Belém e mais um logar de : 
ajudante do gurda-m6r na 
Alfandega da Capital Fe-
deral. 

196 Concede ao governo o nece.s- Em 11 de Julho de 1895 á im- Da commissão de instrucção 
sario credito para que seJa primir parecei' da commissão e saude publica ao pro-
enviadaáFrançaumacom - de ins lrucção e saude publica, jeclo do Sr. Penido e 
missã o incum bida de es- sob n. 34 de 1895 . outros. 
tuda~ o melhodo Roux (Vide em outra parte desta 
para debellar a diphteria Synopse o andamento do 
no Brazil. parecer n. 34 de 1895). 

197 Releva a presoripção em que Em 19 de Novembro de 1895 Da commissão de fazenda. 
incorreu D. Maria Jose- entra em discussão. Encerrada. 
phina Feita! Lima para -Em 20 approvado. - Em 21 
perceber o meio-soldo a que a imprimü- a redacção. - Em 
tem direito . 22 approvada.- Em 23 é o pro-

jacto enviado ao Senado. 
Pende de decisão. 

200 Releva da prescripção em que Em 5 de Junho de 1895 entra Da commissão de pensões e 
incorreu D. Maria da Pe- em discussão unica. Encer- contas. 
nha Oliveira, viuva do al- rada. - Em 6 approvado. A' (Vide na 1a parte desta Sy-
fer?a reform.ado do exerci to co?ln.lissão de red~cção. A' im- nopse . o andamento do 
Lmz Antomo de Ohvetra, pr1m1r a redacçao sob n. 50 projecto n. 50 de 1895 .) 
para que possa recebe't' o de 1895. 
meio-soldo a que tem di- Sanccionado. 
rei to de 25 de Agosto de 
1875 a 22 de Junho de 
1894. 

201 Declara extincta a divida em Em 14 de Junho de 1895 entra Da commissão de fazenda . 
que ficou para com a Fa- em 2a discussão. Encerrada. 
zenda Nacional o fallecido - Em 15 app~ovado.- Em 7 
coronel do exercito W en - de Outubro entra em 3• dis-
cesláo Freire de Carvalho. cussão . Encerrada.- Em 8 ap• 

provado. A' commissão de re-
úacção.- Em 9 a imprimir a 
r edacção sob n. 201 A de 1894. 
-Em 11 approvada .- Em 14 
é o projecto enviado ao Senado. 

Pende de deci•ão. 

202 Determina que os officiaes do Em 19 de Novembro de 1895 en- Da commissão de marinha 
exercito refórmados ou que tra em 2a discussão. Encer- e guerra. 
se reformarem, de accordo rada .-Em 21 rejeitado. 
com as disposições do de-
creto n. 193 A de 30 de 
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1894 26 de Novembro 205 

» 3 çle Dezembro., 209 

Janeiro de 1890, si estive-
rem graduados no posto 
immediato, sejam conside-
rados para todos os effeitos, 
como si estivessem efl'ecti-
vamente providos na classe 
de que tiverem a gra-
duação. 

Autorisa o Poder Executivo Ean 22 de Maio de 1895 entra Da commissão dt i nstrucção 
a rever o regulamento e em 1• discussão. Encerrada . publica ao projecto do Sr. 
programma de estudos do Approvado. - Em 5 de Junho Luiz Domingues. 
Internato do Gymnasio Na- entra em 2• di5cussão. Ora o (Vide o andamento do pro-
cional. Sr. Ribeiro de Almeida que jecto n. 35 de 1895.) 

offerece emenda . Encerrada. -
Em 6 de Junho é appro vado o 
substitutivo da commissão com . 
a emenda do Sr. Bueno de An-
drade. A' commissão para redi-
gir para a 3• discussão.-Em i O 
a imprimir a r edacção sob n. 35 
de 1895. 

Autorisa o Poder Executivo Ean 6 de Junho de 1895 entra Da commissão de obt·as 
a conceder ao engenheiro em 2• discussão . Ora o Sr. José blicas • 
.l"oão Crockat de Sá Pereira Ca rlos que requer seja o pro-
de Castro, ou a quem me- jec to enviado ás commissões 
lhores vantagens offerecer, rle orçamento a especial de via-
privilegio por 60 annos para ção geral da Republica. Oram 
construcção, uso e goso de ainda os Srs, Paranaguã que 
uma estrada de ferro de offerece emenda e Aristides de 
Pesqueira á Santa Maria Queiróz. Encerrada.- Em 6 é 
d' Araguaya ; e a Germano appr ovado o requerimento. 
Vert, ou a quem melhores l"ende de parecer. 
vantagens offe1·ecer, privi-
legio por 60 annos para 
construcção, uso e goso da 
estrada de ferro que, par-
tindo de Mossoro, no Rio 
Grande do Norte, se des-
envolva pela margem d i-
reita do rio do mesmo 
nome, passil.ndo entre Porto 
Alegre e I mperatri z, pelo 
valle do Piancó, no Estado 
da Parahyba , pelo Pajehú, 
no de Pe:~,-nambuco, e neste 
procurando o rio S. Fr<tn-
cisco no ponto mais con-
veniente. 

pu-

» 5 de Dezembro.. 213 Considel'a no posto de gene- Em 21 de Maio de 1895 entra Da com missão de marinha e 
ral ele brigada a reforma em discussão unica. Appro- guerra . 
do major e general de bl'i- vado . Apresentada a redacção, 
gada honorar!o do exercito dispensada a impressão, appro-
Luiz José da Fonseca Ra- vada.- Em 22 é enviado ao 
mos, com todas as vanta- Senado, onde é rejeitado. 
gens desse posto, como s i 
effecti v o fosse. 

» 5 de Dezembro.. 214 Concede ao Banco Iniciador Em 14 de Junho de 1895 entra Da commiseão de orçamento. · 
de melhoramentos, conces- em ta discussão. Encerrada.-
sionario do contracto cela- Em 15 é rejeitado. 
brado em 27 de Agosto de 
1890, para fundação de 20 
nucleos agrícolas nos Es-
tados do Norte, com o en-
genheiro José Americo dos 
Sautos, o prazo de dous 
a nnos para a constituição 
definitiva do primeil•o des-
ses nucleos, denominado-
Iniciaclol', fundado no mu-
nicipio ela Barra do Rio 
das Contas, no Estado ela 
Bahia, ficando sem effeitol 
a concessão elos dezenove 
r estantes. 
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I 
Conf~re o direito ú aposen- !En~ 18 ele Novembro ele 1895 ·Da cornmissii:o ele faze nda 

tacloria aos fttnccio na rios entt·a em ta discussão. Encer- ~o projecto do Sr . Gal -
ela I nspectoria Ge ral d~ rada .- Em21 é •·ejeitado. di no Loreto . 
Saude elos Ponos da Capi-
tal Federal e aos das In-
spectori as ele Saude elos 
Portos dos Es tados . 

,\u to risa o Poder Executivo En'l 18 de Dezembro entra em !Da com missão de orçamento. 
a pagar ao Dt•. Tiburcio d1scuRsão uuica . J!:ucerrada . 
Valeriano Pecegu~iro do Pende de votação. 
Ama ral. prepa rado r de me-
di cina l e~ta l da Faculdade 
ele Medi cina do Rio eleJa-
neiro, og veDcin1entos q tre 
deixou ele perceber do la-
gar ele preparador ele chi-
mica inorganica ela mesma 
faculdade. 

Restabelece o logat· de pro-
fessor de primeira ~ lettras 
do Arsenal de ~l arinh a da 
Capital, creaclo pelo regu -
lamen to ele 2 de Mai o de 
187-!~e dá outras providen-
cias . 

En1 3 de Junbo de f895 eo tra Da. comtn tssão de n1ari nha 
em 1• discussão. Encerrada.- e guet·ra . 
E.n 4 approvado.-Em 14 entra (Vide na primeit·~ partP. eles-
em 3• d iscussão. Ora o s_r . Ma- ~ ta Synopse o andamen_to 
ri anno Ramos, que offerece do proJecto n. 6! ele i 89o.) 
substi tivo . Encerrada. - Em 15 
é approvado o Sltbstitutivo e 
rejeitado o art. 2o. O projecto 
é enviado á commissão ele ma-
rinha e guerra para re di.~ ir 
p<tra a 3a discussão. - Em 18 a 
i mpri mir a r edacção para a 3• 
d iscussão , sob n . 64 de 1895 . 

,. 19 de Dezembro. 210 Concede ao engenheiro Ju- En'l 16 de Outubro de 1895 entra Da com missão de obras pu-
li ão ele Olivei ra Lacaille em 1a discussão . Ora o Sr . blicas . 
pri vi legio por 60 annos J osé Gad os . Encerrada. - J!:m 
para a construcção, uso ~ 17 approvado .- Em 19 de No-
!;lOSO .ele uma estrada de vembro entr:J. em 2a discussão . 
!erro que partindo ela ci- Encerrada. - Em 21 é regei• 
dade de Catalão e passando tado. 
pelas ele Goyaz, Cuyabá, 
Pocotlé , S . Luiz de Cace-
r es e logar navegavel do 
rio Guaporé, termil1e no 
Estado de Matto Grosso, 
em ponto limitrophe com 
a Republica da Bolivia, e 
outros favores r elativos a 
essa concessão ; com pa-
recer ela comm issão espe-
cial de viação ger al da 
Repub lica . 

" 19 ele Dezembro. 220 Dispõe sobre companhias de E1n 18 ele Julho de 1895 a im- Do Senado. 
seguros ele vida es trangei- primir o parecer das commis- (Vide na primeira parte des-
r as que funccionam no ter- sões de constitui ção e de orça- ta Synopse o andamento 
ritor io do Brazil. mento. sob n . 109 de 1895. do projecto n. 109 de 1895.) 

Sanccionado. 

» 19 de Dezembro. 221 Concede a D. Cyrilla Rodri- E1n 27 de Agosto de 1893 a im- Da com missão de pensões e 
çrues ela Silvn., vi uva do Dr. primir o parece r da commissão eontas ao projecto iniciado 
!?ra ncisco Rodri gues ela sob n. 221 A. de 1894.-Em 16 no Senado. 
Silva, lente da Fn.c~t ldade ele Outubro entra em discussão 
de Medicina ela Bahia , a unica. Encen·ada . - Em 17 
pensão annualde2:000 000. approvado. A' sancção. Pro• 

1nulgado pelo Presi-
dent;e do Senado, em 
7 ele Novembro ele 1895 . 

» 19 de Dezembro . 222 Manda pagar a D. i\faria An- Em 23 de Agosto de 1895 a im- Da commissão ele pensões e 
&elica Pinto Rangel , viuva primir o parecer da commissão contas ao projecto inicia· 
cto alferes reformado elo sob n . 222 A de 1894 . elo no Senado. 
~xercito ll!anoe l Seraphim I1npresso sóJnente. 
Ferre ira Rangel , o meio-
soldo a que tem direito . 
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REQUERIMENTOS 
( Approvados c adiados ) 

AN:-10 DATA ASSUMPTO ANDA~!ENTO ODSERVAÇÕES 

--- -------1------------ -------~--- ----------1 
1895 6 de Ma io .. .• . Requeiro 1ue, pela i\'Ie~a da Cam ara Em 6 de Maio entra em cliscus- Do Sr. Serzeclello Cor rêa . 

)) 16 de Maio ..•. • 

o Pod er I!;xecu tivo info1·me sobre o sãc,cpte éencel'rada se m debate . 
modo po1· que Leem sido cu mpridos - ~;m 16 é approvado . Pedi-
o art. 10 da le i n. 695 que ct·eou r am-se informações em 17 de 
o montepio el a g uerra e as di s - Maio por o!Tic i0s ns . 2'1, 22 . 
pos ições co ngene res dos montepios 28, 24 , 25, 26 e 27 . Respon -
dos outros mi niste rios, etc . ; bem clido em offic io de ~8 e 30 de 
como se co ntinlÍa em Yigor um Maio, 27 de Julho. 
a viso do Dr. Feli sbello Freire 
mandando exc~ u i r do mont·~ pio os 
em pregados que foram dem i ttidos . 

Requeremos que, por in termedio .da 
Mesa se peça :J.O Poder Execut1 vo 
infor~1e acerca dos estudoR preli-
minares e p lan tas dos ramaes da 
Est 1·ada de Ferro Ce ntral rln.Bah ia 
ás terras de Ot·cbó e do Va lle do 
Rio de Contas. 

l~n1 16 de i\In.io é sem debate 
approvado . l~m officio sob 
n. 18 de t7 de Maio ped ira m· se 
informações . 

Do Sr.s. Ver gnc ele Abreu e 
outros . 

~ '16 de i\laio •. .. . Req ue iro que, por intermedio da En1 16 ele Ma io é sem debate Do Sr. Serzedello Correa . 
,\lesa, o P oder ExecutiYo i nforme approvaclo. Em offtc ios sob 

22 de Ma io .... . 

qua l o effectivo das forças no Rio ns . 19 e 20 ele 16 de illa io pedi-
Grande do Sul e a despeza que r am- se informações . Satisfe ito 
com ellas se fez, e quanto se eles- em ofli.cio de 31 de :\1aio . 
pende com a. g uerra mensalmente 
no mesmo E s tado . 

Requeiro que, por intermedio da En1 22 de Maio é sem debate Do Sr. 
Mesa , o Uoverno inform e si está appr ovado . Em ofli.cio sob n. 30 
em vigor o decreto n. 9859 ele 8 de 23 de Maio pediram-se in-
de Fevereiro ele '1888, que concede formações. 
diveJ'sos favore3 a ArLh ttr Sauer 
e s i teem sido cumpridas as clau-
sulas fia , 7\ n a e 19•. 

José Ca1' l os . 

» 30 de Maio ... . . Req ueiro que o Podet• Executi vo Em 30 de Maio ent1·a em dis- Do Sr. Bueno de Andrade . 
informe si já foi celebrado novo cussão, que é encerrada sem I 
con trac to entre o Gove r no da debate.- Em 20 de Junh o é 
Un ião e a S . Paulo Rail>vc•y rejeitado. 
Gompany ; e, caso j á esteja ass i-
gnaelo um novo contracto, em que 
te t·mos o foi . 

, 31 de Maio .. . .. Requeiro qye, por intermedio ela Em 31 ele Maio é sem debate Do :Sr. Frederico Borges. 
Mesa da Camar a elos Deputados, approvado . - Em offtcio sob 
se peçam ao Govern o infor mações : n. 44 de to de Junho pedi-

1.0, que fundamento tem a not1c1a ram-se informações . Sat is le ita 
ele qu e o Governo da Repub1ica do a r equisição em 3 de Jtmho. 
Brazil mandou paga r ao do Uru-
guay a quan tia de 100:000;;>, a 
t itulo de indemnisação pela morte 
de douR ciclacliios orien taes : · 

20' q ne h a de ve rdade na noticia 
dada pela Ga~eta de tS do corren te 
de que n.s legações brar.ileiras no 
Rio da Prata foram offic ia lmente 
a utor isadas a encaminha r para 
o Braz il todos os nos>os compa-
triotas civis ou militares , que te-
nh a m tornado parte na r evolta de 
6 de se temb1·o ou na guerra civil 
do Rio Grande do Sul, a nimando-
os a confiarem bastante nos sen-
timentos ele confralern idade da-
quelles que os teem ele j ulgar e nos 
se ntimentos concilia torios que 
animam o governo actua l cb Re-
publica. 
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Requeiro que por intermedio da Em 31 de Maio approvado. - Do Sr . Fredarico Borges . 
Mesa se peçam ao Governo as se- Em officio n. 41 de i 0 de Junho 
guintes informações: pediram-se informações.- Em 

Ha quanto tempo se acha preso o 5 do mesmo mez foi sat isfeita 
capitão João Candido Domiense a reliUisição. 
Ferreira: 

Qual a sua nota de cu! pa ; 
Si o mesmo otlicial foi submettido a 

conselho de investigação ; no caso 
affirmativo, qual o resultado do 
mesmo. 

» 31 de Maio .•... Requeremos que se peçam ao Go- Em 31 de Maio entra em dis- Do Sr. A. Montenegro e ou-
ver no as seguintes informações: cussão o requertmento do Sr . tros. 

to, si sabe das circumslllncias de ta- Serzeclello Corrêa. Oram os 
lh adas dos lamenta veis aconteci- Srs. F. Glicerio, Serzedello 
mentos havidos no territorio do Cou êa e A . Montenegro. E' 
Amapá; encerrada a discussão e em ee-

2•, si sabe que estes facto> tro uxe- gu ida approvado . Em officio 
ram perdas de ,-idas brazileiras, n . 42 de 1° de Junho pediram-
sacrificadas por tropas da marinha se in formações. Respondido 
de guerra franceza; · em officio de 4 de Junho. 

3•, q uaes as providencias que o 
mesmo Governo tem tomado para 
salvaguardar os inconcussos di-
reitos brazileiros . 

» 3 de Junho .... Requeiro que se solicite do Governo, Em 3 de Junho é sem debate Do Sr. Victorino Monteiro. 
por intermedio da Mesa, as se- ap}:Jrovado . Pediram-se infor-
guintes informações : mações em officio n . 48 de 4 

i 0 , em que data poz o Governo á de Junho de 1895 . Regpondido 
disposição da legação em Monte- em 5 de Junho. 
vidéo a quantia de 100:000$ des-
tinados a indemn isar os herdeiros 
do tenente Cardoso e guarda adua-
neiro Gonçalves ; 

2°, si essa quanlia foi desviada por 
qualquer pretexto da applicação 
para que tinha sido des tinada . 

» 4 de Junho .... Requeiro que o Governo informe Em 20 de Junho entra em dis- Do Sr. Lamounier. 

» 4 de Junho .... 

" 6 de Junho .... 

a esla Camara, por inlermedio cussão , que é encerrada. Reti-
do Sr. Ministro da Indus tr ia, rado a pedido do seu autor . 
Viação e Obras Publicas, q uaes as 
medidas que tem tomado no sen-
tido de melhorar o tt·afego da 
Estrada de Ferro Centra l do 
Brazil . 

Requeremos que, por intermedio da Em 4 de Junho é sem debate Do Sr . Anisio 
Mesa da Camara dos Deputados, approvado . P ediram -se infor- outros. 
sejam solicitadas cópias das in- mai,;ões em officio n. 49 de 5 

de Abreu e 

strucções transmittidas pelo Mi- de Junho. Respondido em 18 
nistro do Interior aos repre - do mesmo mez . 
sentantes da justiça federal do 
Piauhy, relativas á cobrança do 
imposto de patente commercial, e 
bem ass im das informações que 
sobre o mesmo assumpto lhe trans-
mittiram os a lludidos represen-
tantes. 

Requeiro que, por intermedio .da Em ~de Junho entra em dis- Do Sr. Nilo Peçanha. 
Mesa, se peça ao Poder Executivo cussao, que é adiada por ter 
a seguinte inform ação : pedido a palavra o Sr . A . 

Por que motivo a té á presente data Montenegro.- Em 7 de Junho 
não ti,•eram começo as obras do ora o Sr . Montenegro. 
melhoramento do porto de S . João 
da Barra, no H:stado do Rio de 
Janeiro, conforme a consignação 
de 1.013:000$, constante do orça-
mento vigente. 
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Requeremos que, por intermedio da Em 10 de Junho entra em dis- Do Sr. Hermeuegildo de Mo-
Mesa, se requisite do Governo o cussão, que é encerrada.-Em raes e outros . 
seguinte: 11 approvado . Pediram-se in-

1o, para que pontos elo Estado ele 
Goyaz seguiram !'or~as federaes 
com o fim ele fazer a e leição ele 20 
de Maio e si permaneceram nesses 
pontos até á. realização dessa elei· 
ção; 

2o, em que pontos ele Goyaz exis-
tem destacamentos federaes, desde 
quando e por ordem de quem . 

formações em 12 de Junho, ofli-
cio n . 68. - Em 15 ele Junho e 
10 ele Julho respondido, 

Requeremos que, por in.termecl~o da Em 14 de Junho ap~l'Ovado. Do Sr . Lauro 
Mesa ela Camara, sepm soltcita- P e.d i_ram-:;:,<;., mro;·maçoes em tros . 
das do Po ·ler Executivo as se- ofhc10 n. 11 de Ü> de Junho de 
gui n tes in formações: 1895.-Respondido em officio de 

23 de Julho. 1o, si foi celebrado contracto com a 
Companhia Lloyd Brazileiro, afim 
ele ·que os vapores da linha cos-
teira de Santa Catharina façam 
mensalmente tres viagens aos por-
tos do norte e sul daquelle Es-
tado, sem augmento de subven-
ção, na confo rmidade dq decre·to 
n. 2005, de 15 de Abril do cor-
rente anuo; 

2o, no caso negativo, si houve re-
cusa do Lloyd Bi·az ileiro para 
assignar o dito contracto e quaes 
os fundamentos da recusa. 

Müller e ou-

17 de Junho ...• Requeiro que, por intermedio da Em 1J de Junho e n tr~ ~m dis- Do Sr. Martins Junior. 
Mesa se peçam ao Governo as se- cussao.-Em 20 reJeitado. 
guintes informações: 

21 de Junho . .. . 

1o, si o trabalho elo r ecenseamento 
mandado fazer pelo decreto n. 
114 Dele 2 de Janeiro ele 1890 já 
tem concluída a a puração respe-
ctiva e, no caso aflirmati vo, si h a 
inconveniente ou impossibil ida de 
de publicar-se tal apuração ; 

2o, s i o credito de 1.199:000 ·, aberto 
pa,ra esse serviço de 1890 a 1894, 
foi inteiramente esgotado com a 
reali za~,>ão do mesmo serviço; 

3•, si a Repartição ele Estatística se 
acha ou não habilitada, den tro 
das forças do alludiclo credito, a 
apresentar em breve prazo o re-
sultado elo t rabalho que lhe foi 
commettido. 

Requeiro que, por intermedio da Em 2! de Jun~10 entra em dis- Do St·. Bueno de Andrade. 
Mesa da Camara dos Srs. Depu- cussao, que e adiada ~or ter 
taclos, sejam pedidas ao Sr . se- pedidO a, palavra o Sr. Urbano 
cretario ela Industria e Viação as ele Goll\·ea.- Em 18 ele Julho 
seguintes informações: oram os Srs . Urbano ele Gou-

. vêa e Bueno deAnclracle.-Em 
1°,.quaes os mo·tivos por que., tendo 19 ora 0 Sr. Arthur Torres . 

s1do augme~tadas as lanfas da Encerrada.-Em '19 approvado. 
Estrada ele F erro Central do B\a- Pediram-se informações em 
zll e das estradas das companhiaS officio n. H2 de 22 de Julho. 
Leopoldma e Soroca bana, de modo -Respondido em 20 ele Agosto 
a serem e lias vana v e LS com a taxa de 1895 
ele cambio, as da S . Pa~tlo Rail- · 
way Company tiveram augmento 
inder;-endente dessa taxa; 

2°, si o Governo está resolvido a 
em novo contrac·to com a mesma 
S. Paulo Railway Company man-
tel' essa elevação fixa de tarifas. 
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25 ele Junho .. . . 

8 ele Julho .. .. . 

ASSUMPTO 

RequP. iro que se peçam ao Governo, 
por intermedio do Mini ster io da 
i\Iarinha, as seguintes infor ma-
ções : 

1. a Qn ::l.l o numero de praças elos 
co t·pos de mari nha que no d ia 6 de 
Setembt·o de 1893 estava m r eco-
l hidas uo pres idi o da ilha das 
Cobras, cumprindo sentença 1 

2 ." Quantas dessas praças que to-
maram parte na revol ta ele uma 
pa r te ela esquadra têm- se apre-
sentado, depois elo decreto de 1 de 
Janeiro ele 1895, e qual o dest ino 
que tive ra m? 

3.a Que vantagens percebe o Sr. ca-
pitão ele ft·agata Gar cez Palha , 
secretario elo Sr . Mi n isLro da Ma-
rinha. além do soldo ele r eformad o? 

4 .n Em ·virtude de qtte lei foram abo-
nados vencimentos ele campvnha a 
officiaes ele mal'i nh a que dura nte 
a r evolta estive ram presos e re -
spo nderam a conselho el e guerra 1 

Requeiro elo Ministerio dn Marinha , 
por intermecl io el a Mesa da Ca-
ma ra, as seg n intes in fo r maçõ·' s : 

i o, si é ver dade iro o convite colle-
cti v o elo corpo el e mar inheiros na-
cionaes, des tacados em Vi lle-
gaignon, convi te que foi publicado 
pela imprensa para a missa por 
a lma do ex- con-tra - a lmirante Sal-
da nh a da Gama; 

2°, no caso affirmativo, qual a ordem 
de pt·ov idenci as tomadas pel o Go-
verno a bem da disc iplina. 

ANDAi\IJJ:NTO 

Eln 25 de J unho entra em clis-
cussão. - Em 11 de Julho oram 
os St·s. Augus to Monte negro e 
José Carlos. EncetTada . - Em 
12 o Sr. José Carlos pede a r e-
tirada elo req t~ e l'ime n to e os 
St•s . Nilo Peçanha e Glicerio 
pedem votação nominal. Re-
jeitado por 'l02 votos contra 
J7 . 

E1n 8 de Julho entra em dis-
cussão . Oram os St·s. J. Carlos, 
Glicerio, Bricio Filho e Ser-
zedello.- Em 9 o Sr . Jun -
queil'a Ayres . - Em 10 .os Srs. 
Nilo Peçanha , F r ederico Borges 
e José Carlos, sendo encerrada . 
- Em 11 ret irado a r equeri -
meu to do seu autor . 

OllSERVAÇÕES 

Do Sr. JoséCatlos. 

Do Sr. Jose Carlos. 

8 de Ju lho , . . •• Requeiro que o Sr. Presidente da Em 8 de Julho entt·a em dis - Do Sr . Serze1ello . 
H.epublt ca mande informat• pelo cussão,que é adiada por ter pe-
Exm. Sr. secretario do Ministerio dido a pa lavra o Sr. J osé 
da lncl ustria e Vi ação o seguinte: Carlos . Om em H o Sr . J osé 

1°, si não tem providencia alguma Carlos .- Em 30 é encerra da a 
a solic itar do Congr esso pa l'a sa]- discussão .- EIIJ 31, a requer i-
var a Estr ada de F erro Central mento de seu a utor, é retirado , 
da cl'ise que a tem ameaçado ; 

2°, si não acha S . Ex . que o se r viço 
de administração e de direcção 
está carecendo ele modilicações no 
sen tido de ma is descenl.ralisacão 
e divisão ele trabalho; -

3o, si não julga opportuno pedir ao 
Congresso os naeios para. augmen-
1a r e dar maior clesenvolYimento 
e melhor c\ isposição aos ar mazena 
- para adquirir rnate r i nlroda nl~, 
l ocom otivas e ca rros adequados il 
l inh a dessa estrada e que a expe-
riencia tenha autorisado a ado-
pLar - se ..,... para augmentar as olli -
cinas e detalh es dos mel hora-
men tos modct·nos ; 

4o, siS. Ex. não ,iu lga conveniente 
pedir o credito necessario para 
tornar a estação da Gambôa inde-
pen dente da Estação Ce ntral. de 
modo que se façam em ambas os 
mel horamentos que as adaptem, 
uma a se r vir de estação ele generos 
qtte elevem i r para o i n ter io r, e 
outra ele generos que devem vir 
do interior · 

5°, si não ac'ba conveniente con-
s truit· uma linha para os subur-
bi os in dependente da linha prin-
cipal; 
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fio, si não é mais conveniente para os 

serviços elo prolongamento o em-
pre~ar a verba a e lles destinada em 
melhorar o que es ta construido; 

7u, o que pensa o Governo sobt·e a 
opportuni claclu elo a largame nto ela 
bitola á S . Paulo e á Minas . 

1895 'LO ele Julho ... . Requeiro que, pot· intermedio ela Em 10 ele Ju lho approvaclo sem Do Sr. Bueno de Andrade. 
Mesa ela Camara, sejam solici- debate.- Em officio n. 104 ele 

12 ele Julho •. ,, 

17 de Julho ... , 

taclas ela secr e taria ele Viação as H ele Julho pediram-se infor-
seguintes inl'orm :.ções : m ações. Respondido em 16 ele 

to, si dontro elo prazo determinado Julho ele t895. 
pela elaus ~d a X VI das bases cb 
contt'acto, que a compan ham o ele-
ereto n. 1U99, el e 2 de Abril ele 
1395, fo i a ss ig-nacla a noYação elo 
contr acto ela S. Paulo Railway , 
Compcmy? 

2°, si não o loi, quaes os motivos? 

Requeit·o que , pot· intet·meclio ela 
l\le~a ela Cam;u·a, sej a m so lici-
tadas do Mini s tedo ela Viação 
cópias elos. seguintes docum entos 
re lativos á concessã o do Go verno 
fe ita a S . Pmtlo Railway Compcmy, 
pelo dect·eto n . ·1909, ele 2 cte 
Abt·il do corrente anno: 

1°, d<t j'le tição dessa companhia e 
das respec tivas ir, fo rmações da 
secr etat·ia, propondo uma fusão 
C•JLll a companhia Paulista e que 
foi inclefe l'ida pelo ministro ele 
então, o St·. Fl'ancisco Glicerio; 

2", rl o decreto ele 9 ele Agosto ele 
t 891, assignaclo pelo primeiro 
pt·e~iclen te ela Republica e r efe-
r endado pel o ministro Barão de 
Lucena, proroganclo por mais 30 
anuos o p!'azo do n . t da clau-
su la 3G• do decreto n. 175[1, ele 
2G de Abril ele 1856. a ssim como 
elos parecet·es elo engenheiro Liscal 
da mesma companhia Dr. Zozimo 
Barroso e elo Dr . P al'l'eims Horta, 
em virtude elos q uaes ficou sem 
effei to aqtte lle cl ec t·eto ; 

3°, elo pat'ecer elo consultor technico 
Dr. Osorio ele Almeida sobre a 
r enovação ela mesnFL pretenção ela 
S. Paulo Rai lway Company, para 
prot•ogaçã:~ elo prazo ele r esgate am 
Novembro ele ül91, quando minis-
tro o DI'. An ·tão ele Faria. assim 
com o elo projec to ele bases ·para o 
no1·o conLracto que a esse miuistl'o 
fui aprosen Lado ; 

.fo, da pe tição dessa companhia in-
gleza, com as r espect ivas infol'-
mações el a cl it·ec toria da secção 
competente do l\Iinisterio ela Via-
ção, em virtude ele CUJO pt·ocess r.clo 
baixott o Pt·esiclente da R epttblica 
o decreto n. HJU9. de 2 ele Abl'il 
do cor rente an no: 

Requet•e mos que o Podet· Executivo 
infot·me se tem conhecim ento elos 
attentados commetticlos no Es-
tado de P erna mbuco crmtra a im-
prensa, a li bet•clade individual, r e-
curso do hr~beas-col·pus e garantias 
de propriedade e de vida, e quaes 
as providenc ias que t enha tomado 
on entenda dever tomar pat·a t or -
nar efrecli vos aquelles direitos, 
garantidos pelo art, 7J!. ela Consti-
ttJi ção Federal , 

E1n 12 de Julho entra em clis-
cussão, que fica adiada pot· 
ter pedido a pa lav r a o St•. F. 
Glicerio .-Em 22 ele Julho ora 
o Sr. Theotonio ele Mag-alhães . 
- Em 30 de J ulh o é en~cen· acla 
a discussão.- Em 31 ele Julho 
approvaclo .- Em offtcio n. t45 
de t o ele Agosto pediram-se in-
formações .- Respondido em t2 
do mesmo me~. 

Em 17 ele Julho entra em dis· 
cussão, que é adiada por ter 
pedido a palavra o 81·, Coelho 
Cintra .- Em 31 ele Julho ora 
o Sr. Coelho Cintra, sendo en· 
cerrada a discussão e approvado 
o r equerimento .- Pedira m-se 
informações em ollicio n. 145 
de io de Agosto. - Respondido 
em 21 ele Agosto. 

Do Sr. Leoveg-ilclo Fligueiras. 

Do Sr. José Mariano e ou-
tros. 

• 

----------------------------------------------------~~·· ------------------------------------------------------------
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-104-

ASSUMPTO ANDAMENTO 

Requeremos que o Ministerio das Em 22 de Julho é sem debate Do Sr. 
Relações Exteriores inform e á approvado unanimemente . Em 
Camara sobre os aco n tec imentos officio n. 115 de 23 de Julho 
que se teem dado na ilha da Trin- pediram-se informações . Res-
dade; si é real a occupação des ta pondido em 23 elo mesmo mez. 
ilha brazileira por uma potencia 
européa . 

OBSERVAÇÕES 

Belisario. 

R equeiro que a Mesa solicite do Elll 25 approvaclo . Em ollicio Do Sr. Lins de Vasconcellos, 
Governo, por intermedio do Mi- n. 127 de 27 de Julho pedi-
nistro da Viação e Obras Pu- 1·am-se informações . 
blicas , as seguintes informações : 

1o, r elação minuciosa das multas 
impostas aos empregados da Es· 
trada de Ferro Centra l dura nte 
os mezes de Maio, Junho e Julho 
deste anuo, até á presente data; 

2o, quaes os motivos que determi-
naram sua imposição ; 

3o, por que foram impostas taes 
multas; 

4°, a quanto monta a quantia paga 
por estas multas. 

R equeiro urgencia pot· meia hora, Co nsul tada a casa concede a ur- Do St•. Nilo Peçanha e ou-
afim de se discut ir e vo tar a gencia . ffin lra em discussão a tros. 
moção que acabo de enviar á moção. Oram os Srs. Nilo 
Mesa. Peçanha, Belisari o de Souza, 

Vergue de Abreu. Encerr ada . 
Em seguida é una nimemente 
-approvada em votação nomi-
n al, a r equerimento do Sr. 
Bricio Filho A moção é a se-
guinte: «A Camara dos Depu-
tados, interpreta ndo os senti-
mentos do povo brazileiro, e 
sciente do attentado commet-
tido pelo governo inghz contra 
a integridade nacional, e ap-
pla udindo a conducta altiva 
do Poder Executivo da Repu-
blica, concita- o ás mais ener-
gicas e briosas affirrnações do 
direito incontestado do Brazil.» 

» 27 de Julho .•. . Requerem os que se requisite d.o Po- Elll 27 de Julho é encerrada Dos Srs . Sá Peixoto e Lima 
der Executivo cópia da correspon- sem debate e ad ia da a votação. Bacury. 

)) 29 de Julho . . . . 

" 31 de Julho . ... 

dencia trocada entre o Sr. Mi- - Em 30 de Julho approvado . 
nistro da Guerra e o Governador - Em 31 de Julho pediram-se 
do Estado do Amazonas, r elativa- info r mações. Officio n. 139. 
mente á desapropriação do predio, Respondido em 13 de Agosto. 
que serve de quartel genet·al, si-
tuado á praça da Republica, na 
cidade ele Manáos, e bem ass im 
das informações prestadas sobre 
tal assumpto pelo commandante 
do 1° clist ricto militar. 

1\.equeiro que por interrnedio da En1. 31 de Julho n.pprovado sem Do Sr . 
Mesa da Camara se requisitem , debate. - Em 31 de Julho of-
com urgencia, do Sr. Ministro da ficio n. 140, pediram- se i~ fo r-
Guerra as seguintes informações : mações. Respondido em 15 de 

Si todos os commandautes de corpos, Agosto . 
forta lezas, e fiscaes, r ecebem gra-
tificação para ca,sa, qua l a lei que 
autorisa semelhante gratificação 
e quaes as g ratificações . 

Essa gratificação é extensiva a todos 
os officiaes superiores 1 No caso 
negativo, quaes os motivos? 

Oviclio Abrantes . 

Requeiro que, pot· intermedio da 
Mesa, se requisite com urgencia 
do Sr. Ministro da Marinha: 

Approvado sem debate em 31 de Do Sr. Thomaz Cavalcante. 

t o, tabellas detalhadas de ~odos LS 
vencimentos que r ecebe actua l-
mente cada officia l da a rmada e 
classes annexas e quadro extraor-

Julho. Em officios ns. 144 e • 
303 de 1° de Agosto e 28 de 
Outubro pediram-se informa-
ções . Respondido em 6 de De-
zembro de 1895. 
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ASSUMP1'0 

dinario, embarcado em navio de 
guerra e em commissão de terra 
(ilha das Cobras ou Villegaignon, 
Arsenal de Marinha, etc.); 

2o, lista dos navios de guerra em 
actividade e dos que estão em 
disponibilidade, com declaração 
de classes e onde se acham; 

3o, em que disposição legal se fun-
dou para mandar pagar venci-
meu tos de patrão de i a classe aos 
patrões do Arsenal de Marinha~ 

4°, mappa da força armada, tanto 
embarcada como em terra, dando 
o destino ou funcção que occupa. 

Requeiro que, por in l.ermedio da 
Mesa da Camara dos Srs. Depu-
tados, se peça ao secretario do 
I nter iot• e Ju5tiça cópia da recla-
mação qne lhe fo i apresentada 
pelos adjuntos dos promotores pu-
blicas desta capital, r elativa -
mente á não execução das dispo-
sições do a rt. 172 da lei n. 1030, 
e dos pareceres qne se ach;un 
juntos á. mesma reclamação. 

ANDAMEN1'0 OBSERVAÇÕES 

Em '[o de Agosto entra em dis- DoSr.BarrosFrancoJunior. 
cussão, que é encerrada sem de-
bate . -Em 2 approvado . Em 
officio n . 149 de 3 rle Agosto 
pediram-se informações.-Res· 
pondido em 13 do mesmo mez. 

3 de Agosto .... Requeiro 'lUC por intermeclio da E1n 3 de Agosto entra em dis- Do St·. Nilo Peçanha. 
Mesa se peca ao Poder Executivo cussão, que é adiada por ter 
cópia do officio do clirector ela Es· pedido a palavra o Sr . Hercu-
cola Superior ele Guerra, ao mi- !ano de Freitas: o Sr . Thomaz 
nisterio r espectivo, dando os mo- Cavalcante requer urgencia. 
ti vos da prisão do professor capitão Não havendo numero fica pre-
Dr. Gomes ele Castro. judicado o requerimento elo Sr . 

Thomaz Cavalcante, 

7 de Agosto .... Requeiro que o Presidente da Re- Encerrado sem debate em 9 ele Do Sr. Serzeclcllo Corrêa. 
publica, por intermeclio ela secre- Agosto. -Em 9 approvaclo. 
taria, mande informar á Camara: Pediram-se informações em ofli-

1.0 Si tem conhecimento oflicial ela cio n. 156 de 1 ele Agasta ele 
prisão de brazileiros em Cayenna 1895.- Respondido em 12 elo 
e., em caso affirmativo, si os bra- mesmo mez. 
zileiros já foram soltos ; 

2." Si tem no archivo ela secretaria 
elo Exter ior o re'latorio, cartas e 
mappas levantados pelo coronel 
Pimenta Bueno em 1888, quando 
presidente do Amazonas, sobre as 
fronteiras elo Rio Branco, nas 
regiões ela se_rra Pal'imá. 

» iO de Agosto .... Requeiro que, por intermeclio ela Em i ele Agosto é encerrada a Do Sr . J. Bevilaqua. 
Mesa, sejam requisitados os exem- discussão sem debate.- Em 12 
piares necessarios do Regulamento é approvaclo.- Em officio n. 158 

» 17 de Agosto .... 

14 

proceEsual milita•· ultimamente de 13 de Agosto fez-se a requi-
elaborado pelo Supremo 'l'r ibuna l sição.- Satisfeita em 20 elo 
Militar, para serem distribuidos á mesmo mez. 
com missão especial encarregada de 
estudar o Codigo de Justiça Mi-
litar. • 

Requeiro que se peçam ao Podel" E111 17 de Agosto encerrada a Do St·. 
Executivo as seguintes informa- discussão sem debate.- Em 19 
çõ~s : app l'ovaqo. - Em oflicio n. ~65 

La Si tem conhecimento dos mo- ele 20 de Agosto pedir~m-se m 
ti vos que determinaram a probi- formações.-Respond1do em 21 
bição do governo ita liano da emi- do mesmo mez,' 
gração para o Estado do Espirito 
Santo. 

2.a Que tem feito o governo federal 
para o fim de obter daquelle go-
verno a revogação da referida 
prohibição. 

Gàldino Loreto. 
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1895 24 de Agosto .. . P r oponho que a Camara dos Srs. Ein 24 de Agosto entra em dis- Do Sr. F. Gl icerio. 

Deputados, interpretando o jubilo cussão. Oram os Srs . Nilo P e-
nacional pela pacificação do Rio çanha (pela ordem), propondo 
Grande do Sul, envie uma com- uma eml'ncla; Victorino Mon-
missão ao Sr. Pres idente daRe- t eiro, Serzedello, Zama, F . 
publica, para que o felicite por Borges, Pinto ela Rocha e Pe-
esse auspicioso acontecunento e dro Moacyr . E' unanimente 
levante a sessão. approvado o requel'imento elo 

Sr. Glycerio . E' tambem ap-
pro vada a emenda do Sr . Nilo 
Peçanha . E' nomeada a com -
missii:o pela Mesa. 

» 27 de Agos to • • . H.equeü·o que, por in termedio do, Elll 27 de Agos to ·en tra em dis-
mesa, se peça ao Sr. Ministr o cussão que é adiada por ter 
da· Justiç11. e Negocios Interiores pedido a palavra o Sr. F. Gli -
i n formações sobre os clisturbios cerio .- J!;m 29 Ol'am os Srs . 
dados hontem na r ua elo Ouvidor F. Glicerio e Nilo Peçanha. -
clesta capital , e de que resultaram Em 30 ora o G . Maia.-Em 31 
offensas physicas em diversos ci- o Sr . Ser zeclello. - Em3 de Se-
dadãos, entre outros, general ho- tembro. o St· . Emílio Blum .-
norario Vicen te Martins, capitão Em 4 de Setem bro o St·. F rança 

" 

" 

Valle e H. Rodrigues. Carval ho . Encerrada . 

3 de Setembro. Requeiro : 
1o, que se requisitem (sem pr eJnizo 

da pr imeira discussão) elo Poclet· 
Executivo cópias das informações 
prestadas pelo T hesouro sobre os 
requerimentos, pelos os quaes os 
bancos emissores regionaes, pe-
di ram a execução elo a r t. 5° da 
lei n . 23 de Setembro ele 1893 , bem 
como sobre as 1·eclamações dos 
mesmos bancos contra a sol ução 
dada pelo Minis ter i o da Fazenda ; 

2°, que sejam essas inrormações pu-
blicadas no Dia1·io Offici'al . 

Approvado sem debate em 4 ele Se- Do 
tembro .-Em offteio sob n. 205 
ele 4 de Setembro pediram- se 
informações . Respondido em 
13 de Setembro . 

Sr. Aris tides Queiroz . 

H de Setembro. Consi derando que a revol ta de 6 Em H entra em d iscussão que 
de Setembro foi o mais violento é adiada por ter pedido a pa-
aba lo que podi:1 sentir o regimen lavra o Sr. F . Glicerio . 
proclamado a 15 de Novembro 

Do Sr . Thomaz Cavalcanti. 

de 1889, po is r euniu, sob sua ban-
dei ra, ~odos os elementos ad versos 
á ordem e á paz pub licas, con-
cluindo para caracterisar-se em 
um movimento formidavel de ata-
que ás instituições nac ionaes, ar-
vorando o estandarte da restau-
ração da monarchia ; 

Considet·anclo que esta. lucta tt·e-
menda fo i tramada pela coll igação 
de todos os inimigos ela Republica, 
á qual succumbiria si nii:o fosse a ' 
energia incomparavel, a dedicação 
inexcedi vel e a pertinacia inve-
javel do benemerito da patria ma-
rechal Floriano Peixoto, aux iliado 
eflicazmenle pela fo r ça ar mada, 
que ftcou fie l á Consti tuição, tan to 
a 6 ele Setembro ele 1893, como a 
23 de Novembro de 1891, e pelo 
concurso ela mocidade das escolas 
e demais forças mili tar e patrio-
tas e pela sol idariedade unanirne 
dos Estados da União, cujo apoio 
á ordem legal · fo i de extrao rdi-
nario valor; 

Considerando que, si os in tentos dos 
t•evolucionarios do R io Grande do 
S ul, ,iá e r~m. suspeitos á R epu-
bl tea pelas 1deas manifestadas por 
seu s chefes pol íticos, que teem 



4SSUl\1PTO 

posto em duvida a legitimidade 
das instituições consagradas na 
Constituição de 24 de F evereiro, 
mais suspeito tornaram- se taes 
intuitos pel.a intervenção na lucta 
do ex-contra-almirante Saldanha 
da Gama, como um dos chefes 
mi litat·es o qual adherira à revolta 
publi cando um manifesto restau-
rador da monarchia; 

Considerando que a terminação da 
lucta intestina e o consequent.e con-
g raçamento ela familia braz ileira, 
constituem a aspiração de todos os 
bons patr iotas, mas não podendo 
vet• esta definitiva sem a submis-
são dos revoltosos á ordem legal ; 

Considerando, fina lmente, que ne-
nhuma providencia pôde ser to -
mada no intuito de collo'car os re-
beldes no gozo de effectivo e livre 
exercício de todas &s garantias · 
constitucionaes, sinão depois que 
depuzerem as armas e ienham-se 
submettido ás instituições consti - · 
tucionaes e aos podares consti-
tuídos : 

Requeiro que o Governo informe com 
urll'encia o seguinte : 

1°, foi acceita a pacificação do Es-
tado Jo R io Grande do Sul, con-
forme as restricções fe itas pelo 
honrado P residente da Republica, 
em telegramma dirigido ao gene-
ral comm anclante do 6o districto 
militar em 23 de Agosto elo cor-
rente anuo? 

· 2", no caso affi rmativo, já depuzeram 
as armas os rebeldes 1 

3o , ai nda neste caso quantas a rmas 
!'oram recebidas, qual o sett typo 
e estado? 

4o, fina lmente, as forças patiroticas 
ou da guarda nacional que e3ta- . 
vam sob as ot·dens do Governo 
Federal, já foram dissolvidas 1 

.UIOAbtllNTO OIIS!i;~VAQÕE& 

1895 12 de Setembro. Requeiro que se solicite do Governo, Em 12 de Outubro entr a em dis- Do Sr. Eduardo Ramos. 
por intermedio do Ministerio da cussão que é encerrada sem 
Marinha, o calculo das vantagens debate.- Em 14 approvado. 
pecunial'ias (soldo e gratificações Pediram-se informações em of-
para commissões) que no mínimo fteio n. 226 de 16 de Setembro 
e no max imo poderiam competir de 1895. Respondido em 28 do 
ao a lmirante Gonçalves durante mesmo mez, 
o tempo que deco rreu da data de 
sua r eforma até a de sua rever-
são ao ser viço activo da Armada 
Nacional, nos termos da lei n. 199 
de 30 de Julho de 18\)4. 

li 17 de Setembro. Requei r o que o Governo infot•me o Em 17 ele Setembro entra em Do St•, Thom11z C11và!oante • 
. seguinte : discussão . Ora o St•. José Car· 

i · J1 · 1 d p los, sendo encerrada a discus-o, o. agencta lllancta e ortngal são .- ]!;m 18 de Setembro ap· 
se acha legalmente constituída. e 
q ual 0 decreto que a autorisou? provado. Em officios ns. 242 

de 19 de Setembro e 304 de 28 
2°, quaes os fins para que foi insti· de Outubro pediram-se infor-

tuida 1 mações. Respondido em 28 de 
3o, si en tre esses fins figura o de Outubro de 1895. 

·transaccionar em cambiaes di-
rectamente com o publico, como 
foi assever ado PElll\ imprensa desta 
capi tal? 
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1895 

» 

» 

» 

» 

i9 de Setembro . 

~O de Setembro. 

20 de Setembr o . 

14 de ,Outubro .. 

Requeremos que a Mesa da Camara E1n 19 de Setembro entra em Do Sr. A. Montenegro e ou-
solicite do Poder Executivo as discussão . Ora o Sr . Sel'Zedello t ros . 
seguintes informaçõ~s: ' _ Corrêa, Encerrada e approvado 

1.• ::)i tem conhecimen to offic1al da un animente o requerimento. 
existencia de nav ios de guerra P ediram-se infot·mações em or-
francezes cruzando as aguas do ficio n. 243 de 20 de Setembr o 
territorw litigioso do extremo de 1895. Satisfeito em 21 do 
norte do Brazil, fazendo desem - mesmo mez. 
barque de tropas regula res, amea-
çando a tranqullidade da popu-
lação nos povoados brazileiros do 
Calsuene e do Amapá. 

2." Em caso affirmativo que provi-
dencias tem tomado d~ante desse 
facto. 

Requei rl) que o lVlinisterio da Indus- Entrando em discussão em 20 de Do Sr. Leovegildo Filguei-
tri a ,Viação e Obr<:~s Publicas in for- Set~mbro é adiada por ter pe- r as. 
me, si tem conhecunento de que nas di do a palavra o Sr . Milton. -
praias da costa maritima do mu- Em 4 de Outubro é a discussão 
nicipio do Prado, no Estado da encerrada sem debate.- Em 5 
Bahia, tem sido e conti n úa a ser de Outubro approv1:.do. Em of-
ext r ah ida e expor tada, a titulo ele 1\cio n. 246 de 7 de Outubro de 
lastros de emba rcações, para o 1895 pediL•am -se in fo r mações . 
estrangei!·o, g t·ande quantidade Respondido em 16 ele Dezembro 
das are ias mineraes existen tes. de 1895 . 
nesses terrenos ele ma ri nhas , e, 
no caso al:ll rmativo, que provi-
dencias já deu para acautelar os 
direitos da União sobre taes ter-
renos e riqueza8 naturaes nellas 
contidas e criminosamente expio· 
radas por individuas que com 
ellas es tão commerciando sem 
concessão do governo ou outro 
qualquer titulo legal. 

Requeir o que, pelo Ministerio da In- Entra em discussão em 20 de Se- Do S t•. Leovegildo Filguei-
dustria, Viação e Obras P ublicas, tembro, se ndo adiada por ter r as. 
informe aDtrectorJaGeraldosCor - pedido a palavra o Sr . Milton. 
reios da União, em que disposição - Em 4 de Outubro, encerrada . 
lega l se tem fundado para demittir - Em 5 de Outubro é rejei-
encarregados do serviço postal, in- t;ndo. 
dependentemente de qualquer dos 
casos previstos no art . 385, e do pro-
cesso estabelecido no art. 386, e no-
mear para os seus Jogares, quando 
agentes de 3~ e 4a classes, outros 
individuas, independentemente de 
propostas dos administradores nos 
Estados em que taes demissões 
e nomeações tem feito a mesma 
directoria, com eviden te infracção 
do disposto no § 4° do art . 486, 
tudo do decreto n. 1692 A de 10 de 
Abril de 1894,que se acha em vigor. 

Requeiro qJle o Poder Executivo in-
forme si entre os - profugos e 
des~rtores- que o consulado hes -
panhol está a listando contra Cuba, 
estão cidadãos que por fo rça das 
leis elo o-overno provisorio e do 
art. ô9 da Constituição, o Brazil 
consider a nacionalisados definiti-
vamente. 

Entra em discussão em 14 de Ou- Do Sr. Medeiros e Albuquer-
tubro e é encerrada sem debate. que. 
- Em 17 de Outubro appro-
vado . Pediram-se infot'mações 
em ol:llcio n. 281 de 18 de Ou-
tubro de 1895 . Respondido em 
8 de Novembro ele 1895. 

2L de Outubro .. Requeiro que se peçam ao Governo Em 21 de Outubro entra em dis - Do Sr. Za ma. 
da ~epublica as seguintes infor- cussão. Oram os Srs. Vergue de 
maçoes : Abreu, Augusto de Freitas e 

Si t~ve sciencia de que dous Gover- Eduardo Ramos, sendo encer-
na'io res acham-se stmultanea- rada a discussão .- Em 23 de 
mente em exerci cio no Estado da Outubro é approvado. Emofficio 
Bahta . _ . n. 291 de 24 de Outubro pedi-

Que provtdenctas tomou ou pretende r am -se informaçõe9. Respon· 
tomar pat·a manter o substituto dido em 26 do mesmo mez. 
legal do Governador. 



ANNO DATA 

1895 24 de Outubro ... 

)) 25 de Outubro .. 
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ASSUKPTO ANDAMENTO 

Requeiro que, por 
Mesa , o Governo 
g uinte : 

intermedio da Entrando em discussão no mesmo Do Sr. 
informe o se- dia é e,jcerrada sem debate.-

to, durante quan to tempo ex:erceu o 
Sr. Ba rão do Lada rio, o cargo de 
chefe da em baixada brazileira, 
junt,a ao governo da China; 

2o, discriminadamente , todas as 
quantias que em nossa moeda 
r ecebeu o mesmo barão como chefe 
claquella embaixada ; 

3ú , q uaes os resultados obtidos pela 
referida embaixada, r elativos á 
colonisação chineza ; 

4o, si o Sr. Barão do Ladario apre-
sentou relatorio ou trabalho pelo 
qua l se possa verificar o modo 
por que se h ou v e no desempenho 
ele seu cargo. 

Em 25 de Outubro é approvado. 
Erri oflicio n. 301 ele 28 de Ou-
t,ubro de 18\15 pediram-se infor-
mações . Respondido em 28 de 
Outubro. 

OBSEa V A.ÇÕES 

'L'orquato Moreira. 

RPqueiro que por intermeclio da Ern 25 de Outubt·o entt·a em Do 
iVlesa, o Governo informe o se- disoussão que é ence rrada sem 
guinte: debate.- Em 26, approvado . 

Sr. Torquato Moreira. 

1°', dura nte quanto tempo exerceu o Em oflicio n. 299 de 28 de Ou-
Sr . Barão do Ladario o cargo de t11bro pediram-se informações . 
?hefe da e:nbatxada braZilell'a, Respondido em 19 ele Dezembro 
JUnto ao Governo ela Ch1na ; de 1895 . 

2o, discriminadamente, todas as 
quan tias que em nossa moeda 
recebeu o mesmo barão como chefe 
daquella embaixada; 

3o, quaes os resultados obtidos pela 
referida embaixada, relativos á 
colonisação chineza ; 

4o, si o Sr. Barão do Ladario apre-
sentou relataria ou trabalho pelo 
qual se possa verificar o modo 
por qtle se houve no desempenho 
de seu cargo. 

, 28 de Outubro .. Requeremos que se peça ao Governo Entra em discussão que é encer- Do Sr. Araujo Góes e outros. 
que informe : rada sem debate no mesmo dia. 

5 de 

)) 23 de 

{o, quaes as causas que determina- - Em ~9, approvado . Em offi-
ram os conlitc tos, ultunamente cio sob n. 31t de 30 ele Outubro 
havidos, no Estado de Alagôas, ped iram-se informações . 
entre praças ela força federal e a 
força policial; 

2o, si a transferencia do 26° ba-
talhão para o b;stado ele Sergipe, 
r elaciona-se com os r eferidos con-
tl.ictos. 

3°, si tem conhecimento ela falta de 
garantias, a segurança in,?ividual 
e á liberdade elos ctdadaos na-
q uelle Esta do . 

Novembro Requeiro que se solicitem elo Go- EDJ. 11 de Novembro é appro- Do Sr. Benedicto Leite. 
verno as se<>uintes informações vado sem debate . Em offi.cio 
necessarias p~ra a discussão do n. 329 ele 12 de Novembro pe-
projecto n. 212, deste anno; sobre cliram-se informações . Respon-
a conversão elos laskos dos bancos cliclo em 12 el e Dezem hro de 
emissores r egionaes : 1895. 

1, a Qua l o lastro que realmente de-
positou no Thesouro Nacional, 
cada um dos bancos emissores re-
g ionaes. 

2." Que alterações houve nesses las-
tros a té 23 de Setembro de 1893. 

Novembro Requeiro: to, quaes as _compan\lias 
nacionaes de na~egaçao que amda 
reclamam i ndemnisações por ser-
viços prestados ou prejuízos solfri-
dos a partir ele 6 qe Setembro de 
1893. 

EDJ. 25 ele Novembro é appro- Dos Srs. 
vado sem debate, Em ollicio outros. 
n . 362 de 26 de Novembro pe-
diram-se in fo rmações. Sa tis-
feito em ·18 de Dezembro de 1895. 

Lauro Müller e 

' i 
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1895 

. )) 

)) 

zo, o quantwn das indemnisações 
qne cada uma reclama quaes as 
que j:í. teem suas contas liqui-
dadas; 

3o, si a respeito elas companhias sub-
ve ncion adas foi ouvido o Minis -
teria por onde CO tTett o respecli v o 
servi ço e r1ual o seu parecer ; 

4o, s i houve a r espeito dessas pt·e-
tenções pareceres elo Canse i h o 
Naval e cópia desses parecP,res . 

1.1 ele Dezembro Requeiro que sejam presentes á Ca-
mara as informações em que se 
fundou o Ministt•o ela Industria, 
pa ra pt•otestar perante os pDcleres 
con>petentes contra actos elo go -
verno elo Rio de J a neiro, conce-
dendo estradas de fer1·o, na fôrma 
da legislação estacloal. 

Em H de Dezembro entra em Do 
discussão que fica adiada por 
t er pedido a palavra o Sr. F . 
Glycerio.- Em 13 oram os Srs . 
F. Glicerio e Coelho Cin tl' a.-
Em 14 os Srs. Be lisario e G . 
Drummond.- Em 21 os Srs. 
G . Drurnmoncl . Medeiros e Al-
buqnerque e Cttpel'tino ele Si-
queira, ficando a discussão 
adiada. 

Sr . Bolisat'ÍO de Souza. 

12 ele Dezembro 1.·· Si é e~acto que o gove l' no fede- En1. 13 de Dezembro entra em 'Do Sr. Gaspar Drummoncl. 
r al, depois ele intervir ot·g-anisan- discussão, sendo ••e<jeitado. 
elo um systerna r acional de j)l'Ofi-
laxia, no sentido de combate>.' a 
enfermidade que no anno passado 
po t• es·ta mesma época, grassou em 
localidades ribeirinhas do Para-
h yba, retirou essa intel'venção , 
antes elo desappat'ecimen!o com-
ple to elo mal 3 quando elle ainda 
tendia a disseminar-se. 

2. 0 Que providencias tem dado o Go-
verno para clebel lat• essa m~sm a 
enfermid ade que acaba ele fazer 
erupção no município de Campos. 

17 de Dezembro Reque iro que pot• intel'meclio da Em 17 entt•a em discussão que Do 
Mes:J. informe o Gover no si está fica ad iada por ter pedido a 

Sr. Frederico Borges. 

19 de Dezembl'o 

ele posse elo arch i v o elo ex- Vice- palav ra o St' . Medeiros e Al-
PresideJite da Republ ica , mat·e- buquerque. - Em 21 ora o St·. 
chal Floriano Peixoto, e no caso Medeiros e Al buquerque. R e-
affirmal ivo . si se encontra entre tirado em 27 de Dezembro a 
os documentos elo mesmo arcb ivo pedido ele seu autor. 
umn. carta elo capilão · dP fragata 
Garcez P:J.lha, .actual secretari o 
elo Ministro ela Marinha ao ex-
contt·:J.-almiran tc Saldanha ela 
Gama, carta ele que dão notic ia 
tele~ r ammas elo R io ele Ja neiro 
publicados em jorbaes do Es tado 
ele S, Paulo, acompanhada de 
mappas demonstrativos das cli!fe-
re nl es pos ições do exerci to legal 
e i ncl i cação sobre os pontos ela 
cidade elo Rio de Janeit•o, em que 
os revoltosos ela esq uadra pode~ 
r ia m fa2er dese mlnwque. 

Requeil•o que se solicito do Podet' 
gxecutivo o seguinte: 

Cóp ia doa contractos existentes com 
a City. ,J1,1lJJ!·ovements Company e 
a Soczete Anonyme d11 Gaz elo Rio 
ele J anei?·o ; 

que informe si alguma dessas com-
panhias requereu alteração, mo-
dificação ou novação de seu con-
tracto; 

no caso affirm ali v o, quaes os funda-
mentos allegados para isso, as 
bases ela modiftc~ çiio requerida e o 
despacho p!·ofet•iclo pfllQ Qovernq, 

Entra no mesmo dia em discus- Do S!'. 
são que é encerrada se m de-
bate. Approvaclo. Em offlc io 
n. 214 de. 20 dA Dezembro pe-
cbram-se tnformações . 

Alcindo Guanabat'a , 
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1895 19 de Dezembro Requeit·o que se solicite elo G0verno Entra em discussão no mesmo Do Sr . Gaspar Drummond. 
Federal: dia. Ora o Sr . Medeiros e Al-

io, c6pia do offic io diri gido ao Mi- buquerque, ficando adiada a 
nistro do Interior a proposi·to el o discussão. 
hospital de isolamento ela Ilha 
Grande pelo Dr. Sardinha, qt;anclo 
ultimamente em exercicio ele in-
spector ela saude elos portos; 

2o, cópia das inl'ormações pres tadas 
a respe ito do assumpto daquel le 
offic io dirigido ao mesmo Ministro 
pelo Dr. José ela Si l ve ira , quando 
reassumiu o exercício do cargo de 
insyector ~fl'ectivo daqtJella repar-
ilçao . 

,. 19 ele Dezembro R equeiro urgencia por 10 minutos Entra emw d iscussão e é em se- Do St·. F. Glicerio. 
para. justlticar um requerimento guicla approvado. O Sr. F. O li-
relativo á Mensagem do Sr. P t·e- ceno submette á approvação 
siclente ela Repu blica elos Estados ela Camara e é approvacla una-
Unidos ela America do Norte. nimernente a seguinte moção: 

« A Camara elos Deputailos da 
Republica elos Es tados Unidos 
elo Bt·azil, felicita á Camara 
elos r epresentantes ela União 
Americana, pela digna Men-
sagem do presidente Cleve-
land, que tão nobre e altiva-
mente defende os direitos, a 
soberania e a liberdade elas 
nações americanas, consagra-
elas nas doutrinas de i\Ionrõe . » 

» 23 de Dezembro Requeiro ao Poder Executivo, por Entra em discussão no mesmo Do St·. Nilo Peçanha. 

)) 

" 

» 

intermedio da Mesa ela Camara, dia e é encerrada sem debate. 
as seguintes informações : -Em 27 de Dezembro a ppt•o-

Si a Republica ele Venezuela fez h a vado. - Em 30 de Dezem hro. 
quatro annos ao govet·no brazi- officio n. 431, pediram-se in~ 
leiro um appello pela integridade formações. 
do seu terdtorio · 

Si este appallo se ~stendeu aos ou-
tros povos amer icanos ; 

Si o Brazil r espondeu , em que data 
e em CfUe termos. 

27 de Dezembt•o Requeiro que, por intermeclio da Ent t·a. em discussão e é sem ele- Do 
Mesa, se solicite do Govet·no a bate arprovado. - Em officw 

Sr. Timotheo ela Costa. 

segnin te informação : n. 430 de 30 de Dezembro pe-
Si j á chegou ao conhecimento do clirr,m- se informações. 

Poder Execnti vo o pedido de re-
integração do ex~professor de t•he-
torico., elo antigo collegio de D. 
Ped t•o li. bacharel Franklin Do-
ria, pedi(lo ap t·esen taclo pela con-
g regação do r eferido collegio . 

27 de DezQmbro Requeiro que se suspenda a votação Re-jeitado. 
da redacção do orçamento da re -
ceita, entenda-se a Mesa ela Ca-
mara com a elo Senado no se'1tido 
de aver igu111· a questão suscitada 
pelo Sr. deputado José Carlos de 
Carva lho, e providenciar como for 
conveniente. 

27 de Dezembro R equeiro que a Mesa ela Camara Approvado.; 
fique autorisada a entender-se 
com a dú Senado pat·a, verificando 
a verdadeir a r edacção da parte 
do art. 1o do orçamento da re-
ceita, que se refere aos vinhos 
communs, faze r a definitiva re-
clacção desta parte do art. 1°, de 
accordo com o vencido. 

Do Sr. Alcinclo Guanabara. 

Do Sr. Artlmr Rios. 



VOTOS DE PEZAR 

ANNO DATA ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1895 24 de Maio . .. Proponho que seja nomeada uma commis - E' unanimemente 
são para acompanhar os restos mortaes 

approvado . ... Do Sr . Bar ros Franco 
Junior. 

do nosso mallogrado companheiro F. San-
th iago e que, lançando -se na acta um voto 
de sentimento por tão infausto aconteci-
mento, tambem se levante a sessão em 
testemunho do profundo pezar em que esta 
Camara está. 

» 28 de Maio •• • Proponho que seja incluído na acta um voto Em 28 de Maio entra em dis- Do Sr. Ser1.edello e ou-
de pezar pelo -passamento do cidadão cussão. Oram os Srs. Thomaz tros . 
Dr. Saldanha Marinho, senador pelo Dis- Delfino, A . Monte11egro, Nilo 
tricto Federal, com a declar"<tção expressa Peçanha, J. Bevilaqua, B . de 
de que o pezar de que se acha possuída a Andrade, Rodolpho Abreu, 
Camara é o mais profundo, porque nenhum Pinto da Rocha, Vergne ~e 
brazileiro serviu com mais sinceridade, Abreu, Fernandes Lima, An1: 
mais patriotismo e maior pureza as idéas sio de Abreu, Silva Mariz, Ge-
liberaes e a instituição republicana. miniano Brazil, Lauro Müller, 

Benedicto Leite, Galdino Lo -
reto, Coelho Cintra, A. Severo, 
Sá Peixoto, Alencar Guima-
rães, Luiz Adolpho, Martins 
Junior e Urbano de Gouvêa. -
Encerrada. E' unanimemente 
approvado. 

» i de J ulho .... Propomos que sejam inter rompidos os tra- Sendo unanimemente approvado, Do Sr . Glicerio e ou-
balhos, durante tres dias, em homena:gem 5USpencleu-se a sessão . tros. 

)) 

» 

» 

23 de Julho ... 

23 de Julho ... 

ao Marechal Floriano Peixoto. 

Requeremos que se insira na acta da sessão Approvado, depois de t er orado o Do Sr. Vergue de Abreu 
de hoje a seguinte declaração:-A Camara Sr. C. Zama. e outros . 
dos Deputados, interpretando os sentimen-
tos geraes da Nação, lamenta profunda-
mente a morte do eminente estadista bra-
zileiro Dr. José An.tonio Saraiva. 

Proponho que em homenagem á memoria dos Ora o Sr. Zama, sendo approvado Do Sr. ·Francisco Veiga. 
venerandns e distinctos braz ileiros Jt)Sé o requerimento e suspensa a 
Antonio Saraiva e Antonio José Henriques sessão . 
se suspenda a sessão. 

30 de Julho .. · Requeremos que seja consignado na acta da Votada a urgencia pedida pelo Do Sr . Belisario 
sessão de hoje um voto de pezar pelo faUe- Sr. Belisario, é submettido a tros. 
cimeu to do heroico genel'al Fonseca Ramos. votos e approvado o voto de 

e ou-

5 de Agosto . .• 
pezar. 

Requeremos que seja lançado na acta um Approvado sem 
voto de profundo pezar pelo pas•amento 
do senador pelo Estado de Goy.az Antonio 
Amaro da Silva Canedo. 

debate . ..•.•.•.• Do Sr. Urbano de Gou-
vêa e outros. 

» 5 de Agosto.·· Proponho que a Camara dos Deputados sus- Approvado sem debate, sendo sus- Do Sr. Rodolpho Abreu. 
penda a sessão, em s ignal de profundo pensa a sessão. 
pezar pela morte do senador Canedo. 

» 2 de Setembro . Requeiro que se consulte a Cama r a sobre si Approvado sem debate ... . .. .. .. Do Sr. Benedicto Leite. 
permitte que seja lançado na ac~a um voto 
de pezar pelo fal!ecimento do senador Cunha 
Junior, e mais ainda, que pelo mesmo mo 
tivo se suspendam os trabalhos da sessão 
de hoje. 

» 10 de Outubro. Requeiro se insira na acta um voto de pezar Ora o Sr. P aranhos Montenegro . Do Sr. L . Filgueiras. 
pelo mfausto passamento do Dr. José Luiz Ence1Tada . 1\.pprovado . 
de Almeida Couto. 

' 



INDIGA~ÕES APPROVADAS E ADIADAS E ~UE FORAM APRESENTADAS DURANTE 
A 2a SESSÃO DA 2a LEGISLATURA DA UAMARA DOS DEPUTADOS 
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Inàica~ões approvadas e adiada~ e une foram apre~entaàas durante a 2a ~es~ão da 2n Iezislaturá 
da Gamara dos Deputados . 

ANNO DATA ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1895 1.8 de Maio ••.•• Requ eiro que pela Mes a ela Camara E1n 18 de Maio approvada . . , •. Do Sr. Augusto de Freitas . 
seja nomeada uma commissiio 
especial de nove membros, que 
el abore um proj ec to de reforma 
do ensino nas faculdades de di-
r eito. 

» 25 de Maio ••••• Requeiro que na fôrma do art. 37 Em 25 de Maio fica sobre a Do Sr. Zama . 
do regimento desta camara e de mesa.- Em 27 entra em dis-
accordo com o art. 42 do regi- eussão. E' apresentada emenda 
mento elo Senado, se nomeie uma pelo Sr. Eduardo Ramos. Ot·a 
commissão mixta rle seis mem- o Sr . Vergue de Abreu.- Em 
bros, que , tomando em conside- 3L or a o Sr. Leovigildo Fil-
ração a representação dirigida ao gueiras .- Em 1.0 de Junh o 
Congresso Nacional pelo Poder continúa o Sr. Leovigildo Fil-
L egisla tivo do Estado da Bah ia, gueiras .- Em 3 o mesmo se-
proponha, com urgencia, a pro- nhor. Encerrada. - Em 4 é re-
videncia que julgar mais conve- t irada, a r eque1·imento do a utor. 
niente par n. ser mantida naquelle 
Es tado a fórm:J. r epublicana fede-
rativa. 

» 1 de Junho .... Proponho que sejam objecto de séria E1n 1.0 de Junho entra em clis- Do Sr. CLmha Lima. 
meditação, pGr parte da com- cussão.- Em 11 oram os Srs . 
missão mixta que tem de inter- Coelho Lisboa e 'l'rindade. .-
pretar o a rt . 6° da Constituição Em 14 o Sr. Silva Mariz.-
Federal, os seguintes pontos: Encerrada. Em 15 é retirada, 

1. o Apresental' medidas legislativas a r equerimento do a utor. 
no sentido de considerar-se irritas 
e nullas as leis votadas nos Es-
tados. que forem a tten tatorias e 
viol adoras da Constituição Fede-
ral, bem como as que foram ulti-
mamente votadas pel o Congt·esso 
Estadoal ela P a rahyba elo Norte, 
suspendendo por tempo certo e 
determinado os efl'eitos da Consti-
tuiçiio daquell e Estado, com re-
ln.ção ao poder jucl iciario intei-
r amen te nulli!lcado (documento 
junto). 

2. 0 Medidas em ordem a manter em 
toda a sua plen itude e indepen-
denc ia o poder judiciario, na 
administr ação da justiça corno 
elemento essencial à causa ela de-
mocracia, visto como a divisão 
da magistratura em estadoal e 
federal importa o aniquilamento 
completo d P. todas as garantias da 
liberdade individual. 

3. 0 Obstar a intervenção elo governo 
elos E3 ta dos nas eleições, que de-
verão ser feitas por clistl'ic tos 
eleitoraes afim de r espeitar- se e 
gar antir o direito das minorias, 
consagrado na Constituição Fe-
deral. 

» 7 de Junho ... . Requeiro que a commissiio ele con- En'l 7 de Junho é sem debate D< o Sr, Torquato Moreira. 
stituição, legislação e justiça apre- appr ovada . 
sente parecer sobre o seguinte : 

Que yautagens pecuniarias compe-
tem ao almirante Je ronymo F ra n-
cisco Gonçal ves, em virtude do 
decreto n. 199, ele 30 de Julho de 
1894. 
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ANNO DATA ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1895 7 de Junho.,,. Os pareceres das commissões mixtas, Em 7 de Junho é remeLtida á Do Sr. Erico Coelho. 
de senadores e deputados, salvo o commissão de policia. 

i4 de Junho.,., 

caso previsto pelo art. 14 do re-
gimento commum ao Senado e á 
Camara, estão sujeitos aos tra-
mites regimentaes da Camara, 
ouvida a commissão permanente 
respectiva á materia. 

Requeremos que seja nomeada uma Em 14 de Junho 
commissão especial, encarregada approvada. 
de elaborar um projecto de lei que 
regule as consequencias políticas, 
administra ti v as e j udiciarias do 
estado de sitio, 

é sem debate Do Sr. Leonel Filho e ou-
tros. 

,. 17 de Junho ...• Requeremos se nomeie uma com- Em 17 de Junho entra em dis- Do Sr. Medeiros e Albu-
missão de cinco membros para cussão.- Em 20 approvado . querque e outros. 
apresentar um projecto de lei so-
bre o § 13 do art. 72 da Consti-
tuição ácerca da liberdade de 
imprensa. 

" 18 de Junho .... Requeremos a nomeação de uma EID. 18 de Junho entra em dis- Do Sr. Martins Junior e 
commissão especial ele cinco mem- cussão. - Em i9 oram os Srs. outros. 
bros, que, á vista dos documentos Medeiros e Albuquerque e Gon-
que lhes forem fornecidos, dê pa- çalves Maia.- Em 20 oram os 
\'ecer dentro do mais breve prazo, Sr. Arminio Tavares, Gaspar 
sobre a terminação do per iodo pre- Drumond e Arthur Orlando.-
sidencial do governador do Estado Em .21 oram os Srs. Arthur 
de Pernambuco, afim de habilitar Orlando, José Mariano (duas 
o Congresso a tomar conhecimento vezes) e F. Glycel"io.- Em 22 
da questão e a propor as medidas oram os Srs. José Mariano e 
q11e julgar necessarias para sua Coelho Cintra. O Sr. Martins 
solução nos termos do art. 6o § 2o Junior off'erece emenda. Encer-
combinado com o art. 34 § 33 da rada.- Em 25 o Sr. M. e Al-
qonstituição Federal. buquerque requer preferencia . 

na votação para a emenda. E' 
approvada a emenda substitu-

' t1va,. ficando prejudic .. do o re-
querunento. 

" 26 de Junho .... Requeiro que, na fórma do art. 37 Elll 26 de Junho é sem debate Do Sr. Aristides de Queiroz. 
do Regimen·to, se nomeie uma approvada, 

» 

coro,missão mixta, que, revendo as 
ta r i f as elos direitos de importação 
era .vigor e estudando as condições 
cl,as industrias fabris e manufactu-
l,eiras do paiz, proponha as refor-
mas das mesmas tarifas e indique 
outras medidas de protecção, que 
reconheça necessarias ao desen-
volvimento dessas i ndustrias. 

12 de Julho., .•. Requeiro que a commissão mixta, 
encarregada da regulamentação 
do art. 6° da Constituição Federal, 
tenha em vista : 

a) a Constituição do Estado ele Ala-
<>Ôas · 

b) 'b ac~ordão do tribunal superior 
d,e justiça do mesmo Estado, que 
d,eclarou a inconstitucionalidade 
das eleições dos Srs . Barão de 
Traipú e coronel José Vieira Pei· 
xoto para os cargos de governador 
e vice-governador c).o Estado; 

c) e a mensagem do Sr. Barão de 
Traipú ao Congresso estadoal so· 
bre os factos que se deram ap6s a 
publicação do citado artigo, ac-
cordão, e dê o seu parecer sobre a 
legitimidade do governo do refe-
r.ido Estado, de modo a ficar o 
Congresso Nacional habilitado a 
tomar. as medidas que forem ne• 
cessar1as, 

E10. 12 de Julho e approvada Do Sr. Araujo Góes e outros. 
sein debate. 
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1895 16 de Julho ... , . Requeremos que á commissão mixta, Em 16 .de Julho é sem debate Do Sr. Sá. Peixoto e outro. 
encarregada de regulamentar o approvada. 
art. 6o da Constituição da Repu 

25 de Julho ..... 

blica, sejam remettidos, afim de 
tomar na devida consideração, os 
seguintes documentos referentes á 
duplicada de Congresso no Estado 
do Amazonas : · 

1°, a acta da apuração geral da 
eleição para representantes do 
Congresso do Estado, procedida a 
15 de Novembro do anno passado, 
(doc. n. 1); 

2°, decreto do governador do Es-
tado, n. 77, datado de 12 de Março 
do corrente anuo, e publicado no 
Diarío Of!ioial de 15, convocando 
extraordinariamente o Congresso 
para o dia 25 do mesmo mez (doc. 
n. 2); 

3°, protesto judicial da maioria 
eleita e diplomada que reuniu-se 
no Paço Municipal (doc. n. 3); 

4°, actas das sessões de verificação 
de poderes por ella procedida e 
da eleição da Mesa definitiva 
(does. ns. 4 a 7); 

5_0 , acta da reunião da minoria di-
plomada, antes da hora regimen-
tal, simulando uma verificação de 
poderes e arbitrariamente arvoran-
do-se em Congresso (does. ns. 8 
a 11). 

Requeiro a nomeação de uma com- ED1 25 entra em discussão. En- Do, Sr. 
missão par lamentai,' de cinco mem- cerrada. - ]i:m 26 approvada. 
broa, para formular um projecto 
que reorganise a guard~ nacional 
da Republica. 

Nilo Peçan~a. 

7 de Agosto .... Indico que ao nosso regimento in- A' commissão de policia •••. ,,., Do S.r. Z~ma. 
terno se addicione a seguinte dis- · 
posição: Para as commissões per-
manentes não poderá ser eleito 

" 16- de Agosto ...• Reque~emos que seja nomeada uma Em 16 de Agosto entra em dia-. Do Sr. Cornelio da Fonseca ' 
commissão de cinco membros para cussão. Encerrada.- El)l 19, e, outros. 
rever os decretos ns. 451 D de 31 approvada. 

deputado ausente. 

" 

de Maio e 955 de 5 de Novembro 
de 1890, e formular um projecto 
de lei relativo ao registro da 
p1·opriedade immovel, tornando o 
systema de valorisação dessa es-
pecie de propriedade uma realidade 
no paiz·. 

20 de .. Agosto ... , Requeremos que a Camara dos Srs . Fica sobre a mesa .......... , ... Doi Sr. Vergue de Abreu. 
Deputados eleja uma commissão 
de inquerito, composta de nove ; 
membros, a qual, examinando se-
vet·amente a situação das compa-
nhias estrangeiras de seguros de 
vida, tendo em vista os -seus li- 1 

vros, contas, balanços e todos os 
documentos que julgar conve-
niente, proponha as medidas le- ' 
gislativas tendentes a regularisar 
o seu funccionamento e a acau~e-
lar os interesses dos segurados. 1 

20 de Agosto, ... Requeiro que a Mesa da Camara Em 20 de Agosto entra em dis- iDo! Sr. 
fique autorisada a convooar ses- cussão,que é encerrada.- Em • 
sões nocturnas sempre que julgal' 21 rejeitada. 
neoessario. 

F. 

: 

: 

Glycerio t 

' 

I 

' 

I 

t 

I 
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1895 5 de Setembro. Indico que a8 commissões .reunidas Enviada ás commissões de con- Do Sr . Eduardo Ramos . 
de constituição, legislação e jus- stituição, legislação e justiça 
tiça e orçamento deem parecer e de orçamento . 
sobre o· seguinte : 

1. o Si na disposição do art. 64 da 
Constituição Federal, e na ex-
pressão ter1·as devol~ttas, compre-
hendem-se os terrenos de mari-
nhas e accrescidos; 

2.0 Qual o meio regimental ou, em 
falta deste. o alvitre ao a lcance 
da Camara· dos Srs. Deputados 
para obstar a passagem de uma 
disposição que ella considera in-
constitucional em projectos de l ei 
que vierem emendados do Senado, 
quando taes projectos sejam da 
iniciativa de legislaturas ex-
tinctas, e nessas tenham sido en-
cerradas as discussões. 

» 26 de Setembro. Requeiro que se levante a sessão Elll 26 entra em discussão . Ora Do Sr . Francisco Glicerio. 
até que, da parte do Poder Ex- o Sr . Belisario de Souza. E ' 
ecutivo, em quem a Camara c:onfia, retirada a requerimento da seu 
se expeçam os actos necessarios· auto r . 
para a représsão dos que, na tarde 
de hontem, desacataram, ou con-
sentiram em desacato aos Mem-
bros da Camara dos Deputados . 

» 26 de Setembro. A Cama ra dos Deputados, confiando Entra em discussão, que é encet·· Do Sr. Belisario de Souza. 
no Governo da · Republica, passa rada a requerimento do Sr . 
:i ordem do dia, certa de que serão Medeiros e Albuquerque. Pre-
tomadas as providencias devidas. judicado. 

» 7 de Outubro .. Requeiro a nomeaç.ão de uma com- Elll 7 de Outubro, encerrada, Do Sr. Erico Coelho . 

9 de Outubro .• 

missã.o especial afim de dar pa- Approvada em 8 de Outubro. 
recer sobre o projecto de mono-
polio da exportação do café pela 
União, com a maxima brevidade . 

Requeremos a nomeação de uma E1n 9 de Outubro entra em dis- Do Sr. Sebastião Lacerda e 
commissão especial, de cinco mem- cussão, que é encerrada. - Em outros. 
bros, para r ever a legislação vi - 11 approvada. 
gente sobre a organisação jucli-
ciaria no Districto Federal, pro-
por a r eforma ou as modificações 
que julgar necessarias para me-
lhora r o serviço de administração 
da justiça, sendo remettido á 
commissão o projecto apresen-
tado pelo Sr . Pires Ferreira: 

" i3 de Novembro Requeiro quEl a Mesa da Camara Elll i3 de Novembro, approvada Do Sr . Francisco Glicerio, 
seja autorisada a nomear uma sem debate. 
com missão de nove membros, para 
apresentar ao Presidente da Re-
publica as felicitações da Camara 
dos Deputados, pelo 6° anniver-
sario da proclamação da Repu-
blica . 

» i4 de Novembro IndiGo que as commissões de fa- Enviada ás commissões de fa-Do Sr. Mar tins J unior . 
zenda e orçamento e de legislação zenda, de constituição e de or-
e justiça deem parecer sobre a çamento . 
competencia ou incompetencia do 
Poder Legislativo para tomar co-
nhecimento de reclamações ou de 
proj ectos sobre melhoramentos de 
aposentadorias, votando a Ca-
mara esse parecer no sentido de 
firmar doutrina a respeito da 
hypothese . 
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Pareêeres approvados e adiados na 2a ses~ão da 2a le[islatnra da Cainara d~s Deputados 

ANNO DATA 

1895 30 de Abril.. ... 

, 30 de Abril. ... , 

, 30 de Abril. . .•. 

2 de Maio ..... 

)) 3 de Maio ..... 

» 7 deM a io ..... 

7 de Maio ..... 

" 7 de Maio ..... 

7 ele Maio ..... 

, 21 de Maio ... .. 

)) 24 de Maio .•... 

16 

ASSUMPTO ANDAMENTO COMMISSÕES 

1 Approva as eleições a que se Em 2 de Maio ' approvado ...... Da commissão ele petições 
procedeu no Estaclo elo Pi- e poderes. 
auhy a 7 ele Dezembro de 
1894, e r econhece deputado 
pelo mesmo Estado o Dr. 
Raymundo Arthur ele Vas-
concellos. 

2 Reconhece deputados pelo Em 2 de 
Estado elo Paraná os Sr,s . 

Maio approvado ... . . . Da com•1lissào de petições 

Drs. Bento José Lamenha 
Lins, Francisco de Almei-
da Torres, Manoel ele Alen-
car Guimarães e Brazilio 
ela Luz. 

3 Reconhece deputado pelo 'l0 Em 2 ele Maio approvaclo ... , •. 
clistricto do Estado ele Mi-
nas Geraes o Dr. José Cae-
tano da Si! v a Cam poli na. 

e poderes. 

Da comtn1ssã.o 
e poderes. 

ele petições 

4 Reconhece deputado pelo 1° En~2 de Maio é dispensada a im- Da commissão ele petições 
clistl'icto eleitora l do Ois- pressão elo parecer a 1·equeri- e poderes. 
tricto Federal o Dr. Inno- menta do Sr . L. de Vascon-
cencio Serzeclel lo Corrêa. cellos, sendo em seguida ap-

provado. 

5 R econhece deputado pelo Es- Em 
tado do Piauhy o Dr. J oa-
guim de Lima Pires Fer-
reira. 

6 R~conhece deputados pelo 1° Em 
districto do Estado de S . 
Paulo os Srs. Drs. Pau lo 
de Souza Queiroz e Fran-
cisco Xavier Paes ele Bar-
ros. 

10 de Maio approvado ..... Da commissão de petições 
e poderes. 

10 de Maio approvado ..... Da com missão de petições 
e poderes. 

7 Reconhece deputado pelo 4o Em 10 de Maio 
districto do Estado ele São 

approvado . .•.• Da commissào de petições 
e poderes. 

Paulo o Dr. Antonio Ma-
noel Bueno de Andrada. 

8 Reconhece deputado pelo 7o Eu~ 
clistricto elo Estado de São 
Paulo o Dr. Manoel An-
tonio Furtado. 

10 de Ma,io approvado .. . . . Da commissão ele petições 
e poderes . 

9 Reconhece deputado pelo Es-
tado de Matto Grosso o 
coronel Joaquim Carac-
ciolo Peixoto de Azevedo. 

Em 10 de Maio approvado ., .•. Da com missão de petições 
e podet·es. 

10 Concede• licença ao Sr. de- Em 21. 
putado Cincinato Casar da 
Silva Braga para ausen-
tar-se do paiz. 

de Maio approvado .. ... Da commissão de petições 
e poderes. 

ii Reconhece deputado pelo 1° Em 27 de Maio entra em dis- Da commissào de petições 
districto do Estado das cus são unica. Ot·a o Sr. Nilo e poderes. 
Alagôas o Dr. Manoel de Peçanha.-Em 30 oram os Srs, 
Araujo Góes. Augusto de Freitas que conclue 

com a apresentação de um re-
querimento d9 adiamento da 
discussão, e G . Bt·azil. E' apre-
sen~ada emenda pelo Sr . M. da 
Si lva.~ Em 3 l oram os Srs. G. 
Brazil, E. de Queiroz e F. 
Lima. Encerrada. -Em 10 de 
Junho é approvado em votação 
nominal tiequerida pelo Sl'. F. 
Pires, po~· 82 contra 74 votos. 
-Em 3 é approvada a eme nda 
elo St•, Moreira da Silva. 



ANNO DATA. 

1895 24 de Maio •.•.. 

» 30 de íVIaio ....• 

» 30 de íVIaio .•... 

3 de Junho .•.. 

» 3 de "Junho •.•• 

» 3 de Junho .. ., 

» 4 de Junho .•.. 

» 4 de Junho., .• 

» 5 de Junho ...• 

5 de Junho .... 

" 6· de Junho •••• 

- i22 ..... 

ASSUMPTO 

12 Concede licença, duran te a Em 17 de íVIaio approvado. 
actual sessão, ao Sr. depu-
t ado Marcolin'.l Moura para 
ausen lar-se. 

13 J ulga o Poder Executivo com- Impresso l!!ómente. 
petente para r esolver a r e-
clamação de Leopoldo Co-
palbo e outros cont ra a 
cobra nça do imposto de 
fumo, sal v o a o pe Licionario 
o direito de recurso para o 
Poder J udiciario. 

14 Indefere o requerimento do Impresso sóJnente• 
Dr. Emesto de Souza e Oli-
veira Coutinho, bibliotheca-
rio da Escola P olytechnica, 
julgando competente o Po-
der Execu tivo para conhe-
cer do direi to, por ventura 
decurrente da r eintegração 
do peticionari a, aos venci-
men tos que reclama . 

15 Indefe re o requerimento em I 
que D. Clelia Maria P ei-
xoto , pede uma pensão e a 
faculdade de habi ta r um 
dos proprios nacionaes . 

e mente. 

16 Indefe re o requerimento em Impr so sómente. 
que o alferes reformado e 
tenente- coronel honorario 
do exercito Luiz Firmino 
de Souza Caldas pede me-
lhoria da r eforma. 

17 Indefer e o r equerim ento em 
que o majo r reformado Ma-
noel Alcantara de Souza 
Cousseiro pede melhoria de 
reforma. 

re o són1.ente. 

18 Indefere o requerimento em I mpre s óJnente• 
que o tenente- coronel gra-
duado reformado Antonio 
Galdino 'l'ravassos Alves 
pede pagamen to da d ilfe -
r ença de soldo de major 
a capi tão em determinado 
per iodo . 

19 Indefere o r equeri mento em Impres so sómente. 
que o alferes Adolpho F er-
re ira Barros da Fontoura 
pede que seja contada a sua 
ant ig uidade desde 4 de J a-
neiro de 1890. 

20 Indefere o requerim ento em Imp["esso I!IÓDJ.ente. 
que o mestre de 2a classe 
r el"ormado, do Corpo ele om: 
ciaes Marinheü-os, Fran -
cisco Leão, pede melhoria 
de reforma . 

21 Considera. necessario que seja Impres so sôm:ente. 
melhor 1ns trtuda a petição 
do tenente reformado Car-
los Augus·to Gogoy, que pede 
reverter ao exercito. 

22 Rec_onhece deputado pelo 3° Ein 10 de Junho tip_provado. 
cl1s tn cto do Estado do Rio 
de J aneiro o Dr. Julio Ve-
rissimo da Silva Santos . 

COMMISS ÔES 

Da commissão de petições e 
poderes . 

Da commissão de orçamento. 

Da commissão de orçamento. 

Da commissão de pensões e 
contas . 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de mal'inha 
e guerra. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

. Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de petições e 
poderes, 
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» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

no r equerimento em que 
Miguel Jacintho de Noro-
nha Feital, 3o official da 
admi nistração dos Correios 
do Districto Federal e Es-
tado do Rio de Janeiro, 
pede o pagamento ele se us 
vencimentos re]a·tivos ao 
período em que esteve apo-
sentado. 

14 de Junho.... 24 Julga nada have~ a defe~ir Impresso sómente. 
nas r eclamações de J oa-
quim J osé Gonçalves & C. 
e outros e da Associação 
Commercial de S. Paulo 
ácerca do augmento de 40 % 
addi cionae~ a que estão su-
jeitos os vinhos, nos term os 
elo art . 1° da lei n. 265 de 
24 de Dezem bro de 1894. 

15 de Junho .. . , 25 Indefere o requerimento em In1presso sómente. 
que os aspirantes ele mari-
nha inclttltaclos pe lo decre to 
ele 1o ele Janeiro ele 1805 
pedem a sua re8ntrada na 
Escola Naval e que lhes 
sejam dadas as cer tidões 
dos exames , segundo sua 
applicação com aproveita-
mento no anno de 1893 a té 
o dia em que reben tou a 
revolta, como determina 
o decreto n. 206 . de 26 de 
Setembro de 1894, sem clis-
criminação alguma . 

20 de Junho.... 26 Considera em vigot· o decreto 11npresso sómente• 
n. 1024 de 11 de Novembro 
ele 1890 e que não contraria 
pl'incipios nem preceitos 
co nstitucionaes a compe-
tencia para manter e adm i-
nistrar o deposito publico 
do Districto Federa l. n o 
modo r egulado naq'uel!e 
decreto . 

22 de Junho.... 27 Indefere as petições de D. Vir- Impresso só mente• 
ginia J a nuaria da Silveira 
Soares, Augusto Cesar Co-
usseit·o ele Mattos, Fran-
cisco ele Salles Ferreira 
Ruas, Joaquim Ferreira ela 
Silva. Manoel Rodrigues 
ela Fonseca e Herculano 
Pereira Barboza. 

22 de Junho. . • . 28 Inde fe re as petições de ri. Ma- Impresso sómente. 
ria Isabel T. elo Rego Bar-
ros e D. Carolinu Leopol.: 
dina Gomes d'Avila. 

10 de Julho., ., 29 Indefere o requerimento em Impresso sóment.e. 
que Theotonio Augusto de 
Faria pede indemnisação 
de prejuízos, que allega ter 
soffl'ido. 

10 de Julbo,,.. 30 Indefere o r equeriment o em Impresso sómente. 
que o engenheiro Adolpho 
Lopes pede a votação de 
um credito para pagamento 
de vencimentos que deixou 
de receber. 

COli!MISSÕilS 

Da com missão de orçamento. 

Da commissão de orçamento. 

Da com missão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de constitui· 
ção, legislação e justiça, 

(A requerimento elo Sr. Os-
car Godoy oíl'erecido na 
3" diRcussã:o do projecto 
n . 188 de t894.) 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da commissão de orçamento. 

Da com missão de orçamento. 
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10 de Julho.... 3-L Julga não h aver que deferi!" Impresso sóruente. 
no r equerimento em que 
Tiberio Burlamaqm Cas-
tello Branco r eclama ven-
cimentos a que se :jul ga com 
direito. 

Da commissão de orça-
mento. 

10 de Julho. . . • 32 Opina no sen tido de não ser Em 11 de Julho foram os Srs . Da comm1ssão de orça. 
approvada a emenda apre- Belisario de Souza, Lauro mento. 
sentada pelo S1•. Belisa rio Müller, Alberto 'l'orres e Ser-

10 de Julho .... 

10 de Julho . . .. 

i5 de Julho .... 

ele Souza e out ros na 3a zedello Corrêa. Encerrada.-
discussão do projecto n. 24 Em 12 ele Agosto é approvada 
deste anuo. (Projec to n. a emenda . 
152 de 1894. ) 

33 Opina no sentido de ser ap- Impresso sómente. 
provada a emenda apre-

34 

35 

sentada pelo Sr. Galdino 
Lore to na disc ussão unica 
do projecto n . 99 de 1894. 

Opina no sentido de não ser Impresso SÓPleDte. 
a pprovado o projecto n . 196 
de 1894, que con cede ao 
Governo o necessari.o cre-
dito par a que sej a e nviada 
á F ranca uma co mmissão 
incumbida ele es tuda r o 
methodo Roux. 

Indefere o r equerimen to em Impresso sómente. 
que o capitão J oão Luiz de 
Cast ro e Silva pede qne se 
lhe ma nde contar a anti-
guidade elo pos to de alferes 
de 11 ele Dezem bro de 1868 
a 18, com antiguidade ele 
6 de F evereiro do mesmo 
anuo. 

17 de Julho.... 36 Julga da cornpetencia do Impresso sómente. 
Poder Executivo resolver 
sobre a petição do fiel cte 
2a classe Arnerico Gonçal-
ves, que solicita o paga-
mento ele soldo e gratifi-
cação a que se considera 
com direito. 

17 de Julho.... 37 Indefere o requerimento em Impresso sómente. 
que Augus to Cam ln·aia soli 
ctta autorisação pa ra fun-
dar na Capital elo Estado 
de S. Paulo um Banco Hy 
pothecario e Agricola. 

18 de Julho.... 38 Indefer e a petição em que Impresso sõmente. 
Firmino da Silva Santos e 
Julio Corrêa Martins pe-
dem a concessão para , pot· 
s i ou companhia que orga-
nisarem, exploi·ar a zona 
flores tal s ituada entre os 
rios Pepery-g tiassú, Santo 
A ntonio Guassú, Chapecó e 
Jangada , encorporada hoje 
ao territorio brazileiro. 

22 de Julho, ... 39 Julga pelas razões que expõe Impresso sómente. 
não ha ver que cTeferir no 
r equeriment o em que a 
Companhia Lloyel Brazi 
leiro pede que em r elação a 
vapores seus, em serviço de 
guerra durante a revolta, 
se proceda do mesmo modo 
quanto aos da Companhia 
Nacional de Navegação 
Costeira. 

Da commissão de orça-
mento. 

Da commissão de instrncção 
e saude publica. 

Da com missão de marinha e 
g:~erra . 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da com missão de fazenda· e 
i ndustrias . 

Da commissão de orça-
mento. 
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1895 22 de Julho .... 

» 22 de Julho ..•. 

)) 22 de Julho ..•. 

» 22 ele Julho .... 

)) 27 de Julho . ••. 

29 de Julho . .. : 

)) 30 de Julho., .. 

30 de Julho .... 

3l de Julho .... 
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40 Indefere o requérimento em 
que D. Rosa Izabel Domin-
gues Costa, viuva do ex-
contramestre de carpinteiro 
do Arsenal de Marinha de 

Impreseo sómente. 

Pernambuco, pede para si 
a reversão da pensão que 
percebia seu finado ma-
rido. 

,11 Inde fere o re~uerimento em Impresso sómente. 
que D. Maria da Costa 
Nunes ele Mello, viuva do 
ex-fiel do thesoureiro ela 
Estrada de Ferro de Batu-1 
rité Francisco Nunes Tei•l 
xeira_ ele Mello, pede uma 
pensao. 

42 Indefere a petição de D. Po-
Iucena Frias Sá Pinto e 

In1preeso sómente. 
outras, filhas elo tenente-
coronel de engenheiros Ma-
noel de Frias Vasconcellos, 
que pedem seja equiparado 
o meio soldo que percebem 
ao ela tabella actttal. 

43 Indefere a petição de D. Joa-
quina de Azeredo Bastos 
e D. Antonia dos Santos 

I1npresso sómente . 

Azeredo, vim·a e filha do 
Dr. Francisco Antonio de 
Azet·edo, cirurgião-m61· do 
exercito, que solicitam uma 
pensão. 

44 Indefere o requerimento em ImpreliU!!IO sómente. 
que a ex-praça do exercito 
Joaquim Cae tano 'l'inocp 
pede reforma. 

45 Concede sessenta dias de Impresso sómente. 
licença ao Sr. deputado 
Francisco de Assis Rosa 
e Silva. 

46 Indefere o t•equerimento de Impre•so sómente. 
Albino de Araujo Guima-
rães, machinista naval de 
2• classe r eformado, que 
pede melhoria de reforma. 

47 Indefer e o requerimento do 1° Impreeso 
tenente reform ado da Ar-
mada Atanagildo Barata 
Ribeiro, que pede o paga-
mento da diilerença entre 
o soldo que perca be pela 
r eforma e a pensão que lhe 
deveria tocar pela aposen-
tadoria, desde a sua refor-
ma até a organisação elo 
Corpo de Engenheiros. 

sómente. 

001(1\liSSÕES 

Da commissão de pensões e 
contas . 

Da commissão de pensõel! e 
contas. 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Da .commissão de pensões e 
contas. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da com missão de petições e 
poderes. 

Da commissão de marinha 
·e guerra. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

48 Concede licença ao deputado Em 12 de Agosto é approvado, Da commissão de petições e 
Enéas Martins até ao fim depois de orar pela ordem o poderes, 
da actual sessão legisla- Sr. Gustavo Yeras, 
ti v a. 
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7 de Agosto ... 

» 8 de Agosto ... 

)) 9 de Agosto .. . 

" 10 de Agosto ... 

" 20 ele Agosto ... 

)) 23 de Agosto ... 

)) 23 de Agosto, •. 

23 de Agosto ... 

49 Opina no sentido de não ser Impresso són"lente. 
adoptado o projecto n. 54 
de 1894, que declara vá-
lidos par a a ma tricula n os 
cursos superiores os exames 
prestados no Lycêo ele Ar-
tes e Olftcios de Pern am -
bttco. 

50 Indefer e o r equerimento elO Impresso !!jómente, 
estudante elo 4° a nno dO 
curso jur idico, Fructuoso 
José Gomes Calaça, que 
pede pr orog:wão do prazo 
par·a conclui r se us es·tudos 
pelo regimen a nti go. 

51 Indefere os r erruerimen tos : In1presso sómente . 
ele A. 'l' angny e Pb . Petit, 
que so li cita m um a con-
cessão, por 90 annos, para 
explorat· um pol'lo de el es-
embarque em Itac urussá, 
e de Fe rnando Maria elo 
P rado, concess ionario e 
proprieta rio ela Empreza 
Cal' ris de F erl'o de San ta 
Cruz a Itagua hy, pedindo 
os favores da lei n. 1746 
ele 13 de Outubro de 1869 
para alrandegar por 50 
annos o porto de Itacu-
russá, e manda archiva r 
a reclamação do segundo 
des tes peticionarias, pel o 
motivo que expõe . 

Da com missão ele instrucção 
publica. 

Da commissão de instrucção 
publica. 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

52 Julga que eleve ser dirigida Ean 28 ele Setembro appr ovaclo, Dacommissão de orçamento. 
ao Governo a representa -
cão de val'ios bancos e com-
panhias com sécle nesta 
Capita l, que reclama m con-
tra a cobra nç:t do impos to 
sobre dividendos na razão 
ele 3 1/2 %. 

53 In defere a repr esentação em Ianpresso sómente. 
que a Camara Municipal 
de Atiba ia pede isenção 
do imposto ele importação 
par a os materiaes de que 
precisa parao encanamento 
de agua potave l naquelle 
município. 

Da commissão de fazenda e 
industrias . 

54 Reconhece depu tado pelo 4d E1u 22 
districto do Es tado elo Rio 
ele Ja neiro o Dr. J osé Tho-

approvado ..•.. •.... . •• Da comm issão de petições e 
poderes. 

maz da P orciuncu'la . 

55 Indefere· o requerimento em llnpresso sôauente. 
que Constança Ephigenia 
Coelho pede uma pensão. 

56 i ndefere o l'equeri mento em .Impresso sómente. 
que Candida de Oliveira 
Nascimento pede uma pen-
são. 

57 Indefer e o r equerimento em I1npresso sómente. 
que Guilhermina de Barros 
Sant' Anna pede um a· pen-
são. 

Da commissão ele pensões e , 
conias. 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Da commissão de pensões e 
contas. 



ANNO DATA 

1895 23 de Agosto ... 

" 23 de Agosto ... 

» 26 de Agosto .. . 

» 26 de Agosto •.. 

» 27 de Agosto .•• 

27 de Agosto ... 

" Z7 de Agosto ... 

58 

59 

60 

ASSUMPTO ANDAMENTO 

Indefere o requerimento em ln'lpi•esso 
que D. Umbelina Araripe 
Cavalcanti de Al buquer-
que, viuva do tenente ho-
norario do exercito Fran-
cisco de Paula Cavalcanti 
de Albuquerque, pede uma 
pensão. 

Indefere o requerimen·to em Impresso 
que o cabo de esquadra re-
formado do Exercito, Ame-
rico Pereira elo Valle, pede 
uma etapa. 

Indefere o requerimento em Impresso 
que P edt·o Gracie Filho 
pede, para si ou empreza 
que organisar, isenção dos 
direitos de importação para 
o material e apparelhos 
destin ados á montagem de 
uma fabrica de refin ação 
de kerozene ou petroleo e 
pam o kerozene crú ou pe-
troleo crú que impor ta r. 

só1nente. 

sómente. 

són1ente. 

61 Indefere o reqtterimento em lmpresao sómente. 
que a Camara Municipal 
da cidade do Amparo, no 
Estado de S. Paulo, pede 
isenção dos direitos de im-
portação do material des-
tinado á illumino.ção pu-
blica daquella cidade . 

62 Julga ser ela competencia elo Impresso sór.nente~ 
Poder Executivo o conheci-
mento e decisão elo objecto 
do r equerimento em que 
Alfonso Henrique ele Oli-
ve ira Montaury e José Hen· 
rique Aclerné pedem a de-
cretação de verba para pa-
gamento dos vencimentos 
que deixaram de r eceber 
desde a sua demissão até 
serem reintegrados nos car-
gos que occupam no Cor-
reio. 

63 Jul ga não haver que deferir Impresso sómente. 
no requerimen to em que 
José Ignacio de Faria, te-
legraphista ela Repartição 
Geral dos Telegraphos, pede 
a consignação de verba 
para pagamento de diarias 
a que se julga com di-
reito. 

64 Julga competir ao Poder Ex- Impresso sómente. 
ec utivo r esolver sobre a 
duvida apresentada em re-
querimento pela Compa-
nhia de Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil, si a 
mesma companhia eslá ou 
não sujeita, em vista dos 
seus contractos e pri vile-
gios, ao pagamento das des-
pezas de fiscalisação. 

COMMISSÕES 

Da comm issão de pensõee e 
contas. 

Da com missão de pensões e 
contas. 

Da commissão de fazenda e 
industl'ias. 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da commissãocle orçamento. 

Da commissão de orçamento. 

Dacommissão de orçamento. 



ANNO 

1895 27 de Agosto ... 

" 28 de Agosto ..• 

" 29 de Agosto ... 

)O 30 de Agosto ... 

» 30 de Agosto ... 

" 30 de Agosto, . • 

» 30 de Agosto .. . 

" 31 de Agosto, .. 
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65 Julga não haver que deferir Impresso sómente. 
no requerimento em qtre 
Joaquim Xavier Baptista, 
carteiro de 2n classe do 
Correio Geral, pede que 
seja aqtorisado o Gove.rno 
a mandar pagar ao petl-
cionario o ordenado desde 
a sua demissão até a ra-
integração. 

66 Indefere o requerimento em Imp1.•esso só mente. 
'lue Eduardo Limpo de 

breu e Gaslon de Poli 
pedem isenção de direitos 
de importação para o pe-
troleo bruto destinado ás 
fabricas de refinação ~ue 
pretendem fundar nos ~s-
tados do Pará, Pernam-
buco e S . Paulo. 

67 Indefere o requerimento em Impresso sómente. 
Óne D. Carolina Adelaide de 

li veira Malheiros, vi uva 
do capitão do exerci to Car-
los Sabino de Malheiros, 
pede augmento da pensão 
que percebe. 

68 Indefere o requerimento em Impresso só mente. 
que o escrevente da Ar-
mada Raymundo Mamede 
do Espir i to Santo pede a di-
visão da respectiva brigada 
em duas classes. 

69 Indefere o requerimento em 
que o Dr. Constancio Car-

Impresso sõanente. 

los de Souz:t Uzel, 1 o cirur· 
gião roformado elo Corpo 
de Saude do Exercito, pede 
melhoria de soldo, 

70 Indefere o requerimento em Impresso só mente. 
Íbe o alfbres do 15o bata-

ão de infantaria elo ex-
ercito Ignacio Tito da 
Costa Rego pede que a an-
t iguidade do. seu posto lhe 
seJa contada de 21 de No-
vembro de 1889 . 

71 Indefere o requerimento em Impresso só mente. 
Óue Joaquim Ferreira da 

unha Barbosa, major re 
formado do exercito e co-
ronel honorario, pede me-
lhoramento ele reforma. 

72 Indefere o requerimento em Intpresso sómente. 
que Luiz Fe1ippe Alves da 
Nobrega pede privilegio 
por 90 annos para a con-
strucção de um canal li-
gando o porto de Santos á 
cidade ele S, Paulo, 

COMMISSÕES 

Da commissao de orçamento. 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da commissão de pensões e 
contas. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Dfl. commissão de marinha 
e guerra . 

Da commtssão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de obras pu-
blicas . 
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1895 31 de Agosto ... 73 Indefere o reg_uerimento em Impresso sómente. Da com missão de pensões e 
Óue D. Ehsa Alves de contas. 

liveira pede uma pen~ão 
equivalente ao soldo que 
percebia seu filho, o alfe-
res em commissão do 30° 
batalhão de infantaria do 
exercito Antonio Alves de 
Oliveira. 

" 4 de Setembro. 74 Indefere o requerimento em Impresso sómente. Da commissão de pensões e 
que D. Constança Ephi- contas. 
geni~ Coelho pede uma 
pensao. 

, 11. de Setembro. 75 Dá varias informações acerca Impresso sómente. Da com missão de orçamento. 
da materia do projecto 
n. 113 de 1892, que auto-
risa o Governo a melhorar 
as reformas dos officiaes do 
exercito concedidas por de-
ereto de 3 de Fevereiro de 
1890, equiparando-os nas 
vantagens do decreto de 19 

~ de Abril do mesmo anno . 

" ii de Setembro. 76 Julooa ser da competeucia do 
P~der Executivo resolver 

lmpre!!.sO sómente. Da com missão de orçamento. 

sobre a mataria do r equeri-
mento em que o Dr. Fre-
derico Maurico Draenert 
pede o pagament~ de ven-
cimentos a que se Julga com 
direito. 

" 11 de Setembro. 77 Julga ser da compelencia do Impresso sómente. Da com missão de orçamento. 
Poder Executivo resolver 
sobre a mataria do reque-
rimento em que Francisco 
Felippe Nery de Araujo, 
carteiro de 2a classe do 
Correio Geral, pede o pa-
gamento de ordenados re-
!ativos ao tempo durante 
o qual esteve demittido. 

)) 11 de Setembro. 78 Indefere o requerimento em Impresso sómente. Da com missão de orçamento. 
que a Companhia Estrada 
de Ferro de Muzambinho 
pede augmento de seu ca-
pital, no ramal da Campa-
nha, e elevação a 6 % da 
ga1·antia de juros de 4 %, 
concedida para esse r amal. 

" t7 de Setembro. 79 Indefere o r equerimento em Impresso sómente. D-e commissão de marinha 
que o major graduado re- c g uerra.. 
formado do exercito Cyriaco 
José de Azevedo pede que 
seja con tado palo dobro 
o período durante o qual 
prestou ser viço em tempo 
de guerra. 

" 17 de Setembro. 80 Indefere o requerimento em Impresso sómente. Da commissão de marinha 
que o tenente honorario e e guerra. 
aliares reformado da Bri-
gada Policial da Capital F e-, 

I 
deral, Leonidio José Gon-

I çalves, pede melhoria de 
reforma. 
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81 Indefere o r êquerimen to em Impt•esso sómente. 

q ue o cirurgião ele 4" clnsse 
do Cor po de ' aude da Ar-
mada , Dt·. J osé Ribas Ca-
dn va i, recla ma co nlNt as 
injusti ças , que di z te t• sof-
fr iclo. 

82 Ind efere o r equerimento em Impress o s ótnente. 
c1ue o ca pitão-tenente E du-

83 

ardo Augusto Ver iss ima de 
J\la t tos pede se r gr aduado 
no posto de c~ pitão de fra-
gata . 

Appi·ova as el eições a que se Em 24 de Setembro entra em 
procedeu no 4o cli st t·icto d iscussão . Oram os Srs . J osé 
do E stado de P et·nambuco l\1ar iano que a presentaemenda, 
e r econbeca deputado o Dt•. L:l!ldulpb n el e Magalhães e Cor-
Hercula no Ba ucleira de nel io da Fonseca . E ncerrada . 
Me llo, com vo to em sepa- -Em 25 é r ejeitada a eme nda 
r ado pt•oponclo a aunul- do Sr. José Ma riano e a ppro-
lação das mesmas eleições. vado o par ecer . 

COiúmSSÕES 

Da commissilo de marinha 
e guerra . 

Da commissão de marinha 
e g uerra , 

Da commissilo de petições e 
poderes . 

4 ele Outubro .. 84 Approya as eleições a que se En1 7 
pt'ocedeu no 5° d istric to do 
J~s tado do R io Gran de do 

de Outubro, approva clo, Da commigsão ele petições e I 
poderes . 

Sul e r econhece deputado 
o Dr. Altlxa ndre Cass iano 
do Nasci mento . 

8 de Outubro.. 85 Indefere a pet ição de D. Ber- Impresso sótneute. 

8 de Outubro , . 

8 de Outubro., 

U de Ou~t1 b t• o . . 

i4 de Outubro,, 

th a Bra zil ia T or res de 
Cash•o em que pede lhe 
seja abo nado o soldo por 
in·teiro de se u fin ado ma-
rido o alferes elo exer cilo 
Alva ro Augusto de Car-
val ho Cas tro , 

86 Indefere a pe tição elo capitão In1presso sóJnente. 
Ar mindo Perea·a de Oli-
veira, administrador da 
i\Iesa de Rendns de Cara-
vel las , no ~stndo da Ba h ia , 
em que pede aposenta -
doria. 

87 Indefere a pe tição da Sacie- Impress o sómente. 
dade Comma nclita l'ia pot• 
acções F e li x Kess ler & C. a, 
em que pede isenção de 
di re itos de vari as g-e ner os , 

88 Indefer e o r equerimento em ltupt•eseo sótnente. 
que o te nente r eform ado 
elo exercito Antonio Ma ri a 
de Souza pede que a sua 
r efo t• nu• seja considerada 
no posta de capitão . 

89 Indefere a petição elo capitão Impresso SÓlllcnte. 
el e n<at• e g- ttert·a g t•aclu ado 
r efor mado Aug usto Casar 
da Silva, que pede melho-
r amento de refor ma , 

26 de Outubro., 90 Indefe re o requeri mento em hupresso sómente. 
que Aluer to Cysne iro pede 
per missão pa t·a estabelecer 
depos i tos fl uc tuantes ele 
carvão ele ped ra no porta 
dP Rio el e J a neiro , 

. 

· Da comm issão ele fazenda e 
i ncl us trias . 

Da commissão ele fazenda e 
industl'ias . 

Da com missão de fazenda e 
i ndus t!'ias, 

Da commissão de marinha 
e guerra . 

Dít comnussão ele marinha 
e guerra. 

Da commi;;são de obras pu-
blicas. 
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5 de Novembt·o. 91 Julga procede ntes as r azões lfUpresso s()Ulentc. 
in \'ocadas pelo Mosteiro ele 
S . Bento contea a designa i· 
clael~ com que são tribu-
tad os os seus be ns e con• 
sidera desnecessaria. a in -
terpret.aç.ão requel'ida da 
doutr ina con s tituc iona l da 
igui!Jdaele civil elas ditl'e-
ren tcs assoc iações . 

6 de Novembro. 9.2 Inrl e f~ r~ o r equerimento ele llnpt•esso són1.ente . 
José Ig nac io d" Novaes , 
em q ne peéle se aut:rise o 
Governo a con trata r com-
sigo o se r viço ele fiscali sa-
ção ela descarga dos na vi os 
entrados no porto desta 
Capital. 

H ele Novembro. 93 Jul ga que n iio hfl. mais que bnpi•esso sótnente. 
cl Pferit• no t•equel'im ento 
e m qne Maria .Joaquina de 
AI buquerqne e outras pe-
dPm a in c 1nsão . no orça -
mento elo Ministerio da F a-
zenda, do credito neces-
sario JXlt',t o pagame n to elo 
meio-sol do vencido e pot· 
vencer, a qu e tee m direito 
desde a da ta do falleci -
mento ele seus r es pect ivos 
m:1. riuos e filho . 

CO~l~IlSSÕES 

Da cornmissiio de const i-
tuição, etc . 

DJ. com missão ele fazenda e 
i ndustt'i as . 

Da commissiio ele faz0 nda e 
inclttstrias. 

18 de Novembro. 94 Approvn. a eleição a qu ê se 
procede u no 2o clistricto 
eleitot·a l elo Di stricto F e-
dera l e t•econhece depu tn.d o 
o Dr . Manoel Ti motheo 
ela Costa . 

Approvaclo em 20 de Novembro. Da com missão de petições e 
poderes. 

20 ele Novembro. 95 Indefere n. patição em que o lntpresso s ón1.ente. 
capitão Febroni o ele Bl'ito 
pede n. gr aduação do posto 
de maj ot·. 

27 de Novembro . 96 Ind efere o requel'im en to em 1n11presso són1.ente~ 
que D. Ma tbilde Xavier de 
:Souzn. Motta. viuvn. do des-
embargador 'J osé da ;>,fotta 
de A~evedo Corrêa , re-
cln.ma o pagamento do que 
lhe for dev ido pela por-
centagem sobre a ar reca.-
dação da ta.xa de heranças 
e legados fe ita por sett fal -
lecido marido . 

i 

Da commissão de marinha 
·e .gue rra . 

: Da ·commissão de orçamento. 
l 

~============~========================-:~·=- -=· =- ============== 
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REijUISIÇÕES DAS GOMMISSÕES (ART. 44 DO REGIMENTO) 





R~Qlüsi~~es das commi~sõe~ ( art. 44 do reocimento ) 

ANNO DATA ,tSSUl\IPIO ANDA:r.tC:NTO " - -· OOS"i')R.VAÇÔES 

--::-124 de Ma io, ... , R equisitando elo clirector ela Esta- P ecl irnm-se infor!Tiações em o ffi cio Da com mi ssão ele conslitni-
tistica informe qual a população n. 31 ele 24 ele Ma io ele 1895. ção, legis lação e justi ça , 

)) 31 de ~laio ... ,. 

7 ele Junho .... 

t otal dos Estados e da Capital. 

Solicitando o parecer elo Ministl'O 
da Justiça ace r0a do projer. to n. 163 
de 1894, que re va licla em favor 
el a Companhia ]!;strada de Fe\'l'o 
Es\t•eito S. Ft·a ncisco ao Chopim. 
a concessão a que se r efer e o de: 
ereto n. 89G de 18 de Outubro de 
1890 . 

Requisitando a proposta da co m-
missão ele 1894 que reorga nisou o 
serviço administr a tivo ela mari-
nha e a que dá novo regula mento 
á Escola Naval, etc., etc . 

Pediram-~e informações em offi- Da com missão ele constitui-
cio n. 39 de 31 de il1aio de 1895 . ção, leg islação e justiça. 

Pediram-se informações em offi -
cio n. 56 de 7 de Junho ele 1895. 

, 10 de Junho .... Requisitancln elo Ministerio da Ma- En1 officios ns. 60 ~ 61 ele H de Da com missão de orçamento. 
rlllha e lnclustl'i a informações Junho ele 1895 pediram- se in-

10 de Junho .... 

» 10 de Junho .•. , 

)) iO de Junho .... 

acercn do pt·ojecto n. 155 ele 1893, formações. 
autorisando o P oder J.!:xecutiYO a 
contrac tat• com o vice -almirant ~ 
Arthur J acegnay a localisação de 
50.000 immigra ntes , etc. 

Requisita ndo informações ace rca da 
peti ção ele Severino Caetano Mon-
t eiro sobt·e a pt•ete oção ele seu 
neto Narc iso José Monteiro, ex-
a-lumno el a Esco la Militar elo Rio 
Gra nde elo Sul, a ser considerado 
approvaclo por suas médias , pot" se 
julga t· incluído n o numer o dos 
favor ecidos pela 2a parte elo ele -
ereto n. 206 ele 26 ele Setembro 
de 1894. 

Pediram-se informações em ofli- Da commissão de marinha 
cio n . 67 ele 12 ele Jnnho el e e guerra, 
1895. Satisfeita a requisição em 
15 de Junho. 

Requis itando informações ela Junta En"l officio n. 66 de 11 de Junho 
Com me rcial da Ca pita l Feclet·al ele 1895 pediram-se informa-
sobre o requerimento dos agen1 es ções , Satisfeita a requisição 
ele leilões, pedindo a decretação em 17 do me smo mez. 
ele uma jllnla el e leil oe iros in-
cumbida da distribuição dos le i-
lões. 

R equisitando ini'orm aç'>es sob t·e o Fez-se a r equ is ição em officio 
r equerun ento de Ma noel P ereira, n. 63 ele 11 de Junho ele ·J895 . 
solicitando a relevação ele paga-
mento de 1 2: 001 $900 em que se 
acha a lcançado com a fazenda na-
ciona l e provE) ni en te ele suas con-
tas co mo collecto r das re ndas 
geraes ele Srun' A un a elo Parana-
byba. 

Da commissão de constitui-
ção, leg islação e jus tiça . 

Da corumissão de orçamento, 

'>1 10 de Junho • . ,. Re!Juisilando informações acerca ela F ez-se a requ1s1ção em ofticio Dacommissiío do or~.1mento, 
pretenção elo enge nheiro Arthul' n. 62 de 11 ele Junho de 1895. 
Napoleão Gom es Pereu·a ela Silva , Satist'ei\a em 24 de Julho, 
fiscal do con~racto de n avegação 
elo rio Araguaya, no E stado ele 
Goyaz . 

» 10 de Junho .• ,, Requisilando informações sobre a Fez-se a r equisição em officio Da commissãode orçamento. 
emenda elo Sr. G . Loreto ao pro- n. 59 el e H el e Junho de 1895. 
jecto n. \J9 de 1894 sobre o paga- Satisfeita em 19 do mesmo 
mento dos vencimentos correspon- mez , 
dentes ao t ernpo em que esteve 
fót·a ele exercício o professor vita-
lic io da Faculdade elo Recife , 
Dr. AI bino Gonçi\1 ves Meira ele 
Vascouce!lo~ . 



' ANNO 

1895 

» 

" 

" 

" 

)) 

DA'!' A 

10 .de Junho ... . 

10 de Junho .... 

1.6 de Junho .. . . 

19 de Junho . . . • 

25 de Junho .... 

ASSUMPTv ANDAMENTO OBSERT AÇÕJ:S 

Requisitando infor mações sobre a Fez-se a requisição em offi.cio Da commissão de orçamento. 
petição de Armenio Gonçalves, n. 65 de H de. Junho de 1895. 
fiel da. Armada, reclamanci'o o 
pa!l'an:ento de vencimentos a que 
se JUlga com direito. 

Requisitando informações acerca da Ern offi.cio de 10 de Junho de Da com missão de orçamento. 
origem da Mensagem de Z1 de 1895 fez-se a requisição. Satis-
Outubro de 1894 em que o Poder feita em 4 de Julho de 1895. 
Executivo pede a revogação do 
art. 16 do decreto n. 528 de 21! 
de Junho de 1890. 

Requisitando informações acerca Fez-se a requisição em officio Da commissão de marinha 
dos motivos que determinaram a n. 86 de 20 de Jnnho de 1895. e guerra . 
aggreo-ação do _capitão José Sa.bino Satisfeita em 25 do mesmo mez. 
Macie1 Monte1ro que, por 1sso, 
pede melhoramen.to de reforma. 

Requisitando informações sobre a Fez-se a requisição em officio Da commissão de petições e 
petição de Guilherme Antoni'o da n. 88 de 21. de Junho de 1895 . poderes, 
Rocha, secretario do Arsenal de Satisfeita em 29 do mesmo mez. _ 
Guerra da Bahia, solicitando um 
anuo de licença. 

H.equisitando informações sobre o Fez-se a requisição em officio Da com missão de orçamento. 
quadro do pessoal artístico da n. 92 de 26 de Junho d e1895. 
Casa da Moeda ; sobre a existen.- Satisfeita em 24 de Julho . 

. cia de um quadro extraordinario, 
montepio, etc., etc., bem como 
sobre o estado das obras que alli 
se fazem e o decrescimento das 
rendas da mesma repartição. 

26 de Junho •.. , Riquisitando as ordens do dia do Fez-se a requisição em officio Da. commissão de marinha 
Quartel-General da Armada sob n, 93 de 26 de Junho de 1895. e guerra. 
ns. 63 e 113 de 1894. 

9 de Julho .... 

12 de Julho .... 

17 de Julho .... 

24 de Julho .... 

7 de Agosto .•• 

16 de Agosto ... 

Requisitando informações acerca da Ern officio n . 102 de 10 de Julho Da commissão de instrucção 
pretenção do cidadão Fructuoso de 1895 fez-se a requisição. Sa- e saude publica . 
José Gomes Calaça sob validade tisfeita em 19 de Julho. 
de exame. 

Requisitando a remessa do parecer Ern officio n. 105 de 13 de Julho Da commissão de constitui-
do Conselho Naval sobre a pre- de 1895 fez-se a requisição. Sa- ção, legislação e justiça. 
tenção do almirante Jeronymo F. tis fei ta em 24 de Julho. 
Gonçalves sobre o computo dos 
vencimentos a que se julga elle 
com direito em virtude da lei que 
o reverteu ao serviço activo da 
Armada. 

Requisitando informações acerca da Em officio n. 111 de 18 de Julho Da commissão de orçamento. 
pretenção da Companhia Brazil de 1895 fez-se a requisição , Sa-
Great Southern Railway de que tisfeila em 16 de Agosto de 1895. 
trata a respectiva petição. 

Requisitando informações sobre a pe- Em officio n. 116 de 24 de Julho Da com missão de fazenda, 
tição da Companhia Brazil Great de 1895 pediram-se informa-
Southern Rajlw_ay acerca de uma ções. Satisfeita em 24 de Agosto 
isenção de d1re1tos. · de 1895. 

de obras pu-Requisitando informações sobre ore- Ern officio n. 155 de 9 de Agosto Da commissão 
querimento da The Central Bahia de 1895 fez-se a requisição. blicas. 
Railway propondo-se a realisar 
di versas obras no porto e no in-
terior da Bahia. 

Requisitando cópia do theor da Em officio n. 160 de 17 de Agosto Da com missão de orçamento. 
clausula do contracto que motivou de 1895 fez-se a requisiÇão. Sa-
a multa imposta á Com,Panhia tisfeita em 23 de Setembro. 
Estrada de Ferro do Ribe1rão ao 
Bonito. 

» 22 de Agosto ••• Requisitando os documentos que Em officio n. 159 de 23 de Agosto Da commissão de constitui- ' 
instruíram a petição de Cuslodio de 1895 fez-se a requisição. Sa- ção, legislação e justiça. 
Rodrigues de Moraes, tisfeita em 30 de Setembro. 
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ANNO DATA. ASSUMP'i'O 1\.NDAMllN'l'O ODSEll. VAÇÕE8 

-------------------------------------------------------------------------
1891> 21' de Agos to, .. Requisitando informações sobre 

pt·ojecto n. 83 de 1895. 
o Em offic io n . 195 de 29 de Da. commissãodo orçamento •. 

Agosto de 1895 fez-se a r equi· 
siçiio . s,~tisfeita em 18 de Se-
tembro. 

" 27 da Agosto ... Requisitando in formações sobre a Em officio n . 193 de 29 de Da com missão de orçamento. 
concessão de credito de 6:333i;i310 Agosto de 1895 fez- se a r equ i• 
pa ra o pagamento de despezas com sição . Satisfeita em 4 de Ou-
a colonisação, em Minas Geraes . tubro de 1895 . 

» 27 de Agosto ... Req uisitando inform ações sob1•e o Em alHeio n. 180 de 28 de Da commissão de or çamento, 
r equerim ento da Companhia Pau- Agosto de 1895 fez- se a r equi-

» 27 de Agosto ... 

lista de Vias Fert·eas e F luviaes siçã.o. Satisfe i ta em 26 de Ou-
sobre innovação de con t1·acto, tubro de 1895: 

Requisitando informações sobre a 
indicação da Ca mara dos Depu-
·tados do Pará a respeito da con-
strucção de uma est rada de fe l'l'O 
que illtet•ess::. áquelle Estado. 

Em officio n, 181 de 28 de Da commissão ele orçamento, 
Agosto de 1895 fez-se a r equi-
sição. 

» 27 de Agosto ... Requis itando informações sobre a En1 offic io n. 178 de 28 ele Da.commissãoele orçamen to, 
prorogação de prazos para linhas Agosto de 1895 fez- sa a r equi-

" 27 de Agosto ... 

28 de Agosto, .. 

fe rreas . consignada no projecto s ição . Satisfeita em 22 de Ou-
n. 74 de 1894 . · tubt•o ele 1895. 

Requisi tando informações sobre a 
subvenção requerida por Laclisláo 
Henrique da Si lva Ar anha, pa ra 
a construcção de um a ppal'el ho 
« Raspador e Pintor de Navios . , 

Em olHei o n. 179 de 28 de Da. com missão ela orçamento. 
Agosto de 1895 fez- se a req u i-
sição. Satisfeita em 27 ele No· 
vembr o de 1895 . 

Requisitando inform ações a respe ito Em officio n. 182 de 28 de Da com missão de orçamento, 
de um a subvenção pedida por José Agosto de 1895 fez- se a r equi-
Lobo Alvas de Oli veira. sição. Satisfeita em 28 de Ou-

tubro de 1895. 

» 3 de Setembro. Requisitando informações a respeito Fez-se a requisição em offi cio Da commissão ele orçamento , 
do r eq uerimento da Companhia n. 202 ele 4 de Setembro de 
« Manufactor a de Massas Alimen- 1895 . 
ticias >> , pedindo o r est abeleci-
mento ele um con tr ac lo pa ra a lo· 
ca lisação de immigra ntes , e de 
que é cessionaria. 

» 3 de Se tembro, Req uisita nclo inform ações ácerca do Fez- se a r equisição em officio Da commissão de ot•çamento . 
que r equer na pe tição que se n . 201 de 4 ele Setembro de 
env ia , a Companhi a Viação Fer- 1895. Satis feita em ! de Ou-
rea Sapucahy. tubro de 1895 . 

» 3 de Setembro. R equisita ndo informações sobre o Em officio n . 203 de 4 de Se- Da commissão de orçamento. 
requerimento em que a Campa- tembro de 1895 fez-se a r equi-

,. li ele Setembro. 

nhia Iodus tl'ial e de Constl'l!cções sição. 
Hydraulicas pede prorogação ele 
prazo. 

Requisitando o pa recer do governo 
sobre a tran sferencia ela E scola 
Naciona l de BeiJ as Ar tes par a o 
edificio do a nti go mercado da 
Glor ia . 

En1. officio n. 212 de 6 de Se- Da com missão de ot•çamento, 
tembro de 1895 fez-se a r equi-
sição. 

» 14 de Setembro. Requisita ndo inform ações ácerca Em officio n. 227 ds i ô de Se- Da commissão de ot•çamento, 
do r Aquerimento da Companhia tembro de 1895 fez-se a r equi-
<< União I ndustrial dos Estados sicão. Satisfeita em 30 de Ütl-
Unidos do Brazil », pedindo o tubro de 1895. 
restabelecimento de uma oon-
cessão. 

» 17 de Setembro. Requisi tando inform ações sobre o EJn officio n. 229 ele 17 de Se· Da commissão ele orçamento. 
que, no requel'imento que se en - lembro ele 1895 fez-se a requi-

)) 

18 

vi á , pede a Companhia «União sição . Satisfeita em 25 de Se-
Sorocabana e Ituana. tem bro . 

23 de Setembro. R equisitando infom1ações ácerca do Em officio n . 245 de 23 de Se- Da com missão de marinha 
requerimento elo a nspeçada J osé tembro de 1895 fez - se. a requi- e g uerr 11- , 
Cali:do da Conceição, pedindo r e- sição, 
ÍPI'ma, 



ANNO 

1895 

» 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

DATA 

28 de Setembro. 

11. de tuOubro . . 

1i de Outubro .. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Requisitando informações a respe~ to Ern officio n . 2_51. de 28 de Se- Da com missão de 
do requerimento do Dr. Joaqlllm tembro de 189:> Jez-se a reqm- e guer ra. 
Mon·te iro Caminhoá sobre conta- sição. Satisfeita em 3 de Ou-
gem de tempo para a sua jubi- tubro de 1895. 
!ação. 

marinha 

Requisitando informações sobre o En'l officio n. 26'l de 5 de Ou- Dacomm issãodeorçamento. 
requerimento do círurgião-mór re- ·tubro de 1895 fez-se a requi-
formado Augusto José Ferrari, sição. Satisfeita em 29 domes -
reclamando ultl pagamento a que mo mez. 
se julga com direito. 

Requisitando informações a respeito Ern officio n. 272 de H de Ou- Da com missão de fazenda e 
do que, no r equet'imento que se tubro de 1895 fez-se a requi- industrias . 
r emette, a llega Antonio Leonardo sição . Respondida em 7 de 
de Menezes Amorim, ele . Novembro de 1895. 

'l8 de Outubro . . Requisitando informações ácerca Ern officio n. 280 de 18 de Ou- Da comm issão de orçamento. 
das verbas do credito a que se tu bro de 1tl95 fez-se a requi-
ref'ere o projecto que se remette . sição. Respondida em 24 de 

31 ele Outubro •. 

31 ele Outubro .. 

Outubro . 

Requisitando informações ácerca do Em officio n . 3'l5 de 4 de No- Da com missão de marinha 
1·equerimento do major reformado vembro de 1895 fez-se a requi- e guerra. 
Eugenio Frederico de Lossio Sei!• sição. 
bitz sobre pagamento de soldo. 

Requisitando informações sobre o Ern officio n. 317 de 4 de No- Da commissão de marinha 
requerimento do general Diogo vembro de 1895 fez-se a requi - e guerra . 
Alves Ferraz, sobre pagamento ele sição. 
soldo. 

31 ele Outubro .. Requisitando informações ácerca de Ern officio n. 316 de 4 de No- Da commissão de marinha 
contagem de tempo rec1uerida pelo vembro ele 1895 fez-se a requi- e guel'l'a. 
capitão- tenente Alfr edo de A vila sição . Satisfeita em 28 domes-
Menezes. mo mez. 

1.4 de Novembro Requisitando informações sobre o Ern officio n. 336 de 14 de No- Da commissão de fazenda e 
despacho l!Onstante da ordem u. 6 vembrc de 1895 fez- se a requi- inclustrias . 
de 1889 e outra s que seniram ele sição . 
base ao deferimento da petição 
de José Gomes de O! i veira, e te. 

20 ele Novembro Requisitando in formações sobre a Ern officio n . 343 de 20 de No- Da com missão de marinha 
pretenção do to tenente r efor - vembro de 1895 fez-se a requi- e guerra. 
ma do dn armada, Mi~uel José da s ição . Satislei ta em 10 de De-
Motta Leite de AraUJO, pedindo zembro de 1895 . 
reversão ao serviço. 

» 20 de Novembro Requisitando informações ácerca do Ern offic io n. 344 de 20 de No- Da comnussão ele instru-
projecto n. 231 de -t895 sobre vembro ele 1895 fez-se a requi- ·cção e saude publica. 
transferencia de hospitaes . sição. 



OFFIGIOS, REPRESENTAÇÕES, REijUERIMENTOS E INDIGA~ÕES PENDENTES DE 
PARECER DAS DIFFERENTES GOMMISSÕES NA SESSÃO DE 1895 





Officio~, repr~~enta~õBS, l1B[lllBrimehtos é inuica~oes penàentes ue bàrecer nas oi[erentes cõminissôes na 
sessão de 1895 

ASSUMP'rO OUSE R V AÇÕES 

Indicação do Se. deputado Eeico Coelho relativa aos pareceres das commissões A' coJnJnissão de policia, em 1 
mixtas ele senadores e dep11taclos. 7 el e Jttnb.o. 

Indicação do Sr. deputa do Cesar Zama, pa1·n que o depu lado ausente não IDE)!, em 7 de Ago.~to ....... ....... .. 2 
possa ser e lei Lo membro das comm issões pe r n.: anen tes . 

Requerimento el e José Alfredo Coelho ele Arruda, 2• of!icial ela Administeação A.' commissão de petições e 
dos Correios do Estado de Ceará pedindo um anno de licença. poderes, em 22 ele Nove.11bro. 

Peojecto n. 280 de 1895, concedendo a Adolpho Gentil, conferente da All'an- IDE)!, em 2.2 de Novembro............ 2 
dega do Recile, um anno de licença. 

Requerim~nto de Maey Hancox, pedindo uma inclemnisação de um contracto A.' comn1issão de consti· 1 
celebrado pot· seu marido celebeado com o GoverHo Imperia l, para canali- Luição, legislação e jus• 
sação e esgoto de agLLas plLLviaes. tiça, em 22 ele JLLnho. 

Proj ~clo n, 53 de 1895 relativo [, intel'l'enção do.> Pode t·es Feeleraes nos !nEM, em 28 de Junho ......... · ... · 2 
~stados. 

Requerimento de Custo~lio Rodeigues ele Mor:J.es, adminis tt·aelor aposentado elo lD E)!, em 17 de Julho ... · ..... · .... · . 3 
Coereio de Goyuz, pedindo que se lhe mande pagar o ordenado eorres- Vieram as informações, em 1° de Ou-
pondente áquelle carg-o, proporcional ao tempo de serviço, segundo o decreLo tubro . 
de 25 de Março de 1888. 

Requerimento dos segurados das companhias New-York e Equitable, pedindo IDEM, em 13 de Agosto ...... ,........ 4 
a não approvação do projecto n. 109 de 1895. 

Requerimento de João Luiz Vogel e outro, 1o e 2o com mandantes da companhia IDEM, em 30 ele Agosto ........ ..... .. · 5 
de guardas da Alfanelega, pedindo que as sttas nomeações sejam feitas por 
decreto. 

Projecto n. 198 de 1895, qua declara isentos da penhoi·a varios bens al ém IDE)!, em 15 de Setembro .....•..... ·• 6 
dos enumerados no art. 50 do decreto n. 777 de 25 ele Novembro de 1850 . 

Requerimen to ele Huascar Antonino de Andrade Vianna, pedindo ser reinte- IDEM, em 1° ele OutuLro........ •..••.. 7 
g rado no posLo de alfe r es na fól'ma elo decreto ele 3 de Novemuro ele 1894. 

Requerimento do Dr. Anl'1·isio Fialho, ex- deputado pelo Es tado do Piaub y, IDEM, em 5 de Dezembt•o. ..... . ...... 8 
p~clindo pagamento do s ubsiclio que clei>:ou de receber de 6 a 15 de Sete mbro 
ele 1893. 

Requerimento d o 'l'enente Aristides Arminio de Almeida R ego, pedindo IDE1!, em 14 ele Dezembro ..... , ...... 9 
que sej am considerados brazileiros, os seus 1Hhos nasctdos na Repubhca 
Oneutal do Uruguay, durante a sua emigração. 

Officio-do Ministerio da Guer ra de 11 de Dezembro de 1895, anvianclo o reque· lDE~I, em 19 de Dezembro ..•.•..•.• •. 10 
rimento em que o corouel elo Corpo de Engenhe iros Alfredo Carlos Müller 
de Campos pede ser reintegrado :uo Jogar ele lente cathedra tico ela cadeira 
do 2° pet·ioclo elo 3o anno do curso geral da Escola l\llilitat· elo Rio Grande 
elo Sul. 

Oificio do Conselho Municipal d:t villa da Colou ia. de 7 de ÜLLtubro de 1895, IDEM, em 21 de Dezembro............. 11 
pt·otestando contra o acto da As~emblea do Piauhy que supprimiu aquella 
vi !la e seu município. 

Requerimenlo de Augusto Cambraia pedindo parmissão para estabelecet• uma A' com1nisli!ão de Cazenda, i 
navegação liuvial no rio Paraná, p<Assando por diver sos Estados . em 16 de Maio. 

Proje<:_to n. 158 de 1894, que autol'isa o- Governo a contracLar o ser viço de nave- IoEM, em 24 de Maio................. 2 
gaçao entre os portos de Belém e de Santos com escalas pelos de S. Luiz, 
Fortaleza, Recife, Bahia e Rio. 

Projecto n. 28 de 1894, elo Senado, que . es~aue lece o processo na acção ele dam- lnE~í, em· 24 ele Maio ., .......... ,.... 3 
no~ ou preJLLizos para avaria grossa r esultante de abalroação por navio 
estrangeiro nas ag-uas territoriaea em :um porto da Republica. 
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Projecto n. 128 de 1894, que autorisa o Poder Executivo a mandar contar para A' coMMIBsÃo DE FAZENDA, em 24 de 4 
os elfeitos da jubilação no logar de lente cathedratico do curso annexo da Maio. 
Faculdade de Direito de S. Paulo, o tempo que serviu no magisterio da 
Escola Militar, ao Dr. Francisco Maria de Mello Oliveira. 

Requerimento da. estrada de ferrro Leopoldina, solicitando isenção de direitos !nEM, em 30 de Maio ..••.......••••. · 
de importação para varias objectos destinados ás suas linhas ferreas. 

Requerimento do capitão reformado do Corpo de Bombeiros Domingos Itacolomy InEht, em 1 de Junho ....••••....••... 
Guanabara Ferreira, pedindo melhoramentv de reforma. 

Requerimento do capitão reformado da Brigada Pólioial João José Martins, lnEM, em 1 de Junho .••..•..•••.•••.. 
pedindo melhoramento de reforma. 

Requerimento do capitão reformado do Corpo de Bombeiros e major honorario IDEM, em 7 de Junho .•.•. , . , •••••.•.. 
do exercito Benevenuto de Souza Nascimento, pedindo melhoramento de 
reforma. 

Requerimento do bacharel Manoel José Chaves, pedindo que seja autorisado o IDEM, em 7 de Junho •.••.•.•......•.. 
Governo da União a restituir-lhe a importancia da acção pertencente origi-
nariamente a seu fallecido pai Manoel José Chaves. 

Projecto n. 191 de 1894, que exclue da classe de generos de importação, para InEM, em 10 de Junho .••..••...•...•. 
os eJl"eitos do art. 7°, n. 1 da Constituição Federal, aquelles que forem effe-
ctivamente expostos a consumo. 

Requerimento de José Candido Nunes Pires, guarda-mór da alfauclega da Bahia, IDEM, em iO de Junho .•.•......•. .. ·· 
pedindo que lhe seja contado, como de seL'viço, o tempo em que esteve privado 
de seu empr ego por exoneração que reputa injusta. 

5 

6 

7 

8 

9 

i O 

1i 

Requerimento de Antonio Manoel de Proença Gomes, 3• escripturario do The- IDE)! em 10 ele Junho................. 12 
souro Federal, pedindo para ser contado, para todos os efl'eitos. o tempo em 
que serviu como auxiliar de escripta da guarda urbana desta Capital. 

Requerimento de D. Maria Amalia Pires de Albuquerque, viuva do alferes IDEM, em i5 de Junho................ i3 
do exercito Antonio Monteiro de Albuquerque, pedindo ser relevada do 
pagamento do resto que ficou a dever seu marido á fazenda publica, por 
adiantamento de soldo para fardamento. 

Projecto n. 56 de 1895, que concede á estrada de ferro Porto Novo do Cunha InEM E Á DE ORÇAMEN'ro,em 15 de Junho. 14 
ao Rio Pardo, no Estado de Minas Geraes, isenção de direitos de importação 
e expediente para o material fixo e rodante que lhe for destinado, e transporte 
gratuito para o mesmo na Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Requerimento de João José Teixeira da Costa Junior, pedindo a concessão de IDEM, em i5 de Junho .••.......• ·..•• 15 
uma loteria annual de 6.000:000$ para fundação do Instituto Rio Branco em 
homenagem á memoria do Visconde do Rio Branco. 

Roquerimento de D. Rita Constança Ferreira da Camara, pedindo o pagamento IDEM, em 17 de Junho,............... i6 
do meio soldo de seu finado marido o 2° cirurgião do exercito Dr. Abrahão 
Bruno da Garoara, desde a data de seu fallecimento até 15 de Junho de 1882. 

Requerimento de Lucindo Caetano dos Santos, porteiro da delegacia fiscal do InEM em 18 de Junho ............... . 
Thesouro Federal no Estado de Minas Geraes, pedindo que se lhe conte o tempo ' 
em que serviu como servente da extincta thesouraria de fazenda do mesmo 
Estado. 

17 

Requerimento de C. H. Corner e outro pedindo concessão para explorar IDEM., em 18 de Junho................ i8 
J.azidas de Spatite em terrenos pertencentes á União em Ipanema, Estado de 
::s. Paulo. 

Projecto n. 77 de 1895, isentando de direitos de importação todo o machinismo IDEM ,. em 21 de Juuho ••• ,............ i 9 
e material destinados á empreza de encanamentos de aguas, etc. na capital de 
Sergipe. 

Requerimento de Simon Levy, pedindo concessão por 90 annos por terreno lDEMi, em 21. de Junho,............... 20 
inculto e baldio em frente á Quinta da. Boa Vista, etc. para diversas edificações. 

Requerimento da Companhia Fluvial Maranhense pedindo isenção de direitos lnEn~, em 8 de Julho................. 21 
para o material destinado aos seus estaleiros, etc. 

Requerimento do tenente-coronel reformado da Brigada Policial e coronel InE.M1 em 9 de Julho.................. 22 
honorario do exercito Manoel Moreira Lyrio, pedindo melhoramento de 
reforma. 

Requerimento do capitão reformado da Brigada Policial, José Cícero Bianchi, !l)!ill\t, em 12 de Julho......... . ....... 23 
pedindo que a. sua reforma seja de conformidade com a tabella em vigor. 
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Requerimento ele Luiz Pinto de Sampaio, soldado reform ado da Bt·igada Po- A' coMMrssÃo DE FAZENDA em 15 de 24 
licial, pedindo melhoramen to de reforma. .Julho. 

Requerimento de D. Luiza Pereira da Silva Araujo, pedindo relevação da di- fnE~1, em 16 de Julho................ 25 
vida coutt·ahida para com a fazenda nacional pelo se tl fmado marido capitão 
Raymundo Pennaforte de Araujo. · 

Ofl'tcio do ministro da marinha ele 17 de Julho de 1895, enviando o r equeri- IDEM, em 1\ll de Julho ................ 26 
menta em que o commissario de 3a classe Joaquim Bartholomeu da Silva 
Santos, pede para mandar-se-lhe contar como tempo de serviço aquelle em 
que serviu como pra·ticante de 2a classe na administração do Correio do Estado 
elo Rio Grande do Sul. 

Projeclo n. 111 de 1895, que concede á Associação Promotora na Capil::tl Federal IDEM, em 23 de Julho ... . . . ........•. 27 
uma loteria de 1.000:000$ para estabelecer uma aula de desenho, em cada 
um dos setts cursos nocturnos e fundar ofl'tcinas na Escola Senador Correia. 

Requerimento ele Ernesto Betim Paes Leme, .Pedindo permissão para emittir !nEM, em 24 de Julho................ 28 
acções de 10$ sobre a· capital de 500:000$ destinado pat'a o desenvolvimento 
de uma fabrica de !erro Cjue ftmdou- se no lagar denominado Inficion ado, 
Estado de Minas Geraes. 

Projecto n. 129 ele 1895, passando ao Estado do Ceará, na fórma do art. 64 •!nEM, em 27 de Julho. . .............. 29 
paragrapbo unico da Comtituição, differentes proprios nadonaes. 

Requerimento de Pedro Gracie Filho, declarando em acldi tamento ao seu IDEM, em 1° de Agosto. ............... 30 
ante rior requerimetYto que compromette-se a dividiL' com o governo da Repu-
blica o excesso dos lucros que exceder de 10 %, quer por si, quet· pela empreza 
que orgamsar, das explorações do assumpto que faz objecto do seu anterior 
req uerimen·to. 

Requerimento de Joaquim Turibio da Costa, pedindo privilegio para organisar IDEM, em 7 de Agosto................ 31 
um novo plano de loterias. 

Rec1uerimento de Antonio de Bastos Varella, major graduado r eformado da In EM, em 7 de Agosto................ 32 
Brigada Policial, pedinclo melhoramento de reforma. 

Requerimento de Manoel Carneiro da Fontoura, alferes reformado da Brigada IDEM, em 7 de Agosto................ 33 
Policial, pedindo que a sua reforma seja pela tabella actual. 

Requerimento de José Francisco Pereira, alferes honorario da Brigada Policial, IDEM, em 7 de Agosto................ 34 
t"eformaclo, pedindo que a sua reforma seja no posto de a lferes com ·todas as 
vantagens desse posto. 

Requerimento do tenente-coronel reformado da Brigada Policial Manoel Mo- IDEM, em 7 de Agosto................ 35 
reira Lyrio, pedindo que o presente requerimento subst itua ao qua apresentou, . 
c no qual pedia melhoramento de reforma. 

Requerimen·to de Vicente Pinto de Saot'Anna, tenente reformado da Brigada IDEM, em 7 de Agosto................ 36 
Policial, pedindo reverter ao serviço activo . • 

Requerimento de Alvaro Mendes & C.a, pedind~ isenção de direitos para os ID8M, em 7 de Agosto................ 37 
machin ismos é material destinados ao desenvolvi menta ele sua industria. 

Projecto n. 148 de 1895, autorisando o governo a aposentar o ex-delegado da IDEM, em 8 de Agosto................ 38 
Inspectoria Geral de Terras e Colonisação do Estado da Bahia, Dionysio 
Gonçahes Martins. 

Requerimento de José Xavier Faustino Ramos, professor ele 1•' lettras da com- IDEM, em 9 ele Agosto................ 39 
panh1a de arUfices do arsenal ele guerra de Pernambuco, aposentado, pe-
dindo melhoramento de aposentadoria e pagamento do montepio. 

Requeri~1ento de Ignacio Alves de Nazareth, pedindo aposentadot•ia no lagar IDEM, em 10 de Agosto................ 40 
de pento avaliador da Caixa Economica. 

Re~uerimento de Aureliano Gama de Alcantara, capitão reformado da Brigada InEM, em 12 de Agosto ..••.••........ 
I ollClal, pedindo melhoríJ.mento de reforma. 

41 

Requ~rimento de João Lourenço de Azevedo, alfet·es reformado da Brigada IDEM, em 16 de Agosto ..........•..•. 
PoliCial, pedindo a sua reintegração. 

42 

Requ~rimento ele Miguel de Almeida Santos, alferes reformado da Brigada InEM, em 20 de Agosto .... ·•.•...•... 43 
PoliCial, pedindo melhoramento de reforma. 

Requerimento de D. lsabel Cavalcan~e de Mello, pedindo pagamento do monte- !nEM, em 20 de Agosto •. ·• • .••. ••.••• 44 
pio, 
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Projecto n. 166 de -1893 que permilt~ il-os meelicos e pharmaoeuticoo adjuntos A' co~IMISSÃO llB FAZEND,\, em 2-1 de 451 
do se r viço sanitario elo exer cito a contribu ição para o montepio ele que trat.a Agosto . 
o d~creto n. ().12 -~-~ ele 31 de OuiUbro de 1893-

Requerimento de Bellarmino Acc ioly de Vasconcellos, a!fe ~ es t•eformado pedindo IDEM, em 23 de Agosto ........ . .... .. 46 
esclarecimento á l'espeito do montepio a que tem cht·eüo. 

Ofic io ela In t.e ndencia Mtwicipal 'de Bel-3m, Estado elo Pará. peclinclo isenção IDEM, em 31 de Agoslo • .•• , ..•...•.. • 47 
elos direi tos de expedie11 te sobre o can•ilo importado pela Companhia de 
Gaz Pat•aense . 

Requerimento da Companhia Fabril Maranhense, esLabelecicla no Mar anhão, IDEM, em 9 ele Setembro .•• , .. _ • .. ,,, . . 48 
pedindo isenção de dit'ei tos ele exp~diente _e de importaçiio par i!; as machmas, 
apparelhos e matet•iaes que annnalmente Impor ta elo estrangeH'o , 

Requer imento de D. Ma da ele Castro Santiago, pedindo o pagamento el o meio ID EM, em 11 ele Setembro • .• .• . ,,..... 49 
soldo , a que se julg:1 com direito desde 1° de Jtdho até 1886. 

Reueqrimento ele Cordolino Gonçalves de M·•llo , cabo ne esquad ra t•efol•n1aclo IoEM, em 18 de Setembro •.. , .••• . • ,,. 50 
da Brigada Policial, pedindo melhoramento ele 1•eforma. 

Requer imento ele Manoel Lima da Cam11ra, g uarda ela Alfanclega r eformado, I DEM, em 23 de Se tembro • . • , •. ,., •. ,. 51 
ped in do melhoramento de reforma. 

H.equ_erimen to de D. ~la ri a ele Cast t·o Santiago, pedindo r elevaçiio da_ p re- IDEM , em 25 ele Setembro • . .. . , . . • ,... 52 
scnpção em que in corl' eu, para receber o melO soldo, a que tem cltre tto. 

Requerimento ele Manoel L. ele Mesq uit a , rectiftca ncl o uma petição anteriot·- IDEM, em 27 ele Setembro .•.•.. , .•. ,.. 53 
mente feita para a concessão ele uma lotel'ia de-stinada a pet•petuar os nomes I 
dos fundador es da Republica, 110r meio ele um monumento. 

R equerimento de José Simão da Co~ ta, p edindo isenção de direitos aduaneiros IDEM , em 7 de Outubro •.• , .• • , • ••... , 54 . 
para a importa,:ão do asphalto destinado ao calçame nto das ruas . 1 

R equer imento da Companhia « North Am~rica a nel Bl'azil Mail Steamshir>. », ID ETh·l, em 8 ele Novembro., ••. • • • • , • • 55 
pt·opondo-se estabelecel' uma linha de navegaç'àv en tre as R epubhoas elos Es-
tados Unidos elo B1·azil e Estados Un idos ela America . 

Officio elo Ministerio da Fa~enela, ele 7 de Novembro de i 895, etwianelo as I DEM, em 8 ele Novembro., .•• ,, •• ,.,. 56 
informações solicitadas por esta Camara, ao r equerimento de Anton io 
Leonardo de Menezes Amorim . 

Indicaçilo do Sr. deputado Martins Junior para que as com missões de fa - lD ilM, em 14 de Novembro ,.,,... . .... 57 
zenda. orça mento e de const it 11 içiio r e ttnidas , deem parecer sobre a compe-
te ncia ou inc innpetencia elo Poder L r.g is lat ivo, sobre reclamações dos pt•ojec tos 
relativos a melhoramento de apose n·taclorias. _ 

Offici o do Mi niste rio da Justi ,a e Negoc ios Interi ores , ele 20 ele Novembro da IDEM, em 22 àe Novembro ......... ,, ,, 58 : 
1895, envi a ndo o r eqtterimento documentado em que o 20 sargento da Bri-
gada Pol icial. Atrredo Arthnr de Almeida e Albuquerque. pede ave l' baçiio 
nos seus assen ta mentos, de dlvel'sos se n-i ços pQr elle preslados á causa pu-
blica. 

Ref]uerimento de Al berto Eslan isl:io de Barros e outro, pedindo a concessão lollM , em 13 ele Der.e mbro •• . ... ,, ••• , 5\:l _ 
de 6 loterias ele 1.000: 000" afim de , com o seu pl·od.uc to, continuar não só ,. 
o Pan th eon Nacio ttal , mas tambem um grande monumento commemoralivo 
da proclamação da Republica . 

Pro_ject_ ~ n .. ,300 de 1895 ~ autorisando o Poder Ex:ecntivo a conferir o pr em io !nEM , em 1.8 de Dezemb ro ..... ... , ... 

1

60 
ele 20.000. a quem prJme~t·o monta r 11 ma fabnca elos procltlctos extrahiclos I 
do heclychlum coronari am. 

R eq_uer_imento de Antonio Pimentel Lyd e outro, t)eeli nelo um auxilio J)ecu - Io "~' , 18 de D t 61 
t d ~ • em ezem JrO, •• , • , , • , •••• 

1 

n1arto para os es u os e mel hon<me nto~ ele um systema de ae 1·os ta to eleno-
mmado « Ae rostato Brazileiro " · 

Offi ci~ do ~overnador do Estado de Sa nta Catharin a , ele 5 ele Dezemb t• o de IDEM, em 21 ele Dezembro . ........... 62 
189a, en1•1ando o r equerimento em que D. l\fa ri a elo Sacramento Cidade 
pede o me10 sol do do seu fallecielo il-mão, tene nte Mi" ue l \Vencesláo Ci-
dade. 0 

Projecto n. 32 ele 189,1, que anlr.risa o govet•n o a trans ferir para as armas a ~· conunissão de 1uarinhn e 1 
qu~ pertenciam os actuaes tenentes do rorpo de es tado-maior ele 1a classe . guel'I'a, em 24 de Maio. 

Pcojecto n. 7:3 de 1894, dispondo qtte só te rão cli ra ito a vant~gens militares IDF.~I. em 2-1 de Maio .. 
as força~ fecle raes em gampa nha e ontras qne lhos forem f\~~im ila re~ . - ' ·' ''' · ' · · · · ' ·. 

2 ' 
I 
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Officio d·o Ministerio rla Guerra, de i'5 de Junho de 1895, enviando as ~nfo-r- A' ·coMMrssÃo DE MARINHA E GUERRA, 
ma.ções requisitadas por esta Camat·a ao requerimen•to de .Severiano Caetano em 17 de Junho. 
Monteiro. 

Officio do Ministerio da Guerra , de '25 de J11nho de 1895, .en~ando as informa- IDE~r, em 27 à e Junho .. •••.•••••••.•. 
ções requisitadas por esta Camara no requerimento do capitão José .Sabino 
Maciel Monteiro. 

ReqnerJmcnto do major r eformado do corpo de engenhei ros Ped.ro Dias Paes IDEM, em 18 de Julho .••.•••....... 
Leme ped indo melhoramento de soldo. 

Projecto n. 108 de 1895, que manda pagar pelas tabellas em vigot· o soldo c1o IDEM, em 19 ·de Julho .........•••..•. 
major reform ado Pedro Dias Paes Leme, 

Requ"rimento do capitão Alipio Justiniano Cesar .Jacobina, pedindo que seja IDEM, em 27 de Julho .. ......... ... .. 
considerado com e curso d'arma de infantaria, etc . 

3 

4 

5 

ó 

7 

Pr·ojecto n. 13.2 de 1895, fazendo extensivo ás praças da Brigada P olicial e elo IoEM, em 27 de Julho................ 8 
Corpo de Bombeiros, que se inutilisarem durante o tempo de pt·aça, o direito 
de ·qae g .CilSa<lill .a·s praças do Exercito e Armada, de serem recolhid:as ao Asylo 
de In validos. 

Requ~.rim~nto de Antonio de Freitas, pedindo a reversã'0 a·o quadro ructual elo IDElii, em 12 de Agosto .......••..•. ,. 9 
exercito. 

Projecto o. 155 ele f895, determinando que os machinistas na·vaes guardas- i[oEM, em 12 de Agosto .... . .......... 10 
marinha, gosem de todas as regalias correspondentes ás suas paten~es . 

Requer imento do gener.al ele divisão graduado reformado Joaquim Sil.bino P~ ·r es Jo m:vr ·em 13 de Agosto ... , ...... ,.... 11 
Salgado pedindo que sua refo1·ma seja considera-da no posoo de genera'l de ' 
dh•ioão. 

Requerimento do capitão reformado Mari a no Marques da ·Slilv:t. pedindo que IDEM , em <6 de Setembro ..•• ,... • • • . 12 
seus íilhos sejam incluidos nas disposições do decreto de 3 ·de Novembro, etc. 

Requerimento do Dr. Luiz Pereira ele Magalhães Castro que para os effeitos IDE~! em 9 ele Setembro............. 13 
de sua jubilação lhes sejam contados 7 a nnos, 4 mezes e 4 düts, restantes do ' 
tempo de serviço que p:estou como praça do exercito. 

Officio do Ministerio da Guerra, de 12 de Setembro ele 1895, enviando o reque- IoE~r, em 13 de Setembro... ..... . .... 14 
rimento em que o coronel do 13o re~ime nto de cavallaria Alfredo Barbosa 
pede ser no pos~o que occ upa consicteraclo mais antigo que o coronel José 
Florencio de Toleclo Ribas . 

Officio elo Ministerio ela Guerra, de 9 ele Outubro ele 1895, enviando o requeri- IDEM em H de Ou tubro.... ........ .. t 5 
mento em qtte o major reformado do exercito JaoCJI\rio José .de Olive•ira pede ' 
lhe sejam abonadas as quotas pelo posto de sua reforma e aos que ti verem 
sido até 15 de Dezembro de 1894 . 

Requerimen to ele Maneei Telles de Menez-es, ajudante de machinista da arm ada, IDEM, em 18 de Outubro. ........... .. 16 
pe•1indo, que seja contado, para todos os eifeHos, o tempo em que serviu 
como extranumerario. 

Officio do Ministerio da Guerra, de 14 de NoiVembro de 1895, e nv~amlo 0 reqne- IDEM, em 18 de Novembro........ . ... 17 
rimento em que o a lferes Domingos Gusmão de Azevedo Fernandes, veteri-
nario da Escola Militar desta Capital, pede a ct·eação de um corpo de vete-

. rinarios militares. 

1 Requel'imenLo de D. Caod ida Coelho de i\lout·a e outra, pedindo reversão de InEM, em 19 de NJvembro............ 18 
·

1 

m eio-soldo que deh:a de receber a viuva rde seu rfalleciclo irrmão capi'tão 
Dr. Candido José Coelho, j á casada em segundas nupcias. 

Officio do Min.ister~o •da Ma·rinha., ele .28 de Ne.vemb.ro ·de '.i1895, -env iando as• IoEM em 4 .de Dezembro .... ....... ... 19 
informações requisitadas por esta Camara, ao re<![ nerimen to ·do catpitão-tenente ' 
Aat'redo de Avila Menezes. 

Officio do Mioistet·io da Marioha, d~ t0 rc1e Dezembro de 118!}5, env<i:ando •as 10- ID'EM, em H de Dezembro .... ,... .... 20 
formações requisitadas por esta Camara, ao ;requer.imen to do i • ~en•e nt.e 
reformado Miguel José da Motta Leite de Araujo. 

RequerLmento do corou'el •·r.ef(l)rmaclo do e~e.rc~•h@, Joaquim Ge~ta Ma't'tios , i!)edinld@, IDE~r, e.m 23 de L}ezembro .. ..•.• . . .. .. 
qae seja a sua refo t·ma considerada no p@·&bo -eifectivo de <Hene.ra1 de bri-gada,.. 

Progecto n. 6 de 1895, autorisando o Poder Executivo a mandar constt·uir A.' cornrnissão de iostrucção 
na cidade fila Lapa um• estarbelecÍlriJen·bCil de errsino q.ue de verá 11et• o n0me cl0 publica, em 5 de J unh·o . ' 
General Carneiro. 

19 
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Requerimento de Alfredo Augusto Mendes Franco e outro, propondo-se pu- A' COMMISSÃO DE INSTRUCçÃo PUBLICA, 2 
blicar uma historia universal encyclopedica e illustrada dos Estados Unidos em 28 de Junho. 
do Brazil. 

Officio do Ministerio da Justiça , de 12 de Setembro de 1895, enviando as in for- ÍDEM, em 13 de Setembro......... . .. . 3 :, 
mações, solicitadas por esta Camara, sobre a mudança da Escola Nacional 
de Bellas-Artes . 

Representação dos a] um nos da Escola P olytechnica, para que não lhes sejam IDEM, em 23 de Set3mbro. .... .. . .. .. 4 ~ 
extensivas as obrigações consignadas na reforma do programma de estudo . 

Projecto n. 2õ2 de 1895, que autorisa o Poder Exectllivo a nomear' professor de IDEM, em 11 de Novémbro .. , ...•.... . 
clí nica odon tologica da F aculdade de Medicina do P.io de Janeiro, o cidadão 
At·i stides Benicio de Sá. 

Requerimento do Dr . Luiz Ribeiro ele Soma Fontes, lente subst i tuto da Facul- ID EM, em 26 de Novembro .. ,., ...•..• 
dade de Medicina do R io de Janeiro, reclam ando contra uma decisão dada 
pelo governo a uma sua represen tação . 

5 

6 

Olftcio do Ministerio da Guerra , de 30 de Março ele 1895, envi ando informado A' coinmissão de orçamento, 1 
o r equ erimento em qtte o professor ele 1as lettras da companhia ele aprendi zes em 15 ele Maio . 
a rtiüces do a r senal de guerra de Pernambuco, Belarmino Octaviano Regueira 
Duarte, allega não ter sido contemplado na tabella de augmento de ven-
cimentos elos empregados civis do mesmo a rsenal. 

Oflic io do Ministerio da Guerra, ele 22 ele F evereiro ele 1895, enviando o re- IDEM, em 15 ele Maio................. 2 
qeerimento em que os operarios elo Laborator io P yrotechn ico do Campinho, 
pedem que lhes sejam exten sivas as tabellas que baixaram com o decreto 
n. 240 de 13 de Dezembro de 1894. 

Officio do Minister io da Guerra, de 13 ele Abril de 1895, enviando o requeri- ID E~r, em 15 de Maio.. ............ ... 3 
mento em que Tb.omaz Nery Pororoca, continuo da Escola Militar do Ceará, 
pede augmento de vencimento. 

Officio do l\Iinis terio ela Guerra, de 15 de Abril ele 1895, envi:111do o requeri- IDEM, em 15 de Ma io .. ... , .. . . . . . .. .. 4 
mento em que o capi tão honoral'io do exercito, Ft·ancisco Manoel de Siqueira, 
clirector inter ino ela colonia militar do Alto Urugn,1y, pede aug mento de 
vencimentos . 

Officio do Ministerio da Guerra, ele 30 de Abril, enviando o requer imen tô em IDEM, em 16 de ll'laio. . . . .. . . . ........ 5 
f[ Ue os empregado~ civ is do hosp ital central do exercito pedem augmento de 
vencimentos . 

Requerimento da C0mpanhia Lloyd Brazilei t·o, pedindo providencias contra o IDEM, em 16 de Ma io. .. ....... ..... .. G 
gravame que sofl're. do qua l r esulta rá a impossibilidade de poJer continuar 
a navegação para o Estado de liiatto Grosso. 

Requer imento da Companhia Llo,Yd Braz ileiro, pedindo que se considere em ID E~·I, em '18 de Maio. . ............. . .. 7 
inteiro vigor no ex~- rcicio actu:d o credi to para pJgamento de suas dividas, 
f[Ue cahiram em exercíc ios findos . 

Requerimento dos patrões e r emadores da guar da-mod a da Alfandega de Per- IDEM, em 20 de Maio... . ... ... ....... 8 
n ambuco , pedindo augmento de vencimentos . 

Requerimento da directoria do recolhimen to de Santa Ri til. de ·cassia, pedindo I DE~I, em 20 ele Maio . . . . .. .... . ..... . 9 
uma subvenção para a. ta ilio e desenvol virr.ento da instituição que mantém 
nesta capital. 

Requerimento da Companhia Lloyd Bt·azileiro, appella ncio para o P oder Leo-is- IDE~r , em 22 de Maio . ... . ... . : ....... 10 
!ativo sobre a solu ção ele diversas reclamações que tem com 0 Poder Executivo. 

Projecto n . 113 de 1892, que autorisa o governo a melhorar as reformas dos IDEM, em 27 de Maio................. 11 
oillciaes do exercito , co ncedidas por decreto de 3 de Fevereiro de 1890 . 

Requerimento dos patrões e r emadores dos escaleres da Alfandega do Maranhão IDEM, em 28 de Maio .•.. . .. ,. . . . ..... 12 
r eclamando contra a diminuição que, pelo orçamento vigente , ·tiveram em seu~ 
sa larios . 

Projecto n. 1~ de 1895, que .au t~risa o P oder Executivo a despender até á quanti a IDEM, em 31 de Maio.... . .. .......... 13 
de 200:000:;:. , com a acqu ts tçao de duas dragas para a desobstrucção elo porto 
de Belém . 

Raquerimen to dos empregados da delegacia fisca l em Minas Gentes, recor rencl0 InEJI, em 4 de Junho . . .•.. . . .... ... .. 
contra 0 decreto n. 1582 de 31 de. Ou tubro de 1893, que deixou de iguala r os 
seus -;enctmentos aos da delegacia fisca l de S. P aulo. 

Requerimento dos preparadores da Faculdade de Medicina da Bahia, pedindo IDEM, em 5 de Junho . ..•.. , ..... .. . . 
augmento de vencimentos . 

14 

15 

I ·· 

. , 
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Requerimento dos alumnos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, in- A' col\!MtssÃo DE ORÇAMENTO em 6 de 16 
terno> das diversas clinicas, pedindo augmento de seus honorarios. Junho . 

R equerimento dos mandaclores e vigias das capaLazias da Alfandega da Bahia, IDE~r, em 6 de Junho..... .... . ...... 17 
pedindo que seus vencimentos sejam pagos men,;almente, v'isto corno actua l-
mente são elles computados por dia. 

Requerimento dos 3°5 escri pturarios da Alfandega ela Bahia, reclamando contra IDEM, em 6 de Junho. .. ............ . . 18 
a disposição que se nota na tabella A da nova Consolidação das leis das 
a !fandegas, anne,;a ao decreto n. 1582 de 31 de Outubro de 1893, em relação 
aos vencimentos que ora percebem. 

Projecto n . 31 de 1895, que declara de utilidade publica nacio nal a desapro- IDEM, em 7 de Junho ...• . • ,., .. . • ,... 19 
priação dos armazens contíguos á A!fandega da Victori a , no Estado doEs-
pírito Santo. 

Requerimento do Dr. Luiz da Fonseca Moraes Galvão, pedindo pagamento da ID E~r, em 7 de Junho ................. 20 
iuclemnisação a que se julga com direi to . 

Requerimento de Mauricio Lamberg, pedindo o auxilio ele 20:000S para publicar IDE)! , em 7 ele Junho ..... . ........... 21 
um livro de que é autor, sobre o Brazil. 

Projecto n. 65 de 1895, que autorisa o Poder Executivo a levantar na praça IDE)!, em 19 de Junho... .. ........... 22 
Onze de Junho um monumento ao almirante Barroso. 

Requet·imento do bacharel Tito dos Passos de Almeida Rosas Filho, pedindo que IDE)!, em 22 de Junho •..... . .... ,,., . 23 
sep marcada nc ot·çamento a verba necessaria para que possa realisar a sua 
viagem á Europa, para completar seus estudos . 

Requerimento elos fieis ele armazem da Alf;wdega elo Pará, recla mando contra IDE~r, em 22 ele Junho, .. ,... . ...... . . 2-! 
as disposições do decreto n. 1582 de 31 de Outubro de 1893, na par te applicavel 
aos seus vencimentos . 

Officio do iVliniste rio ela Fazenda, de 27 de Junho ele 1895, enviando o r equeri- IoE~r, em 8 de J ul ho ..•...•.•. , • , . .. , 25 
mento em que os empregados da delegacia fiscal do Thesouro Federa l no 
Es tado eleS . P au lo, pedem l hes seja abonada a clifl'erença entre os vencimentos 
que ora percebem c os que venciam como funccionarios ela Alfanclega do re-
ferido Estado . 

Officio do Ministerio da Justiça, de 9 de Julho de 1895, enviando, por cópia, o IDEM, em 13 de Julho .... , .•.. .•.• .. . , 26 
of!lcio do commandante do Corpo de Bombeil'Os , solicitando a aclopção ele 
a lguns melhoramentos urgentes e indispensaveis para o ser viço do mesmo 
corpo. 

Requerimento de Mar iano Trajano da Silva Jurueua, solicitador elos feitos da InE)t, em 15 de Julho............. . ... 27 
fazenda em Matto Grosso, reclamando contra a preterição ele seus direitos em 
relação a vencimentos. 

Reque r imento de Antonio Joaquim de Faria Albernaz, thesoureiro da de legacia IDE)t, em 15 ele Julho .•. , .• .. , • •• , .. ,. 28 
fiscal em Cuyabá, pedindo augmento de vencimen tos a partir de 8 de Feve-
rei ro de 1892. 

Oflicio do Senado, de 15 de Julho de 1895, enviando as emendas D. proposição desta IDEM, em 16 de Julho .••.•....• . • .... , 29 
Camara que manda in cluir no orçamento da receita da União as taxas da 
concessão de pennas d'agua, impostos de transmissão de propriedade e de 
industrias e profissões no Districto Federal, com destino ás clespezas com os 
serviços ela Justiça, Policia, Co rpo de Bombeiros e abastecimento de agua no 
mesmo clistricto. _ 

Requerimento dos mandadores, conferentes de 2a classe e outros empregados IDEM, em 22 de Julho ... . ,., • . .. . .. . ,. 30 
das capatazias da Alfanclega de P er nambuco, pedindo que se1ts vencimentos 
lhes sejam pagos mensalmente. 

Requerimen to de Julio ele Freitas, admin ist rador ela flore s ta nacio nal ela lDE~r, em 24 ele Julho .. .•. . ,. . . . ...... 31 
Tijuca, pedindo augmento de vencimentos . . 

Requerimento de José Albino ele Souza Pimentel, propondo-se, mediante IDEM, ero 25 de Julho ......... ,....... 32 
certas condições, tomar a seu cargo a impressão do Diario 0(/icicbl. 

Requerimento de Eduardo de C11.rvalho , amanueuse ela cecçiio de .;;;tit,,ói titica lDI' ill, em 26 de Julho ..... , .. ... ,... .. 33 
Commercial, addiclo á Alfandega ele P ernambuco, ped indo o paganwnto dos 
vencimentos r elativos ao anno de 1893, suspenso pol' força da lei do orça-
mento n. 126 D de 21 de Novembro de '1 892. 

Mensagem do Sr. Presidente da Repttblica. de 9 de Agosto de 1895, solicitando ID EM, em 
o Cl'ed ito necessari o para as despezas a fazer-se com as honras e homena-
gens instituídas pelo decreto n. 1320 de 24 ele Jane iro ele 1891 á memoria do 
eminen te cidadão General Benjamin Constant Botelho ele Magalhães . 

10 de Agosto , . .•.••.. _ .• , . . 34

1 li 
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Requerim&nlo de Mariano Rostey, reclama,.ndo o pagamento de· 5:687$446 de A.' coMMISSÃ.O DE ORÇAMENTo, em 12 de 35 
generos que forneceu ao exercito no Estad o de Matto, Grosso em 1861. Agos.to. 

Requerimento do bacharel Manoel Antonio dos Passos e Silva, ex- ofllcia l da IDEM, em 13 de Agosto ,... . ....... .. .. 36 
sect·etaria da Faculdade de Direito do Recife, reclamando o pagamento de 
vencimentos a qne se julga com direito. 

Officio do Ministro da Industria , Viação e Obras Pu·blicas de 16. de Agosto de In EM, em 1.7 .de Agosto...... . ........ 37 
1893, enviando as informações solicitadas por esta Cama.ra ao requerimento 
da JJ?·asil Great Southcrn Railway Cornpany, em que pede a renovação do 
contrac to para o prolongamento da sua linha até Santo Angelo. 

Requet·imento da Com panhia ele Estrada de Ferro do N01·te, solic itando que IDEM, em 30 de Agosto.. . ............ 38 
por equidade lhe sejam considerados nos orçamen·tos que servirão de base 
ao computo elas garantias de juros o preço verdadeiro e exacto do3 materiaes 
que tiver de importar- do estr angeiro . 

Requerimento das adjuntas da Repartição Gera l dos Telegraphos, pedindo a [DEM, em 16 de Setembro .... ... ...... 39 
suspénsão de alguns a r tigos do regulamento de 30 de Janeiro de 1894. 

Requerimento de D. Canuta Ferrand, pedindo pagamento do resto ela quantia IDEM, em 19 de Setembro. ... . ...... . . 40 
a que ti nha direito seu finado maddo Paul Ferrancl, como lente de metal-
lurgia da Escola de Minas em Ouro Preto. · 

Officio elo Ministerio da Fazenda, de 18 de Setembro de 1895, communicando !DE)!, em 25 de Setembro •..• ••..•. , .. 41 
haver sido cedido ao lll inisterio da Guerra o propr io nacional denominado 
"Bairro Alto», no município da Campanha, Es tado de Minas Geraes . 

Requerimento dos enfermeiros contraclados ela enfermari-a militar de Santa InE~r, em i 0 de Outubro.. . ........... 42

1

._ 
CathariDa, pédinclo uma etapa igual á das praças do exercito . 

Requerimento de Manoel Victor dos Santos, ex-cabo de esquadt·a , pedindo que IDE::u , em 3 de Outubro... .. ..... . ... . 43 · 
se decrete uma gratificação para todos que serviram mais de 10 a nnos no 
exercito. 

Requerimento da Garoara Municipa.l ele Barbacena, pedindo a restituição ela !DElll, em 3 de Outubro............... 44 
quantia de 3:100$ pagos á Estrada de Ferro Central do Brazil, de frete de 
material destinad() ás obras do abasteeimento de agua á mes ma cidade . 

Offi.cio elo Ministerio da Indus tria, Via~.ão e Obras Publicas, de 4 de Ou tubro IDEM, em 5 de Outubro ............... 45 
de 1895, enviando as informações solicitadas por esta Garoara ao requerimento 
da Companhia ele Viação Ferrea Sapucahy, pedlndo prorogação do prazo par a 
apresentação dos estudos da 1a s ~ cção da estrada de ferm de Catalão á fron-
teira da Bolivia. 

Oflicio do lVUnisterio. da Marinha; ele 7 c1e OutubrO< ele i893, enviando o requer i- IDE}!, em8 de Outubr-o ... . .••.... ...• 46 
mento em que Antonio Pinto Amando, amanuense da capitania elo porto. do 
Estado do Rio Grande do Sul, pede augmento de vencimentos. 

Projecto n. 217 de 1895, que isenta a Sociedade Propagadora das BeiJas Ar tes IDE~r, em 10 de Outubt·0 ............... 47 
do pagamento do fô ro da rua 'l'reze de Maio, pertencentes á União,. uo qual 
se está construindo o novo edificio para o Lycêo de Ar;es e Officios . 

Requerimento dos con tinuos da n :rectoria GPral dos Correios, pecl.iodo a ugmenlo IDEM, em 11 de Outttbro .•• , . • •• .•..•. , 48 
de vencimentos. 

Ofllcio do Ministerio da ,!lfarinba, de 14 de Outub ro ele 1895, enviando o req•1e- ToEM, em 15 de Outubro.............. 49 
rimento em que o pratico de 3' classe do est'lario do Rio da Pt·ata e seus 
ailluentes, Ramon Casabuena, pede para si e seus companheiros augmento de 
venc imentos. 

Ofilcio elo Ministerio da Fazonna , de 15 de Outubro de 1895, er.viando os papeis lDElll, em 17 el~ Outu bro ........ . ..... 50 
rela ti vos á urgente necess idade da acq'l i -~içà ·J de um predio para ne lle func-
cionar o posto fiscal do Cabedello . 

Requerimento de Candido José Gôes Tell~s. mestl'e da ofllcina ele macbinistas IDE)!, em 21 de aoutubro... .... ... ... . 51. 
set·ralheiros do Arsenal de Guerra de Pernambuco, dispensado do serviço, 
pedindo concessão das vantagens que ora gosam os mestres do ArseDal daquelle 
Estado. 

Oflicio do Ministerio da. Guerra, de 29 de Outubro ele 1895, enviando as infor- IDEM , em 30 de Outubro... . ...... ... . 52 
maçõP:S solicitadas por esta Caman ao· requerimento em que o cirurgião-m6r 
de bl'!gada Dr. Augusto José Ferra r1 pede pagamento da quantia de 638$ 
prove niente de vencimentos que allega não ter recebido ele Abril a Junho 
de 1864. 



-149-

OBSERVAÇÕES I 
I ASBUMPTO 

I 
I 

,Document0s sobre analyse de varios saes ettropeus,apreEenlados peloSr.cleputado A' C01IMISSÃo DE ORÇAMENTO, em 4 de 53 
Augusto Se1<et·o. Novem.bro. 

Representação dos commerciantes da Capital Federal, pedindo providencias, IDEM, em 4 de Novembro.... . ......... 54 
que ponham termo á si1tuação aff:lictiva em que se e11contra a lavcura . ' 

, Pr.:>jecto n. 258 de 1895, qne estabel ece o imposto de 5% sobre o valor official do ID EM, em 11 de Novembro.......... . . 55 
: producto da e~ploração. ele mrneraes de qualq.uer .na•ttrreza, feita em. propüos 

nacionaes e outros quaesquer tet·renos elo domínio ou jurisdicção. da Un.ião. 
I 
Projeeto n. 261 de 1895, que au torisa o govemo a abrir ao Ministerio da. In- ID EM, em 11 de Novembro.............. 56 

clustria o credito supplementar ele 115:100~ para occ:>rrer ás despezas relativas 
á yerba -Agencia Central de 1m migração. 

Projecto n. 214. de 1895;, elo Senado, que reorganisa, o Tribunal de Contas ..... I DE~'!, em 4 d e Dezembro .. ............. 57 

Substitu tivo J.o projecto n. 90 de 1895, sobre bancos regionaes ........ ... ..... IDEM, em 9 ele Dezembro............. 5S 
I 

Officio do 1° secretario <do Senado, de H de Dez9mbro de 1895,. env iando as fDEM, em 12 de Dezembro ............... 59 
emendas á Proposição desta Camara, que d {1 noi'O plano ás lei:• do orça -I mento de r eceita e cle>speza da Republica. (Prujecto n. 28 A ele 189.2.) 

Emenda ao Projecto n . 141 ele 1893, q:1e isenta do imposto de importação os IDEM, em 18: de Dezel):.bro...... .. • . . . 60 
materiaes destinados á estrada de ferro « Viação Fe.rreJ, de Itabapoana » no ! Estado do Espirito Santo. · 

Officio do Ministerio da Guer ra , de 7 ele J aneiro ele 1895, enviando o requeri- A.' commissão de pensões c 
men to em que o cabo ele esquadra ~e form ado. do exercito B~ larmino Bez.erra contas, em 15 ele Maio. 
de Brito pede melhoramento de reforma. 

1 

11Requerimento ele D . .Elerci.lia Augus ta da Lima Franco, p~dindo uma pensão .. IDElM, em 16 de Ma io .. .... ..... . .... . .. . 2 

3 )!Requerimento do major João Francisco P ereira dos Santos e outro, pedindo IDEM, em 18 de Maio ................ . 
' augmento pa pensão que ora pereebem. , 

' 4 
1Requerimento elo tenente-cor onel honoracio• Agostinho Ribeiro da Fontoura, InEM,, em 25 de Maáo ... ... . . .. . ..... . .. . 

I, peclinclo augmento da pensão que ot·a pereebe . 

' Requerimento ele D . Maria Canclida Alves F erraira,, pedindo aug:men.to• do loDHI, em .3 de Junho . .. .............. . 
meio soldo que percebe ela reforma de seu falleciclo marido. 

!Requerimento de D., An11a Augus.ta ele Jlforaes Savmen.to d a SUva, peclil>c1o IDEM, em 3 de Junho ..... .. .... .,. .. .. . . 
I a ugmento ela pensão que p ercebe . 

1
1
Proj ecto n . 29' de 1895, que concede a D. Ma da Ade1a ic!e Antunes de Abreu e IDEM, em 7 de •Junho• ...... .. . ..... .... .. 

sua irm ã o meio soldo pela tabr>lla em vigor, co rrespondente á patente de 
seu finado pae. 

!Requerimento de D. Maria Leopolclina el'Av.ila, p edindo uma pensão . ...... . .. IDEM, em 7 de Junho .....•.... .. . • .. . 

Requerimento de D. Leon:ot· Carlota Bezouro da. Cunha,. p@.di.ndo uma. ne usão. Iom\t, em 10 ele Junho ........ ... ..... . 

Requerimento do officia l r eformado do exer.cito Affonso de Almeida e Albu- IDE~I, em H ele Junho . . .. . .• ....... . . 
querque,. ,pedindo melhoramen ~o de reforma. 

7 

8 

9 

10 

Officio elo Ministet·io ela Marinha de 13 ele Junho de 1895, enviando o r equer i - I oE~I, em 14 ele Junho ....•........ • · 11 
mento em que. a Visconcle~sa ele Lamare • pede . uma. , pensão eq,uivalente ao 

: montepio que pet·cebe . 
I . Reque runento ele D. Maria V.incent Curtois, pedindo uma pensão •........ . . .. ID EM, em 15 de Junho .... . .... · .... •· 

Requerimento de IJ. Anna Pus~iat~elli, pedindo uma pe nsão ....... ...... . ...... ID IDI, em 11 ele Junho .. ... .......... .. 

Requet·imento de D. Rit:t. TibJrcia F ernandes , pedindo uma pensão, •.. •... .. IDEM, em 18 de Junho ..• .• · .•..•.. •.• 

Requerime nto de D. Adelaide Maria Garci~t Soledade, p eclit!do uma pensão. IDEM, em 27 ele Junho .. .... ...• . ...... 

R equer im ento do capitão honorario do exer·cilo Frederico J . de Almeida , que, IDEM, em 7 de Jttlho . ..... .... ·. · .. . · · 
allud indo a um seu r equet·imento anterior que foi r ejeitado, pede uma pensão . 

Requerimento do alferes h onorario elo exercito J osé Silverio ele Souza, pedin do IDEM, em 7 ele Julho ................ .. 
reforma e pensão. no posto ele alferes p elos motivos que aLiega. 

Requerimento de D. Armia Murta de Guimarães P assos , pedindo uma pensão .• IDEM, em ~ ele Julho ... ... · . .. ·····•.• 18 

Requerimento de D . Patrocinia Alves Ferreira, pedindo uma pensão .......... ID EM , em 8 de Julho ....... .. · ........ 19 

Requerimento de D. Erigida de Oliv.eira G0nçalves, pecl.inclo uma pe:1são igual IDEM, em 8 d.e Julho ... . ··· ········ •·· 20 
110 meio so ldo que p ercebe . 
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Requerimento de D. Anna Maria Rezende da Silva, pedindo uma pensão . . . . . A' coMmssA.o DE PENSÕEs E CONT.<.s, em 21 

H de Julho. 

Requerimento de O. Carolina Josetti e sua it·mii, pedindo uma pensão . . .. . . . . IDEM, em i2 de Jttlho.. . .... . .... .• • . 22 

Projecto n. 99 ele i 895, que concede ao major reformado e general de brigada IDEM, em i7 de Julho ..... . .......... · 23 
honorario Luiz José da Fonseca Ramos, um a pensão . 

Requerimento de O. F rancisca Cand ida ele Macedo e outra pedindo uma IDEM, em i7 de Jttlho . .... ... ..... .. . 2·1 
pensão. 

Requerimento de O. Mar ia Laura Marques dos Santos pedindo que lhe seja IDEM, em i7 de Ju lho. ..... .... .. ... .. 25 
concedida a impo:·t~tnc i a mensa l de 30$ que, como etapa, percebia seu finado 
marido. 

Reque rimento de D. l~osa Aurora P ai v a de Lisboa, pedindo uma pensão .. . . . IDEM, em 22 de Jul ho ... . . .. . .. .. . . .. 26 

P ro.iecto n. i12 de i895 , el o Senado, que concede a D. Maria Rosa Martins IDEM, ernl23 de Julho . .. .. .. .. , . ... . . 27 
i .Maciel uma pensão mensal. 

Requerimento de D. Claudiana P er e- ira Pirajá , pedindo uma pensão .. . . . . ... . IDEM, em 27 de Julho . . . .. . .. .. .. .. .. 28 

Requerimento de P edro Dias ela Silva, praça r eform ada, pedindo melhora · IDE~1, em 30 de Jul ho ....... . ........ 29 
mento de reforma. 

Requerimen to do cabo de esquadra reformado Jeronymo Francisco Borges de ID EM, em 30 ele Julho.. . .. . ... . ... .. . 30 
Moraes, pedindo melhoramento de r efot·ma. 

Requerimento de D. Anna Dor ia, pedindo uma pensão., . . ........ . .... .. . • . IDEM, em 30 de Jttlho • . • ,. ....... .. .. 3i 

Requerimento de D. Get·trudes Rollim, p~dindo uma pensão . • .. ....... .. ..•• IDEM, em 2 de Agosto . . , ... . . . . . . . . . 32 

Officio do Ministerio da Marinha , de 6 de Agosto de i895, enviando o requeri - IDEM, em 7 de Agosto . . . . • . . • . . . . . . . 33 
m~nto de João Francisco de Paula Maia, pedindo a ugmen to da pensão que 
percebe . 

Requerimento de D. Gertrudes Emíl ia de Bittencourt e outra, pedindo uma IDEM, em 7 de Agosto. . .. . . . . . ..... .. 34 
pensão. 

Requel'imento de D. Adelaide Augusta Rodrigues Coelho, pedindo uma pensão . IDEM, em 7 de Agosto. .. .... . . ... . . .. 35 

Requerimento de Manoel Vicente de Oliveira, pedin do uma pensão . . .. .. . •.. • IDEM, em 7 de Agosto. . . ... .... . . . ... 36 

Requerim.ento de D. Luiza Amelia da Silva Guimarães, pedindo uma pensão . IDEM, em i2 de Agosto . , .. .. .. . .. .... 37 

Projecto n . 154, de i895, que co ncede a D. Francisca de Mesquita Telles uma IDE~1 , em 12 tle A gosto .. .. ...... . .. .. 38 
pensãp annual. 

Requerimento de Assumpção Bogarim de Mendonça, pedindo uma pensão . .... IDEM, em i2 de Agosto .. , . .. . ......... 39 

Requerimento de D. Carolina Leopoldina Saldanha Gonçalves, pedindo uma IDEM, em i3 de Agosto.... .. .. .. .. .... 40 
pensão. 

Requer imento de D. Cecilia Pires da Conceição, pedindo uma pensão •. . . . . .. • IDEM, em 20 de Agosto . . . . . . • • . . . . . . 4i 

R~querimento ele D. Emília Eliza Gom ide Penido, pedindo uma pensão .. . .. IDE)!, em 22 de Agosto. .. . .. .. . . . . . . . 42 

Requerimento de O. Candida Coelho de i\foura e suü. irmã, pedindo uma pensão . IDEM, em 30 de Agosto.. . .... ... .. .. . 43 

Requerimento de D. Joacjuina Soares Pinheiro, pedindo uma pensão ......... IDEM, em 5 de Setembro .. .. .... .... 44 

Requerimento de D. Maria Guilhermina Accioli de Br ito e Silva, pedindo uma IDEM, em 5 de Setembro. . . . . .. .. . .. . 45 
pensão . 

Requer imen to do Dr . An tonio Reis de Araujo Góes, pedindo uma pensão .. .. . . IDEM, em 6 de Setembro. .. . . . ........ 46 

Officio da Legação do .Bra?.il na Republica Argentina, de 22 de Agosto de i 895, IDEM, em 6 de Setembro •..••.• • .. ,.. 47 
enviando o requerimen to em que D. Manoela Affonso de Carvalho pede 
uma pensão. · 

~ .... 
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Requerimento de D. Isabel Am elia Correia, pedindo uma pensão . ........•... A' coMMissÃo DE PENSÕES E CONT!\S, em 
9 de Setembro . · 

Requerimento de D. Maria de Medeiros Paes Leme , pedindo o pagamento do IDEM, em 9 de Setembro .. .... ... .• , .. 49 
meio-soldo a que se julga com direito. 

Requerimento de D. J esninn. de Oliveil'a Góes, pedindo a r ever são, em seu IDEM, em 12 de Setembro . •.....• . .... 
fav ol', da pensão que percebia . seu finado marido. 

Requerimento de Orozimbo Carlos Corrêa Lemos, 1o cadete reformado e te- ID E~r, em 16 de Setembt·o .. ....... ... . 
I 

51 
nente honorario do exercito, pedindo augmento de pensão, etc., etc . 

Requerimento de D. Rosa Isabel Do mingues Costa , pedindo q ue n. pensão que ID EM, em 23 de Sete mbro.. ...... ..... 52 
percebia seu finado marido r everta em seu favor . 

Requerim ento de D. Elvil'a Pereira da Silva Moraes , vi uva dÓ desembargador IoE~r, em 23 ele Setembro. .... ....... . 53 
José Pereir a da Silva Moraes, ped indo uma pensão . 

Requerimento de D. Leopoldin a de Camargo Bittencourt, pedindo uma pensão . lDE ~r. em 27 de Setembro. ..... .. ...... 54 

Requerimento de D. Olympia Mendes do Couto, pedindo uma pensão ..... . ,. IDE~r , em 28 de Setembro ... ... ..... .. 55 

Requeri mento de D. Maria Adelaide de Senna Dias, ped indo uma pensão .. .. IoEM, e m 1° de Outubro....... . .. .. .. . 5G 

Requerimento de D. Constança Ephygenia Coelho, pedindo uma pensão •..... I D~::M , em 2 de Ou tubro........ .. . .. .. 57 

Requerimento de Galcl ino da Cru~ dos San tos, pedindo uma pensão .•. .•. . . .. IDEM, em 2 de Outubro................ 58 

Requerimento d~ José Porftrio Pereira ela Silva, pedindo uma pensão .... .. • IDEM, em 5 de Outubro.. ..... ... .. . .. 59 

R equerimento de D. Maria Angela do Rego Barr os Freire de Carvalho, pe- IDE<I[ , em 7 de Outubro.. . . . .. .... .. .. . 60 
d indo uma pensão. 

Requel'imento do ma rechal de campo refo l'm~clo, J osé Ferreira cl <.t Silva Junior, IoEM, em 7 de Outubro .... ... ...•.. , . . 61 
pedindo que seu soldo seja equiparado ao que r ecebem os demais o!Ttciaes 
do exer cito. 

Projecto ! n. 216 de !895, que concede a D . Constança da Cruz Gal vão uma IDE M, em 10 de Outubr o. .... . ......... 62 
pen são annual. 

Requerimeuto ele D. Maria J osé ele Bruce Mariz Sarmento, pedindo uma pensão. IDEM, em 11 de Outubro. ... ... . .. ..... 63 

R equerimento de D. Mal' ia Lui7.a da Gama cl'B;p, pedindo uma pensão ...... IDEM , em 16 ele Otttu bro ... , .... .. ,... 6-± 

Requerimento ele D. Camilla Hen rique ta de Moul'a, pedindo uma pensão . ... . IcEM, em 26 de Outubro..... . . . ... .... 65 

Projecto n. 252 de !895, vindo elo ~enado, que concede uma pensão a cada uma IDE)r, em 30 de Outubro ... .. . .. .. . .. . 
das ftlhas do· Dr. Elyseu de Sonzn. Martll>:i . 

66 

Requerimento ele D. Leopoldina Augusta Pereira de Almeida, pedindo uma I DEM, em 6 de :\o>embt·o .. . . ...... ... . 67 I 
pensão. 

Requerimento de D . Fra nci8ca Leopoldin a Gava lcante e suas irm ãs, ped indo [ D E ~r, em 7 de Novembro .. .... ....... . 68 
uma pensão. 

R ec1uerimen to de D. Maria ela Cruz Lazary, pedindo reversão, em seu favor, IDEM, em 9 de Novembro.. ..... . . .. .. . 60 
d:t pensão que percebia seu finado marido. 

Requel'imento de J annario da Rosa Franco, pedindo uma pensão . •....... ... lDE >r, em 12 ele Novembr o .. .. ... . . ... 70 

Requerimen to ele D. An.na Josephina Garcez da Cunha, pedindo uma pen são . IDEM. em 14 de Novembro ... .... ..•.. 71 

Requerimento de D. Maria Isabel Calcl1vell, pedindo a r eve rsão, em seu favor, ID EM, am 18 de Novem bro .. . ....... . .. 72 
da parte d11. pensão que percebia sua finada mãe. 

Requerimento ele D. Amelia Amazonas Carclim, pedindo reversão, em se tt favor, I oE~r, em 21 de Kúw m bro.. . . ....... .. 73 
da pensão que perceb ia seu finado pae. 

Requerimento de D. Eulalia Barreto Leite Casti lho, pedindo uma pensão .•... IoEM, em 22 de Novembro ........... . . 74 

R equerimento de D. Maria José da Costa P ereira, pedindo um o. pensão •... ,. IDEM, em 22 ele Noyembro .... .. .. . .... 75 
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Requerimento de D. Maria Mendes Pereira Aveli no, pedindo uma pensão .... A.' coMMrssÃe> DE PENSÕEs E co·NTAS, em 761 
25 de Novembro . 

Requer imento de Domingos Gonçalves d·e Macedo, pedindo uma l.Jerrsão .. . , .•. IDEM, em 25 de N<Jvembro.. .......... . -n! 
Requerimento de D. Judith Amelia de Abre u, pedindo uma pensão .......... . IDE~r , em 26 de Novembro ............. 78 

1 

Requ~rimen~o de D. L eonor de Lemos Barros Jat·dim, pedindo uma ~pensão . IDEM, em 16 de Dezembro............ 79 

Projecto n. 8 de 1895, que approva os planos organisados para execução dos A' commissão de obras pu· 
m elhoramentos do porto do R ecife pelos engenheiros Victor Fournier e AI- blicas, em 23 de J\Iaio. 
fredo Lisboa. 

P ro jecto n. 2! de 1894, que antorisa o go,·erno a conceder garantia de juros ID EM, em 24 de Maio •...•.........••. 
pára a cons trucção de uma es_trada de ferro desde l\Ianáos até 'l forte e a 
fronteira de S. Joaqu1111 do Rtu Branco, no Estado do Amazonas. 

Projecto n. 30 de 1894, auto risando o governo a r eslabe lecer a bitola larga na In EM, em 24 de Maio ..•... , , .•..• . •. . 
Estrada de F et'l'O Central do Brazil entre a eslação de Lafayette e Itabira. 

Proiecto n . 53 de 1894, au torisando o pro longamento da e~ trada de f~rro de IDEM, em 2-! de 'Maio. , .•••.•. , .•..••. 
p"aulo Affonso da estação de Jatobá. até á povoação do Ibó . 

Pl'ojecto n . 71 de 1894, determinando que o ramal em constru·cção da Barra lDEM, em 24 de Maio • .•.•••••.. ... •. . 
<!lo Can hoto a Aguas Bellas paSSd a ser a linha pt·incipal da Estt·ada de 
F erro Sul de Pernambuco. 

Pl'ojecto n . 80 de 1894, do Senado, dando cou.petencia no Estado de lllinas IDE M, em 24 de Maio ................ . 
l}eraes para decretar e fazer construir qualquer estrada de ferro que partindo 
de Onro Preto ou qualquer outro ponto da Central se dirija a cent•ro de popu -
lação ou de producçào no interior do mesmo Estado . 

Projecto n. Si de 1894, do Senado, que autorisa o governo a applicar. desde já, IDEM, em 2.1 de Maio .• . .•• .•• ..•. .... 
ás desp• zas com o a largamento da bitol a da Estrada de Ferro Central do 
Brazi l de Cachoeira a Taubaté a té á quantia de 1. 900:000SOOO. 

Officio da Camara Municipal ele Uberaba, de 31 de Maio de 1895, pedindo ga-· IDE1l, em 5 de Junho ••• , ....... , •••• . 
rantia de juros e zona privilegiada, para uma linha ferrea .. 

Projecto n . 25 de 1895, redacção para 3" discuss5o çla emenda destacada do IDE1r, em 28 de Junho ..... . . .. , •....•• 
projecto n. 152 de 1894, que concede á empreza industri a l de melhoramentoo 
no Bl'az il , cessionaria ela estrada ele ferro de Nazareth ao Grato, proroga~ão 
<!!e prazo, para começo das obras de continuação da m esma ''ia ferre a . 

Requerimento ela Sociedade Colonisadora de 1849, p~clinclo que o contracto com IDE~r, em 8 de Julho., • . •••.• • •• , • ..• . 
ella celeb rado pe lo Estado de Santa Catharina gose elos regulamentos e dos 
favores do decreto n. 528 de 28 de Julho de 18\10. 
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Projecto n. 93 de 1895, que manda constrn it· um ram a l elo pt·olonga mento da IDEM, em 12 ele Julho ............... . 

estrada da Bah ia , do Bomfhn à ·vi li a · do i\lundo-N<Jvo. 

I Protesto ele Jet·onymo Costa Lima e oulro por assistir·lhes o direito de prio - IDEM, em 8 de Agosto •...•.•••.•..... 
ridade fn·mado em petição dirigida ao Congresso em 24 ele Julho deste anuo 
contra o requerim~nto ele José Agostinho dos Reis. ' 

Representação · da Intenden cia M·unicipal da cidade de Bananeiras, Eslado da l'DEu, em 13 de· Age sto ............. .. 
Parahyba do Not·te, pedind o a ligação da cidade de Bananeiras á Capital 
daquelle Estado pol' meio de uma v.ia ferrea. 

Protesto do agrimensOl' Silvestre de Magalhães, pelo direito de pl"ioridacle que IDEM, em 16 de Agosto •••• , •....••.. 
lhe assiste, contra o requerimento dirigido ao Congresso Nacional, por 
Joaquim José ~loreira Filho, ~ecl1ndo concessão para cons truir um a estrada 
de feuo do ponto de Santa Cruz ou Cabral a Guaycuhy no rto S. Fran-
cisco. 

Requerimento de Edua rdo Augusto Pereira Nunes e I)Utro, pedindo certos favores ID EM, 
para organisação do trer,·iço de navegação Jlnv io.l e ferrea entre o porto de São 
Francisco do Sul em Santa Catharina, . do lagar denominado 'l'res Barras a 
ltaqui no Rio G t•ande do Sul. 

em 20 de Agosto ........ . . . . .. . 

Requerimento de Augus to Roberto Vtalle rste in Pacca, pedin do a concessão de IDEM, em 19 de Setembro ..... .... , .•. 
uma estrada de ferro entre . o porto de Pinheiros no Estado ele Santa Gatha -
rina e d l!:stádo do Paraná . 

, Officio elo Ministel'io da Viação, de 5 ele ' Novembro de 1895, enviando a Meu- IDEM, em 6 de Setembro ............ . 
sagem 'do ' Sr. Presidente da ' Republica rel ativamente ás unidades electricas 
estabelecidas pelo Congresso Internaciona l para esae fim , reunido em Chicago 
em 1893. Jl 
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Requerimento do Dt·. Francisco Teixeira de Magalhães, concessionado da 
estrada de ferro elo porto de Sa nta Cruz ao Salto Grande no Estado da 
Bahia, pedindo garantia de juros e pri vHegio por 70 annos para a refendn 
estrada. 

A' COMM!SSÂO DE OBRAS PUBLICAS, em 6 18 
de Dezembro. 

Officio do Ministerio das Relações Exteriores, de 20 de Agosto ele 1895, enviando A.• commissão de diplonla-
a Mensagem dó Sr. Pres idente da Republica que solicita a ct•eação ele um cia• em 20 de Agosto. 
Consulado ua Guyana Ingleza, com séde em Geot·ge town. 

Proje~to n. 266 de 1895, que a pprova a convenção concluída em Madrid aos IDEM, em 14 ele Novembro ........ ···• 
14 de Abril de 1890 entre o Brazi l, a Snissa e outras potencias da União 
Internar.ional, para a protecção ela propriedade industrial. 

i 

2 

Officio do Ministerio das Relações Exteriores, de 26 de Dezembro ele 1895, IDEM, em 26 de Dezembro .... , .. • .. • · 3 
enviando a Mensagem em que o Sr. Presidente ela Republica submette á 
consideração do Congresso Nacional a convenção negociada e firmada paio 
Consul Geral dos P a izes Baixos para a extradicção de criminosos. 

Requerimento de Anto nio da Motta e·oulro, pedindo privilegio para construcção A.• commissão especial de i 
de uma estrada ele ferro de Maracajú á margem esquerda elo Amazonas. viação, em 14 .de Agosto. 

1 

Officio do Dr. João Vieira ele Araujo, enviando o folheto conten~o sua respos ta A.~ commissão encarre~ada. 
ao parecer da J!'aculcl:•de de Direito de S. Paulo sobre o proJec\o elo Cod1go da 1•evisão do Co digo Pena1 
Penal, sob n. 250 ele 1893. da Republica, em 6 de Junho. 

1 

Olllcio do Governador do Estado elo Rio Gt•ancle elo Norte, ele i 0 de Junho de IDEM, et'.l 17 de Junho................. 2 
1895, enviando exemplares impressod do parecer que deu o Superior Tribunal 
de Justiça daquelle J!:stado, ~tcerca do projecto elo Codigo Penal commum ela 
Camara. 

Projecto n. 79 de 1894, que marca o prazo maximo de 90 dias aos Governos elos A.' comn1~ssão especial en- 1 
Estados em cuja representação se der vagas por qualquer causa. (Emendas carregada de conf'eccio• 
da Camara dos Deputados ao projecto do Senado n. 147 de 1893.) na r a nova lei eleitoral• 

em 22 ele Maio. 

Projecto n. 289 de 1895, dispondo soLt·e o modo ele tornar effectivo o direito IDEM, em 3 de DegembL'O, •.• ,........ 2 
de voto ao eleitor inscripto na fórma ela lei de 26 ele Janeiro de 1892, no caso 
ele não haver eleição ou lhe ser recusado o voto na respectiva secção. 

Representação ·dos }ndustriaes das fabricas e companhias ele tecidos pedindo A.' comtnlssão ~~13pec1ul en• 1 
que a taxa pat·a o fio de trama e m•didura quer stmples, retorctdo, alvejado car 1·egada dol!l 'tarif'al!!, em 
ou tinto seJa equiparada á taxa que pagam os tecidos nos quaes são empre- 16 de Agosto. 
gados os Jlos de trama e urdidura. 
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RBla~ã~ de DBti~ões e diverso& àucnment~s rnanuau~s archivar em virtnde d~ despacho das 
respectivas c~mmissões 

NUM ERO 
DE ORDEM 

ASSUMPTO 

Memorandum apresentado pela Companh ia Rio de Janeil·o City Improvcment~. 

. ll'í 

2 Officio elo Ministe l'io da Marinha, de 28 de Setembro de 1893, enviando as informações solicitada• por esta 
Camara ao ped ido de augme nto de vencimentos feito pelo pe.>soal ar tíst ico e operarws do Arsenal de 
Marinha do Pará. 

3 Do.c umentos, pla ntas , etc. r ela ti\·os á cons trucção de um novo hospital para a Brigada Policial. 

4 Oll:lcio doMinisterio da Justiça e Negocias Interiores de 2 de Agosto de 1893 , enviando os papeis r elativos ao 
pedido fe i to pelo go vern ador do J!:stado do Pa rá, de um credito l'ara occorrer ás despezas com o serviço 
de ca lechese . 

5 Requerimento do bacharel J osé Joaquim da Costa Pereira Braga. 

6 Requerimento da Escola Domes tica de Nossa Senhora do Amparo. 

7 R equerimento ele A . de Viveiro s & C.• 

8 Requerimento de José Manoel Machado de Araujo, eset·ivão do Jui zo Seccional do Estado de Sergipe . 

9 Requerim ento de Augusto Borges Leitão. 

10 Requerimeri to elo Banco da Lavoura e elo Commercio do Braz il . 

11 Requer imento ela mesa administrativa ela Santa Casa de Misericorclia da "?arahyba. 

12 Requerimento ela mesa administrativa ela Santa Casa ele Misericorcli a da Bah ia; pedindo augmento da verba 
com que fo i do~ada para cont inuação das obras de um ecl ilicio para maternidade. 

13 Requerimen to da mesa a dministrativa da Santa Casa de Misericordia da Bahia, pedindo augmento do subsidio 
com que foi dotada para auxiliar o serviço clinico da Faculdade de Medicina daquelle Estado . 

14 Requerimento da mesa administrativa da Santa Casa de Misericot•dia da Bahia , pedindo a elevação ao triplo, 
das contribuições de car idade. 

15 Officio do i\Iini ste ri o do Inter ior, ele 2 ele Outahro de 1804, enviando os officios do in spector interino da Alfandega 
cl•> Rio ele Janeiro e do director geral do Ins tituto Sanitario F ederal, r elativos á necessidade de ser 
augmentado o numero ele ph arm aceuticos do mesmo inst i tuto . 

16 Officio do Ministet•io ela Guerra, el e 14 ele Junho ele 1804, enviando o requel'imento em que os em pregados do 
· Arsenal ele Guerra de Pernambu co pedem a ugmento ele vencimentos . 

17 Officio do Min isterio ela Guena,cle 17 ele Agos to ele 180-!, envia ndo o reque rimento em que os empregados civ is 
elo Arse na l ele Guerra ela Bah ia pedem a ugmento de ve ncimentos. 

18 Oll:lciÕ do Ministerio da Fazend a , ele 28 ele Agosto de 1804, enviando o requerimento em que o commanclante, 
sat·gento e g uardas ela Alfanclega do Ceará pedem a ugmento ele vencim entos. 

19 Ofli.cio elo Ministerio da Fazenda, ele 31 ele Julho de 1894, enviando o r equerimento dos empt·egados da extinc~a 
Thesoura t·i a ele F aze nd a do Rio Grande elo Sul, pedindo qLte lho sejam extensivos os vencimen tos que 
per cebe m os empregados effectivos. 

20 Officio do Mtniste rio ela Fazenda , ele 26 ele Outubro de 1894, enviando, por cópia, o offic io de procurador sAc-
cion a l da Republica pedindo o necessario credito para pagamento elos funccionarios creaclos pelo decreto 
n . 173 B ele 10 ele Se tembro ele 1893 . 

21 Officio do J\llinisterio da Fazenda, el e 2(1 ele Ontnbt·o de 189-1, ·envia ndo os papeis r elativos ao a luguel de dons 
armazens para a Alfandega de Porto Alegt·e. 

22 Offtcio elo l\1inislel'io ela Inclustria , ele 10 ele Ju lho de 189-!, envia ndo o requerimento em que a Co1t1panhia da 
Estrada de Ferro Na tal á Nova Cruz pede seja a sua es tt-acla r esgatada pelo Estado. 

23 Offic io do •Mini~ terio ela Indus tria, ele 14 de Novembro de 1894 , en vian do, por CÓ]Jia , as informações do enge-
nheiro fiscal da Companh ia Rio de Janei?"O City Impnvcments .· 

24 Projecto n. 25 de 1894, limitando a somma a ctualmente em circulação de bonus, a utorisada ao Banco da 
Republi ca do Brazil. 

25 Reque1•imento de Carlos José de Almeida· Gon~aga. 

~~ 1.\e~~erj m~ ntQ da T{1C E~1dff:f bl~ M(Q !~f~1f l'(.f'11Ç~ So9ictp or (/!C lfnitçd §.t~m, 
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A.SSUMPTO 

Officio do Ministerio da Indust'ria, de 23 de Outubro de 1894, enviando a Mensagem em que o Sr. Vice-Presi-
dente da Republica pede autorisação para, mediante substituição do actual regulamento, limitar o con-
sumo de agua nesta capital. 

Projecto n. 62 de 1894, autorisando o prolongamento do ramal de Ouro Preto. 

Requerimento do engenheiro Francisco de Almeida Torres. 

Requerimento de Antonio Nunes Galvão. 

Requerimento de Eutychio Mondim Pestana. 

Requerimento de João Estanislau Pereira de Andrade. 

Officio do Ministerio da Indus·tria, de 4 de Julho de 1895, mandando informações sobre a Mensagem do Sr. 
Vice-Presidente da Republica, que julga opportuna a revogação do. disposto no art . 16 do decreto n. 528 
de 28 de Junho de 1890 que concede o premio de 1.000 francos ás companhias de navegação que transpor-
tarem iO.OOO immigran.Les pelo menos durante o anno, sem reclamação alguma. 

Requerimento de Manoel Sadock de Sá. 

Respostas ao questionaria relativo ao programma do Gymnasio Nacional. 

Officio do Ministerio . da Fazenda, de i7 de Agosto de 1895, relativo ao augmento do credito distribuído á 
Alfandega de Pernambuco. 

Oflicio do Ministerio da Fazenda, de 29 de Julho de 1895, relativo á concessão de um credito para o cáes 
Del-Vecchio e doca Floriano Pt>ixoto . 

Requerimento do Dr. Pedro Affonso Franco. 

Officio do Ministerio da Fazenda, de 30 de Julho de 1895, relativo á acquisição de uma barca de vigia, neces-
saria á Alfandega do Estado do Amazonas, 

Ofll.cio do Mínisterio da Fazenda, de 12 de Setembro de 1895, enviando o requerimento em que o thesoureiro 
da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de Minas Geraes pede a creação do logar de fiel. 

Oflicio do Ministerio da Fazenda, de 12 de Agosto de 1895, pedindo um credito para os concertos da Alfan-
dega do Ceará. 

Oflicio do Ministerio da Fazenda, de 30 de Julho de 1895, relativo á abertura do credito necessario para os 
concertos da repartição fiscal do Thesouro Federal no Estado de S. Paulo. 

Offi.cio do Ministerio da Fazenda, de 20 de Junho de 1895, relativo á abertura do credito necessario para 
occo.rrer .ás despezas com a acquisição, • pessoal e material do cutter, cedido pelo Ministerio da Marinha 6. 
Alfandega das Alagôas. 

Officio do Ministerio da Fazenda, de 30 de Julho de 1895, relativo ao pessoal para a Delegacia Fiscal do The· 
souro Federal em MaUo Grosso. 

Offi.cio do Ministerio da Fazenda, de 28 de Setembro de i895, enviundo o t•equerimento de Herculano Garcia 
do Amaral. 

Officio do Ministerio da Justiça, d~ 10 de Julho de 1895, enviando o oflicio em que o Directot• do Instituto 
dos Surdos-.Mudos pede para ser incluída no orçamento para 1896 a verba de 8:000$ para acquisição de 
novas machJDas para a officina de encadernação do mesmo Ins titulo. 

Requerimento da Santa Casa de Misericordia da Bahia, pedindo a. consignação no orçamento de 1896 da 
mesma verba para a construcção da Maternidade. 

;Requerimento dos membros da mesa da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. 

Requerimento de José da Costa. Lima. 



. . 

RELA~ÃO DOS PROJECTOS E PARECERES APRESENTADOS NA SESSÃO llE 1895 
· CUJOS DOCUMENTOS SE ACHAM NO ARCHIVO 



• 



NU MEROS 

4 

7 

11 

16 

19 

22 

24 

29 

34 

37 

49 

52 

55 

57 

58 

59 

67 

69 

71 

73 

21 

PROJECTOS 

ASSUMPTO 

Declara de commissão, os cargos de chefes das repartições de fazenda da União, torna dependente de processo 
administrativo a demissão dos empregados de concurso e r evoga o art. 9• da let n, 19 l D de 30 de 
Setembro de 1893 e mais disposições em conlrario. 

Emendas do Senado ao projecto n. 57 D de 1894, que antorisa o Governo a rever o regulamento approvado 
pelo decreto n. 1692 A de 10 de Abril do mesmo a nno, pat•a execução da lei n. 194 de 11 de Outubro 
de 1893, as quaes foram approvadas por dous tet·ços de votos , na fórma do art . 39 da Constitu ição . 

Concede pensão a D. Maria Virgina de Souza Coelho. (Do Senado.) 

Declara de nenhum effeito o acto de 15 de Março deste a nno, do director da Escola Mtli tar, approvado por 
aviso do Ministerio da Guerra, relativo aos officiaes alumnos e praças de pret, matriculados naquelle 
estabelecimento. 

Autorisa o Governo a abrir o credito supplementar de 3 .341: 816$713 á o Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas, no exercício de 1894, applicado á rubrica- Garantia de juros as estr adas de fe rro. 

Considera para todos os efl'eitos no posto de con·tra- almiran te graduado a reforma concedida por decreto de 
3 de F evereiro de 1894 ao vice-almiran te graduado José Luiz 'r eixeira . (Do Senado.) 

Redacção para 31 discussão do projecto n. 152 de 1894, que proroga pot· do tis ::tnnos o prazo concedido [t 
es trada de ferro Leopoldina, como cessionar ia ela estrada de ferro Santo l~duardo ao Cachoeira de 
Itapemirim, par a conclusão d::ts obras ela linb a P.ntre estes clous pontos e dispensa d<t construcção do 
pt·olongamento da sua es tt·ada desde a es tação do lm bé, no valia elo Rio Grande, ::tté á do Macuco . 

Concede á D. Maria Adelaide Antunes de Abreu e D. Emerenciana Lydia Antunes de Abreu, filhas legitimas 
do fallecido cirurgião-mór graduado da Armada Dr. Thomaz AntLtnes de Abreu, o meio soldo pel::t 
tabella em vigor correspondente á patente de seu pae . 

Opina no sentido de não ser approvado o projecto n . 38 de 1894, que adopta como Codigo Civil da Republica 
o projecto do Codigo Civil elaborado pelo Sr. senador Joaquim Felicio dos Santos. 

Emenda do Sena do á. proposicão da Camat•a dos Deputados n. 182 D de 189<1, que considera pt•orogaclos até 
Junho de 1895 e Dezembro de 1866 os prazos para conclusão das obras da estrada de fe rro de Caxias a 
S. José de Cajazeiras e iniciação das da estrada de ferro Caxias ao Alt·agLtaya. 

Redacção final do projecto n. 159 de 1894, que crêa na cidade ele . C::tyenna um consulado de 2"- classe , e 
auto1'isa a abertura do credito necessario. . 

Autorisa o Poder Executivo a mandar con·tar para os effeitos da jLtbilação no Jogar ele lente elo Gym nasio 
Nacional, o tempo em que serviu na Armada Nac ional o 1• cirurgião reformado Dr. Joaquim l\lonteiro 
Caminhoá. 

Julga competir á commissão especial incumbida da u niformisação de vencimentos e classificação das r ep::tl'-
tições federaes resolver sobre o projecto n. 55 deste anuo, e as petições dos 1°5 e 2°5 escrip tUl'ar ios e dos 
telegraphistas ele i a, 2" e 3"- classes ela Repartição Geral dos Telegraphos, relativamente {\ equlparação 
dos seus vencimentos aos elos empregados elo Correio, ele igual categoria. 

Emenda do Senado ao projecto n. 66 ele 1893, desta Camara, que mantém em sua plenitude os direitos 
conferidos aos Estados pelo art . 64 da Const ituição, sobre as tel'l'a.s devolutas situadas nos seus respectivos 
territorios e d9. outras providencias . 

Dispõe que a eJfectividade do capitão de mar e guel'l'a Theotonio Coelho Cerqueira de Carvalho sej::t coutada 
neste posto, para todos os effeitos, desde 11 de Setembro de 1893. 

Dispensa a Companhia Industria, Lavoura e Viação de Macahé de construir o trecho de 14 kilometros entre a 
estação do Glicerio e a Serra do Frade, da Estrada de Ferro Central de Macahé, ele que é concessionaria 
e releva-a das multas em que incorreu, 

Emenda do Senado substitutiva do projec to n. 67 B elo corrente anuo, da Camara dos Deputados, que 
amnistia as pessoas que directa ou indirectamente tomaram parte nos movimentos políticos de Alagoas 
e Goyaz. 

Autorisa o Governo a abt·ir um credito supplementar de 600:000$ á vet•ba n. 38 do art. 2• da. lei de orça-
mento vigente . 

Regula a prova para habilitação á percepção do meio soldo e do montepio dos militares de mar e terra. 
(Do Senado.) 

Eleva a 80$ mensaes a pensão concedida pelo Governo Provisorio a Luiz Affonso Ferreit•a, -ex•empregado 
da Estrada de Ferro de Pernambuco. 
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Concede á Irmandade elo Santíssimo Sacramento da Canclelil.ria tres loterias de 1.000.:000$, cada uma, em 
beneficio das obras para conclusão do tetJUllO. 

Transfere ao domínio do Estado ele Matto Grosso diversos proprios nacionaes que a União não necessita 
para os serv içús federaes. (Do Senado.) 

l~me nd a (lo Senado ao projecto ela Camara elos Deputados n. 170 B, ele 1894, que autorisa o go~·erno a 
permittit• á Companhia « Great Southem » a constt·ucção ele uma pon te sobre o r10 Quarabun, no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Autorisa o Poder l<Jxecutivo a transfe_rir elo quadro do exar~ito e inr:luir co01o efl'ectivo_ na brip;ad!l p~licial 
ela Capital Federal, no posto que Já exerce em commtssao, o maJOt' auXJI! ar ·techn_Jco do Mwtsteuo da 
Justiça e Negocias interiores, e a lferes do exercito Benevenuto de Souza Magalhaes. 

Autorisa. o governo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negoci<?s Itüeriores o credito supplementar de 
104:036:" para occorrer ás despez1s do n. 13 do art. 2o da le1 n. 266 de 24 ele Dezembro de 1894-
Policia elo Dis"tricto F ederal (Brigada Policial). 

Autorisa o gove;·no a a brir ao Ministel'lo ela Marinha, no exercício viB:en te, os creditos extraordinario~ ele 
38"1 :OOO:;i para dar execução ao§ 10 elo art. 2" da lei n. 242 de 18 de u ezembt·o de 1894, e de 1.883:575$080 
para pagamento de fretes e reparos dos vflpores que indica, armados pelo governo durante a revolLtt de 
6 de :::ietembro. 

Antori sa o govet•no a mandar pagar pela tabella ann exa a~ decreto n. 113 A, de 31 ele Dezembro ele 1889, 
desde a morte do seu maddo, o meio soldo a que tem direito D. Rosa Josepha ela Cunha e Cruz, vtuva 
do capitão do exercito Luiz da Cunha e Cruz. 

Emenda do Senado , s·tLstitutiva do projecto u. ?3 A, de 1894, cle.,ta Camara, que manda tornar ex·tensiva 
aos arsenaes de gue t·ra ela Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso as disposições do decreto n. 157, 
de 5 de Agosto de 1H93. 

'rorna extensivo aos guardas de policifl e aos patrões de embarcações elos a rsenaes de marinha da R epublica I 
o bene!icio de que gosam os gua rdas de policia do arsenal de marinha da Capital Federal, de concorrer 
para o montepio elos J<.:mpreguclos Publicas. 

Autorisa o governo a mandar contar ao capitão elo so reg imento de cavallaria, Antonio Lago, a antiguidade 
elo. posto ele alfet·es ele 18 de Janeiro ele 1868 . 

Fixa a despeza elo l\finislerio da Marinha para o exercício ele 1896 . 

Concede a D. Marb Rosa Martins Maciel, vi uva elo alferes elo exercito Melchiades Lopes Maciel, a pensão I 
de 20S mensaes . (Do Senado.) 

Autorisa o Podet· Exectltivo ,a concP.cler a Ulysses Flot•iauo do Rego Barreto, 4o escriptura~·io da Alfandega \ 
de Pernambuco, um a nno ele licença crJJn ordenado para tratar ele sua sande. 

Autorisa o govet•no a abrir ao Ministerio ela Marinha o credito extraorclina rio ele 257:'152~'158 para varias I 
elespezas com o hospital ele marinha. 

I 
Autorisa o _gover!lO a abt•ir o crP.elito supplementar de 995:000$, no exercício de 1894, ao Ministerio ela I 

lndustr1a, VIação e Obras Publicas, para despender com a rubrica -Correios- da lei n. 191 B de 30 
de Setembro de 1893, I 

Levanta a prescripção em que incorreu D. Olym pia Victor BD ptista, filha do alferes do exercito Francisco 
Victor Baptista, morto em cam panha a fim de receber o meio soldo a que tem direito, de 10 de Maio ' 
ele 1867 a .24 ele Agosto de 1892. ' 

Concede a D. Henriqueta Ferreira dos Santos Pereira, viuva do bacharel Antonio José Pereira, uma 
pensão ele 50$ mensaes. 

Fixa a despeza elo i\1inistet·io das Relações Exteri ores para o anno de 18911. 

Autorisa o t>oeler Executivo a aposentar, no loaar que actualmente exerce e com todos os vencimentos a.o 
cor onel Pedro Paulino da l<'onseca. (Do S~nado.) ' I 

Autorisa o Poder Ex~culivo a isentar ele quaesquer direitos devidos á Fazenda da União, o material de 
uma ~on ·te metalhea que ú g-overno elo Estado do Paraná mandott vir da Europa para ser collocada I 
sobre o rio Negi'O. (Do Senado.) 

Concede ao secretario do arsenal de gtiet•t•a elo Estado da B::thia, Guilherme Antonio da Rocha, licença 
por i 2 mezes para tratar de sua saude, com clit•eilo sómente ao ordenado. · .'1 

Autorisa o Poder Executivo a conceder ao 4° escript.ura rio ela Alfandega do Maranhão Benjamim Aranhà 
1 

de ll1otira, um anno de licença com ordenado para tratar de sua saude. . 

Emend.a do Senado ÍL proposiç_ão c~a Camara dos Deputados, n. 185 H de 1894, que autorisa o governo a ·I 
abllr um cr:cllto extraordmal'lo de 898:486 840 pat'a pagamento do excesso de despeza com o serviço ' 
de colorusaçao no Estado do Rto Grande elo Sul, no exerqicio de 1893. J 
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131 Declara sem efl'e ito a resolução do Poder Executivo ele 28 de Outubro de 1891, que a nnullou o acto equitat ivo 
do Governo P rovisol'io de 17 de Abril de '18\10, e considera com o curso de sua arma pe lo regulamen to 
de 1874 o tenente de cavallaria Zozimo Alves da Silveira e com elle todos os oJiiciaes e praças que se 
acharem em suas condições. 

133 Releva a multa impo.;ta á Companhia ela Estt•ada rle Ferro de R ibeirão ao Bonito, no Estado de Pernambuco , 
(Do Se nado.) 

137 Eleva a 50$ a pensão elo mestre reformado da Armada José Coelho de Brito. 

138 C Emenda do Senado ao projecto ela Camara elos Deputados, n. 182 B elo corrente anno, que ftxa a despe1.a 
. do Ministerio ela Guet•ra para o exercício ele 1896 . 

140 Autorisa o governo a confirmar no primeiro posto do exerci to todas as praças comm issionaclas neste posto 
a té 3 ele Novembro ele 1894. 

142 Fixa a c!espeza elo Ministerio da Fazilnda para o anno ele 18913 . 

143 Autorisa o governo a contt·aeta r com o Barão elo R io Bonito e com o engenheiro Augusto El'Desto de F iguei-
r edo ou com quem maiores vantagens ofl'erecer, a co nstrucção, uso E> goso de um ra mal ferrao cln Estrada 
de Fer•·o Central do Brazil ela es tação ele Sapopampa {t Ponta ela R ibeit•a, na ilha elo Govel' naclor, e 
outros mel horamentos, segundo as bases qtte offerece. 

145 Appt·ova o regulamento que baixou com o dect'eto n. 20-iS de 15 ele Julho ele 1895, na parte que elevou 
vencimentos e creou novos empregos na Estrada ele Fet·ro ele Porto Alegre á Uruguayana . 

146 Autori sa o Poder E:cec utivo a applicat• as sobras da verba - E mpt•eitaclas ela Estt·acla de Fel'ro Central da 
Parahyba - elo orçamento v igen te ao paga mento elo pessoal ela mesma via-fe rr~ a. 

147 Autorisa o Poder Executivo a abrir, no corren te exercício, um credito supplementat· na impor lancia de 
7.905 : 410~565, a vari as ,·erbas do a rt . 5° ela lei n. 266, de 24 de Dezembro ele 1894 . 

151 Declara vitalicio no cargo de juiz subst ituto do juiz federal ela secção elo Estado ele Pernambuco o juiz ele 
direito, bacharel Julio Augusto ele L una Freire. 

152 Fi:ca em 200:000$ a qnantin clevicln. ao almirante Jeronymo Francisco Gonçalves , nas tet·mo9 e para -os 
efl'eitos elo decreto n. 199 ele 30 ele Julho de 1894, com n Yoto em separado do Sr. Martins Costa Junior. 

153 Reclm; a tt·es mezes o prazo estabelecido no paragt•apho unico elo l"ll·t . 30 ela lei n. 35 ele 26 de J anei ro ele 
1892, para duração das incompatibilidades definidas no r eferido a rtigo . (Do Senado . ) 

158 Releva ela prescripção em que incorreu D. Ann a Coelho ele Figueire~o para havet' a impor tanc ia ele 216 660, 
que indevidamen te foi descontada no soldo que lhe cabe por mot·Le ele seu marido, capitão J oaquim 
Soal'es ele Figueiredo , e autorisa o Poder Executivo a efl'ec tuat· essa r~s tituição . 

159 Altera a tabella elo art. 33 elo dect'eto n. 848 ele ii ele Outubro de 1890, accrescendo mais 500:' ao vencimento 
mensal elos membros do Supl'emo Trii)uual Fede ral e 30 % aos empregados ela Secretal' ia elo mesmo 
Tl'ibunal. (Da Senado.) 

169 Concede a D. Lniza Echebarne, viuva do capitão ele fragata F ernando Echebarne, a pensão annual ele 
1:200 000. 

170 Autorisa o go verno a co nceder , repartidamente a. D. Antonina Ramos Lopes e out ,·as , irmãs solteiras elo 
2° tenente commissario da Armada Alfredo Ramos Lopes o meio soldo ela patente do dito official. 

17.2 Estabelece o modo por que deve ser executado o accorclo de que t rata o a rt. 5°' da lei n. t 83 C, de 23 ele 
Setembro ele 1893, para o Jim ele r ealiasar- se a transferencia elas em issões e r espectivos lastros dos 
bancos ele emissão regionaes para o Ba nco da Republica elo Brazil, com um voto em sepa rado elos 
Sr s . Benedicto Leite e Paula Guimal'ães e outro elos Srs . Alberto T ol'l' es e Augusto Montenegro. 

173 Considera empregados publ icas os conferentes elas capa·tazias das Alfandegas ela Republica. 

175 Au tor isa o Poder Executivo a pagar ao Di stl' icto Federal o saldo da conta elo gado, compt'aclo e fornecido 
por sua a tt to ri sação a população elo Dislricto em 1892. 

176 Autorisa o governo a ab l'il' ao Ministerio da Guet·ra o ct•edito ext raorcl in ario de 3.000 :000$ para occorrer 
ás despezas ele restauração elas nossas fortal ezas no actual e fu turo exerc ício. 

180 Concede a D. Augusla ele Miranda Mi nei ro, mãi dos fallec iclos a l fe t·es ela Bl'igada Pol icial Pedro Jose ele 
Miranda Mineiro e Antonio Mineiro, uma pensão mensal ele 60$, sem pt·ejuizo elo meio so ldo que já 
percebe . 

184 Autorisa o governo a r eorgnni sar os d iversos estabelecimentos milita res ele ens ino. (Do Senado.) 

185 Mant~m ao capitão ele enge nheiros Dr. José da Silva B t•agl. a itlsct•ipçiio, por e lle feita em '1893 pat•a o 

I concurso ele subst(tqto ela, 3" ~eGçiio do magisteriC) ela Jl;sao la ~uperjor qe Qqerra e !]~ fó1•m a, 4<~~ in-
~VI·ucçõ~s !Jnl vit:-or, 
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Autorisa o aoverno a abrir ao Ministerio da Marinha o credito supplementar de 830:800$ á verba- Obras-
no orça~ento em vigor, para a construcção de um quartel para o Batalhão de Infa ntaria de Marinha, 
os reparos indispensaveis em diversos proprios nacionaes n<t ilha das Cobras e a fabricação de uma 
poria-caixão para o dique Guanabara. 

Autorisa o govel"llO a mandar passar patentes de geeneral de brigada a todo o coronel reformado 
ou honorario que provar estar comprehend1do no decreto de 12 de Novembro de 1894, 

Concede a peus[o de 50$ mensaes a D. Adelia Cavalcante de Mendonça, viuva do alferes Carlos Fernandes 
de Meudonça. 

Concede a pensão annual de 1:200$ a D. Manoela Alice Nunes dos Santos, vi uva do 1° tenente de 
artilharia Joaquim Severo dos Santos. 

Concede a D. Joaquina Angelica Bragança Dias dos Santos, viuva do major Francisco Antonio dos Santos 
a pensão mansal de 100$000. 

Autorisa o governo a abrir o credito supplementar de 7:707$ á verba - Alfandegas- art . 7 n. 12 do 
orçamento vigente, para occorrer ás çlespezas ela Al,fanclega do Estado elo Espírito Santo. 

Autorisa o governo a conceder a D. Maria Rosa ele Jesus Machado, filha de D. Ambrosina Rosa de Jesus 
Machado, a reversão da pensão e elo meio soldo, a que es·ta tinha direito como mãe elo alferes reformado 
elo exei'Cito João Baptista Soares Machado. 

Antorisa o governo a conceder a DD. Hortencia Adelaide Guillobel e Josephina Constança Guil}obel, filhas 
do falleciclo coronel reformado elo Corpo de Engenheiros, Joaquim Candido Guillobel, a pensao de 1:200$ 
annuaes, repa1·tidamente. 

Autor isa o Poder Executivo a conceder ao engenheiro de 3• classe ela Inspectoria Geral ela Estrada de Ferro. 
Pedro PHe1ra ele Andrade, licença por um anno para tratar de sua saude onde lhe convier, com direito 
ao seu ordenado. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a André Gaudie Ley ou a quem mais vantagens offerecer, privilegio 
po1· 60 annos para a construcção, uso e goso ele uma estrada de ferro ele bitola de um metro, entre a 
capital do J!;stado de Matto Grosso e o porto de Aveiro ou outro ponto que os estudos melhor determi-
narem, na margem elo ro 'l'apajós, no Pará. , 

i 
Delibera sobre intercalação ele linha ele bitola de 1m,QQ na Estrada ele Ferro Central do Brazil e sobre 

outros melhoramentos na mesma via-t'errea, com voto em separado ; e autorisa o Poder Executivo a 
despender até a importancia ele 1<1.519:960S repartidamente em tres exercicios com acquisição do 
material rodante e melhoramentos indispens::weis ao respectivo serviço. 

Autorisa o governo a abrir no corrente exercício ao Ministerio das Relações Exteriores o credito supple-
mentat· ele 19:500$ V. verba n. i elo art. 3° ela lei n. 266 de 24 de Dezembro 'de 1894. 

Emenda do Senado ao projecto da Camara elos D!putados, n. 183 A ele 1894, que autorisa a abertura elo 
credito ele 2.096 : i35$872 para pagamento de clespezas por 'conta ela verba Tel"ras Publicas e Coloni-
sa~:ão. 

Autol"isa o Poder l!;xeculivo a abrir ao Minis teria ela Inclustria, Viação e Oliras Publicas, no corrente 
exercício, o credito extraordinario ele 9 .873$760, destinado ao resgate dos compromissos inherentes 
á commissão examinacloi'a da escr ipturação ela Sociedade Anonyma elo Gaz elo Rio de Janeiro, 

Autorisa o Poder Executivo a abrir o cred.ito supplementar ele 128:828$507, á verba 32 elo art. 7°da lei 
n. 266, de 24 ele Dezembro de 1894, para occoner ás despelas com o fabrico de moedas ele mckel e 
bronze. ' 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Marinha o credito snpplementar de 7.6l6 :993S;250 ás 
rubricas que menciona o art. 4• da lei n. 266 de 24 ele Dezembro de 1894. 

Restabelece o favor ele que gosava a Companhia « Great Southern Railway », eonstante ela clausula i a, 
§ 4° do decreto n. 8312 ele 19 de Novembro ele i881. 

Reorganisa o Tribun al ele Contas. (Do Senado.) 

Dispõe sobre locação de serviço agrícola. (Do Senado . ) 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justi~a e Negocios Interiores o credito especial de 
76:000$ para pagamento das despezas com o pessoal e materia l ela Colonia Correccional dos Dous 
Rios. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir o credito supplementar ele 819:000$ á verba n. 4 do art. 6• da lei 
n. 266 ele 24 de Dezembro ele 1894. 

Autorisa .o Poder Executivo <t relevar a D . Margarida Moreira de Castro, viuva do coronel Francisco de 
Almeida Castro, elo pagamento da quantia de 5 :882$198, resto da i:.1portancia recebida pelo mesmo 
coronel para despezas com o pessoal c\[t fortaleza de Macapá. 
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224 Concede ao soldado reformado do exercito Franklim Ferreira de Moura uma pensão de 30$ mensaes. 

228 Approva o decreto do Poder Executivo n. 2126 de 10 de Outubro de 1895, abrindo ao Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores o credito extraordinario de 53 :364$190 para pagamento das despezas realizadas 
com o funeral elo Marechal Floriano Peixoto. 

234 Concede a D. Georgina Cerqueira Lima de Barros, viuva do capitão do Corpo de Engenheiros Romualdo de 
Carvalho Barros, a pepsão annual de 1:000$000. 

235 Concede a D. Albina Teixeira Ribeiro, viuva do capitão Francisco José Ribeiro, a pensão annual de 1:000$000. 

236 Concede a D. Delfma Baraúna Balthazar da Silveira, viuva do major João Antonio Balthazar da Silveira, 
uma pensão mensal ele 50$000. 

238 Concede a D. Marianna Martins Barbosa da Silva, viuva do alferes honorario do Exercito, Lycurgo 
Cícero da Silva, a pensão de 60$ mensaes. 

239 

240 

242 

246 

247 

Autorisa o Poder• Executivo a tomar conhecimento dos estudos definitivos da 3• secção da Estrada de Ferro 
da Victoria á Peçanha, apresentados pela Companhia E. F. Bahia e Minas, independentemente do 
excesso havido no prazo estipulado para apresentação desses estudos. 

Concede a D. Bernardina Fernandes Pereira, viuva_do major honorario do exercito Antonio José Pereira 
Junior, uma pensão annual de 1:200$000. 

Eleva a 100$ mensaes a pensão que percebe D. Cybele de Mendonça Souza Monteiro, viuva do tenente hono-
rario do exercito Heleodoro Avelino de Souza Monteiro. 

Concede ao capitão reformado do exercito Dr. Francisco Antonio Carneiro da Cunha melhoramento de 
r·eforma no posto de major, com o soldo que lhe competir, de accordo com a tabella vigente. 

Concede aos cidadãos Miguel José Garcez e Antonio de Azevedo Martins privilegio por 15 annos para fabri-
carem no paiz e venderem na Capital Federal e nos Estados, aros ou rodas de borracha, adaptaveis á 
di versas eapecies de vehiculos. 

249 Autorisa o Governo a abrir no Ministerio da Guerra creditos parciaes até á somma de 14.000:000$, sendo 
12.847:922$500 para occorrer ás des~ezas extraordinarias já reconhecidas com o exercito e corpos patt·i-
oticos no Estado do Rio Grande do Stll, e o saldo de 1.152:077$500 para liquidação das que forem verifi-
cadas até o fim do actual exercício. 

250 

254 

255 

261 

262 

264 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

Regula a promoção dos Juizes do 1'ribunal Civil e Criminal. (Do Senado). 

Autorisa o Poder Executivo a elevar a 1 :800$ a pensão concedida por decreto de 26 de Outubro de 1869 ao 
coronel honorario do eJ:ercito Antonio Bezerra Cabral. 

Dispensa do lapso de tempo em que incorreu o bacharel Antonio Ferraz da Matta Pedreira para que possa 
continuar a contribuir para o montepio e providencia a respeito. 

Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, o credito aupplementar de 
115:100$ para occorrer ás despezas relativas á verba- Agencia Central d9 Immigração n. 3 'do art. 6o 
da lei n. 266 de 24 de Dezembro de 1894. 

Autorisa o Poder· Executi\'o a nomear J?rofessor effectivo de clinica odontologica da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro o cidadão Aristtdes Benicio de Sá, que já a exerce interinamente, sendo dispensadas 
em seu favor as prova8 de concurso. 

Autorisa o Poder Executivo a mandar contar mais oito mezes e 28 dias de serviço ao 1° tenente da Armada I 
Arthur V/aldemiro da Serra Belfort, para os effeitos da reforma. (Do Senado.) 

Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito supplementar de 5.522:847$682 á verba- ~ 
Reposições e restituições- art. 7o, n. 29 da lei n. 266 de 24 ele Dezembro de 1894, 1;ara pagamento da 
divida liquidada proveniente de impostos arrecadados pela União e pertencentes ao Estado de S. Paulo, i 
na fórma da Constituição Federal. · 1 

Autorisa o Governo a conceder a José Joaquim de Mi~·anda, conferente da Alfandega de Santos, um anno ! 
de licença com o respectivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. . 

Concede a pensão de 600$ annuaes a D. Luiza Rosa de Mendonça, vi uva do capitão honorario do exercito j 
Francisco Camillo de Mendonça. i 

Eleva os vencimentos dos officiaes das Secretarias dos Arsenaes de Marinha dos Estados da Bahia, Pernam-1 
buco, Pará e Matto Grosso. (Do Senado .) 

Eleva as gratificações dos patrões-móres da Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso a 3:000$ e dos outros : 
Estados a 600$000. (Do Senado.) · I 

Eleva os vencimentos dos guardas de policia dos Arsenaes de Marinha da Capital Federal e dos Estados da . 
1 Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Gt·osso. (Do Senado.) ,I 



NU)!EIWS 

274 

277 

278 

282 

283 

284 

285 

287 

291) 

29 1 

292 

297 

302 

303 

304 

- 163 -

ASSUM?l'O 

Eleva os vencimentos dos secretarias das caiJitani as dos portos dos Estados da Bahia, P<:.t·nambnco, Maranhão, 
Pará, S. Paulo e Rio Grande do Sul a 2:400S annuaes e dos outros Eslados a 'l:oOO$ tam be m annuae; 
e providencia a respeito da capitania do Porto da Capi tal Federal. (Do Senado . ) 

Concede a DD. Maria da Gloria Rangel e Maria J osephina Rangel, filhas do brigadeiro refot·mado Franc isco 
de Paula de Macedo Range l, a pensão de 1:200$ annuaes, 

Auto~isa o Poder Executivo a contractar com José Victor dtt Rocha. Miranda ou quem melhores vantn gens 
olferecer, as obras de balisamento, canalisação e outras ~ecessanas ao melhoramenlo da ba hia de Sepitiba 
e ao serviço de carga e descar ga ele mercaclol'las po l' naVIos ele a i to bordo na mesma bahta, bem como uma 
ponte para desem barque ele gado, so b as cond ições que estabe lece . 

Proroe:a por um anno o prazo concedido á Companhia Viação Fel'l'efl e Fluvial de Tocantins e Araguaya para 
ence·tar os trabalhos technicos necessarios e cleso bstrucção elos referidos rios. 

Eleva os vencimentos do escrivão e elo meirinho da Auditoria ele Marinha. (Do Senado.) 

Autorisa o Poder Executivo a mandat• paga r ao carteiro de i a classe da Repartição Ge~al elos Correios, 
' Philomeno J ocelyn Ribeiro os vencimentos que deixou ele perceber. 

Autorisa o Porler Executivo a mandar proceelet· á escolha elo locn.l apropriado á mnda nca elo Arsenal de 
Marinh a da Cap ital Federal e abrir o crellito necessario ate 300:000$ para acudir ás- clespezas com os 
estudos e acq nis ição de· terrenos. 

Concede a D. Leopoldina Rosa ele Oliveira Freit·e a pensão mensal ele 50.). s~m prejuízo elo meio soldo que 
percebe. 

Autorisa o Pocle t• Execu tivo a r ever o contracto para exploração ela inclustria pas tol'il, de que é cessionaria 
a Companhia Frigorifica e Pastoril Braz il eira, segundo as b"ses que offerece . 

Concede n D. Ma ria Olesia P aes Leme, viuva do 1° tenente t·eform ado rla a rmnda Fern ando Dias de Mendonca 
Paes Leme, a pensão de 1:200$ annuaes, com sobt·evivencia para srta filha emquan·to se conservar solteira: 

Autorisa o Governo a abrir an Ministerio da Guerra o credito especial ele 2. 220:000 par a inclemnisar prej~!izos 
consequentes ela r evolta de ô de Setembro de 1893 á Companhia Nacional Costeira e a L age & Irmão: 

Autorisa o Govern o n co nceder nm anno ele li cen ça com o r espectivo ordenado. ao director de secção ela 
Secretaria da Marinha, Ig nac io Apparicio Soares, para tratat• ele sua saucle onde lb e convier . 

Approva c ti-a tado de amisacle, de commercio e el e navegação entre a Repub li ca elos 8>taelos Unirias elo Bt·azil 
e o Impel'io elo Japão, firmado em Pariz, em 5 de Novembr o do corrente ar1no. 

Autorisa o Governo a conceder ao bacharel Aclolpho E . Guimarães ele Azevedo ou a quem melhores vanta"e'ts 
oflerecer o direito de construir armazens nos t errenos entre a ponte das ba rcas Ferry e o Arsen~l de 
Guel'l'a da Capital F ede t·a l e ahi collocar a prarelhos de carga e cle~carga de mercadoria' com vo to em 
separado dos Srs. Cupertino ele Siqueira e Arthur T orres. ' 

Autorisa o G •verno a abrir ao Ministerio ch Fazenda o Cl'ed ito Sttpplementar ele 1.017:581$563 á varias rubl'icas 
do ar t . 7° ela lei n . 266 de 24 de Dezembt·o ele 1894 . 
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AS8UMPTO 

Concede licença ao Sr. deputado Cincinato Cesar ela Silva Braga para ausentar-se elo paiz. 

Concede licença, clm·ante a actual sessão, ao Sr . deputaqo l\1arcolin'l Moura para ausentar- se. 

Julga o Poder Exec•.Jli ,•o competente par <t resolver a reclam ação de Leopoldo Copalbo e outros contra a 
cobrança elo imposto ele fumo, sa lvo ao peticion aria o direito elo recut·so para o Poder Judiciario. 

Indefere o requ erimento elo Dr. Ernes:o de Souza e Oliveira Coutinho, bibliotbecario da Escola Polytechnica 
julgando competente o Poder Executivo para co nhecer elo direi to, porventura decorrente da reintegração 
elo peLicionario, aos vencimentos que reclama . 

Indefere o requerimento em que D. Clelia Maria Peixoto, pede uma pensão e a faculdade de habitar um 
dos proprios nacionaes. 

I ndefere o requerimento em que o major reformado Manoel Alcantara ele Souza Cousseiro pede melhoria 
de reforma. 

Indefere o requ~rimento em que o tenente-coronel graduado reformado Antonio Galclino. Tr~tvassos ,\lves 
pede pagamento ela cliJferença ele soldo ele nwjor a capitão em cletermmaclo período . 

I ndefere o requerimento em que o alferes Adolpho Ferreira Barros ela Fontoura pede que seja contada a 
sua a ntiguidade desde 4 de hneiro de 1890 . 

I ntlefere o r equerimento em que o mestre de 2a classe, r erormaclo, elo Corpo de Ofliciaes Marinheit'os, Fran-
cisco Leão, pede melhoria de reforma. 

Cons idera necessar io que seja melhor in struída a petição do enente reformado Carlos Augusto Gogoy, que 
pede reverter ao exerci to. 

Jul ga não haver qu e deferit· no requeri menta em que Mi guel Jacnlho de Noronha Feital, 3° official da 
administração elos Correios do )Jistricto Federal e Estado do Rio de Janei ro, pede o pagamento ele seus 
vencimentos relativos ao período em que esteve aposentado . 

Julga nada haver a deferir nas r eclamações de Joaquim José Gonçalve.s & C. e outros e da Associação 
Commercial ele S. Pau lo ácerca elo augmento de 40 % adclicionaes a que estão sujeitos os vinhos, no~ 
termos do art. :to ela lei n. 265 ele 24 ele Dezembro de 1894 . 

Indefere o requer imento em que os aspirantes de marinha indultados pelo decreto de 1o ele Janeiro ele 1895 
pedem a sua r eentrada na Escola Naval , e que lhes sejam dadas as certidões elos exames, segundo sua 
applicação com aproveitamento no anno de 1893 até o dia em qu e rebentou a revolta, como determina 
o decreto n . 20G de 26 de Setembro de 189~ , sem discriminação algt tma. 

Indefere as petições ele Augusto Cesar Cousseiro de Mattos, Ft·ancisco ele Salles Ferreira Ruas, .Joaquim 
Ferreira da Silva, Manoel Rodrigues da Fonseclt e Herculano Pet·eira Barboza . 

Indefere as petições de D. Maria Isabel 'I'. do Rego Barros e D. Car olina Leopolclina Gomes d'Avila . 

Indefere o requerimento em que o engenheiro Adolpho Lopes pede a votação de um credito para pagamento 
de vencimentos que deixou ele receber. 

Julga não haver que deferir no r equerimento em que 'I'iberio Burlamaqui Caste llo Branco reclama ven· 
cimentos. a que se jul ga com dire ito. 

Opina no sentido de ser approvacla a emenda apresentada pelo St• . Galdino Lo reto na discussão unica elo 
prpjec to n . 99 de 1894. 

In defe~e o r equerimento em que o capitão João Luiz ele Castro e Silva pede qtle se lhe mande contar a 
ant iguidade elo posto de alferes de 11 el e Dezembro ele 1868 a 18, com a ntiguidade ele 6 de Feverei ro do 
mesmo anno . 

Julga da competencia do Poder Executivo resolver sobre a petição do fi el ele 2a classe Americo Gonçalves, 
que solicita o pagamento ele soldo e gratilicação a que se considera com cltreito. 

Indefere o requel'imento em que Augusto Cambraia solicita autorisação para fundar na Capital do Estado 
de S. Paulo um Banco Hypothecario e Agi·icola . 

Indefer e a petição em que Firmino da Silva Santos e Julio Corrêa Martins pedem a concessão para, por 
s i ou companhia que organisarem, explorar .a zona flores tal situada entre os rios Pepery-guassú, Santo 
Antonio GuassLt, Chapecó e Jangada, encorporada hoje ao territorio brazileiro. 

Julga pelas razões que expõe não haver que deferit· no requerimento em que a Companhia Lloyd Brazileiro 
pede que em re1ação a vapores seus, em serviço de g uerra durante a revolta, se proceda do mesmo 
modo quanto aos da Companhia Nacional ele Navegação Cos·~eira. · 



NUMEROS 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
46 

-168-

ASSUMPTO 

Indefere o requérimento em que D. Rosa Isabel Domingues Costa, vi uva do ex-contrame.stre d~ carpinteir~ do 
Arsenal de Marinha de Pernambuco, pede para si a reversão da pensão que percebia seu finado mando. 

Indefere o requerimento em que D. Maria da Costa Nunes de Mello, viuva do ex-_!iel do thesoureiro da 
Estrada de Ferro de Baturité Francisco Nunes Teixeira de Mello, pede uma pensao. 

Indefere a petição de D. Polucena Frias de Sá Pinto e outra, filhas do tenente-coronel de engenheiros Manoel 
de Frias Vasconcellos, que pedem seja equiparado o meio soldo que percebem ao da tabella actual. 

Indefere a petição de D. Joaquina de Azeredo Bastos e D. Antonia dos Sa:ntos Azeredo, _:'im·a e filha do 
Dr: Francisco Antonio de Azeredo, cirurgião-mói• do exercito, que solicitam uma pensao. 

Indefere o requerimento em que a ex-praça do exercito Joaquim Caetano Tinoco pede reforma. 

Concede sessenta dias de licença ao Sr. deputado Francisco de Assis Rosa e Silva. 

Indefere o requerimento de Albino de Araujo Guimarães, machinista naval de 2• classe reformado, que 
pede melhoria de reforma. 

48 Concede licença ao deputado Enéas Martins até ao fim da actual sessão legislativa. 
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Indefere o requerimento do estudante do 4° anno do curso jurídico, Fructuoso José Gomes Calaça, que 
pede prorogação do prazo para concluir seus estudos pelo regimen antigo. 

Indefere os requerimentos : de A. Tanguy e Ph. Petit, que ·solicitam uma concessão, por 90 an~os, J.?ara 
explo~ar um porto de desembarque em Itacurussá, e de Fernando Maria do Prado, concess1_onarw ~ 
proprietario da Empreza Carris de Ferro de Santa Cruz a Itaguahy, pedmdo os favores da lei n. ~746 
de i3 de Outubro da 1869 para alfandegar por· 50 annos o pórto de Itacurussa, e manda archivar 
a reclamação do segundo destes peticionarias, pelo motivo que expõe. 

Indefere a representa~'ão em que a Camara Municipal de Atibaia pede isenção do impos~o . d~ importação 
para os materiaes de que precisa para o encanamento de agua potavel naquelle mumciplO. 

Indefere o requerimento em que Constança Ephigenia Coelho pede uma pensão. 

Indefere o réquerimento em que Candida de Oliveira Nascimento pede uma pensão. 

Indefere o requerimento .em que Guilhermina deBarros Sant'Anna pede uma pensão. 

Indefere o requerimento em que· o cabo de esquadra reformado do Exercito, Americo Pereira do Valle, pede 
uma etapa. 

Indefere o requerimento em que Pedt•o Gracie Filho pede, para si ou empreza q_ue organisar, ~senção dos 
direitos de importação para o material e apparelhos destinados á montagem de uma fabrica de refi-
nação de kerozene ou petroleo e para o kerozene crú ou petroleo crú que importar. · 

Indefere o requerimento em que a Camara Municipal da cidade do Amparo, no Estado de S. Paulo, pede 
isenção dos direitos de importação do material destinado á illuminação publica daquella cidade. 

Julga ser da competencia do Poder Executivo o conhecmento e decisão do objecto do requerimento em que 
Alfonso Henrique de Oliveira Montaury e José Henrique Aderne pedem a decretação de verba para pa-
gamento dos vencimentos que deixaram de receber desde a sua demissão até serem reintegrados nos 
cargos que occupam no Correio. 

Julga não haver que deferir no requerimento em que José Ignacio de Fal'ia, telegraphista da Repartição 
Q;er~l dos Telegraphos, pede a consignação de verba para pagamento de diarias a que se julga com 
direito. 

Julga competir ao Poder Executivo resolver sobre a duvida apresentada em requerimento pela Companhia 
de Estrada de Ferro do Norte do Brazil, si a mesma companhia está ou não sujeita, em vis~a dos 
seus contractos e privilegias, ao pagamento das despezas de fisca.lisação. · 

Julga nã~ haver que deferit• n? requerimento em que Joaquim Xavier Baptista, carteiro de 2a classe do 
Correio Geral, pede que SeJa autorisado o Governo a mandar pagar ao petioionario o ordenado desde 
a sua demissão até a raintegração. 

Indefere o reguerii~ento em que Eduardo ~impo ,de Ab:eu e Gastou ~e Poli pedem isenção de direitos de 
importa,cao pata o petro!eo bruto destmado as fabricas de r efinaçao que pretendem fundar nos Estados 
do Para, Pernambuco e S. Paulo. · 

Indefere o req~erimento em. que D.C:u•olina Adelaide de Oliveira Malheiros, viuva do capitão do exercito 
Carlos Sabmo de Malhe1ros, pede augmento da pensão que percebe, 

Indef~r~ 9 requerime~to e~ que. o esiCl1evEinte da A~mada Raymundo Mamede do Espírito Santo pede a 
d1nsao da respectiva br1gadll em d!uas classes. 

Indefere o requerimento em que o Dr: . donstanciô CeHos de Souza Uzel i• cirurgião roformado do Corpo 
de SaudEr do Exercito, pede taelho~.ia de soldo; ' 
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Indefere o requerimento em que o alf&res do '15° batalhão de infantaria do exercito Ignacio Tito da Costa 
Rego pede que a antigu idade do seu posto lhe seJa contada de 21 de Novembro de 1889. 

Indefere o requerimento em que Luiz Felippe Alves ela Nobrega pede privilegio por 90 aunos para a con-
strucção ele um canal ligando o porto de Santos á cidade ele S. J?aulo. 

Indefere o requerimento em que D. Elisa Alves de Oliveit·a pede uma pensão eqtüvalente ao soldo qtte par -
cabia seu filho, o alferes em commissão elo 30• batalhão ele infantaria do exercito Antonio Alves ele 
Oliveira . 

Indefere 0 requerimento em que D. Constança Ephig mia Coelho pede uma pensão. 

Dá varias informações acerca da ma teria do projecto u. H 3 ele 1892, que autorisa o Governo a melhorar 
as r eformas dos officiaes do exeeci to conceclldas por decreto ele 3 ele Feve reiro ele 1890, equiparando-os 
nas vantagens do decreto de 19 ele Abril do mesmo anuo . 

Julga ser ela competencta do Poder Executivo resolver sobre a materia do r equertmento em que o Dt·. F re-
derico Mauricio Draenert pede o pagamento de veucimen'.os a que se julga com chretto. 

Julga ser da com pelencia do Poder Executivo resolver sobre a materi a do requerimento em que Francisco 
Felippe Nery de Araujo, carteiro ele 2a classe do Correio Geral, pede o pagamento ele ordenados 
relativos ao tempo dur ante o qual esteve .demittido. 

Indefere o requerimento em que a Companhia Estrada ele Ferro ele Muzam binho pede a ugmen lo de seu 
capital, no ramal da Campanha, e elevação a 6 % da garantia ele juros ele 4 %, concedida para esse 
r amal. 

Indefere o requerimento em que o major graduado r eformado elo exercito Cyriaco José ele Azevedo pede 'lue 
seja contado pelo dobro o período durante o qua l prestou ser viço em tempo de guel'l·a . 

Indefere o requerimento em que o ienente honorario e al feres refo rmado da Bl'igada Policia l da Capital Fe-
deral, Leouidio José Gonçalves , pede melhoria de r eforma. 

81 Indefere o·r ec1uerimento em que o cirurgião de 4• classe do Corpo ele Saneie da Armada , Dr. José Rtbas 
Cacla,val, reclama contra as injustiças, que diz ter soffriclo. 

82 

85 

86 

Iucleiere o r equerimento em que o capitão-tenente Eclual'Clo Augusto Verissimo de Mattos pede ser g raduado 
no posto de capi tão de fragata. 

Indefere a petição de D. Bertha Bt•azilia Torres da Castro em que pede lhe seya a i.Jon ado o soldo por 
itrteiro de se u ftnado marido o alferes do exercito Alvat'O Augusto ele Carvalho Cas tro . 

Indefere a petição do capitão Arminclo Pe!·eira ele Oliveü·a, a dministrador da i\Iesa ele R endas ele Cara-
vellas , no Estado da Bahia, em que pede aposentadoria. 

87 Indefere a petição ela Sociedade Commanclital'ia pot· acções Felix Kessler & C.\ em que pede isenção ele 
direitos de varios generos. 

88 ' indefere o r equerimento em que o tenente r eformado do exercito Antonio Maria de Souza pede que a sua 
reforma sej a considerada no posto de cap itão . 

89 lnde[et·e a petição do capitão ele mat· e guerra gt·aduado reformado Augusto Cesar da Silva, que pede móllho-
ramento de reforma . 

91 Julga procedentes as razões invocadas pelo Mosteiro ele S . Bento contt·a a desigua ldade com que são tt·ibu-
tados os seus bens e considera desnecessar1a a interpretação requel'lcla ela doutrina . con s ti t ucional cb 
ignaldade civil elas di fle rentes associações . 

9.2 Indefere o r equer imento de José Ignacio de Novaes, em que pede se aut:rise o Governo a contra tar com -
sigo o serviço de fiscalisação ela descarga elos na vi os en trados no porto desta Capital. 

93 Julga que não ha mais que defe rit• no r equel'imento em qne Mat·ia Joaquina el e Albt!C[u erque e outras 
pedem a iuclLisão, no orçamento do Min isterio da Fazenda, elo credi ~ o necessa rio par ,t o paga mento elo 
meio-so ldo vencido e pot' vencer, a que leem direito desde a da ta elo fa llecimento de seus r espect ivos 
maridos e filho . 

95 Indefere a petição em que o c.: apitão Febronio de Bt·ito pecle a graduação do pnto de majot·. 
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Ca rlos Jorge ..... .... ....... ... ····· 42 .. . .. ... . · · · · · · • · ... • · · · ...... · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · 

Penido . ..... . .. . •.... .. • . .. .. • .. . . · 56 .... . .. . ·.·· · · .. ··· ····• ·····• ··•···· ·········· · · • ········· ···· • · · · · · · · · · · · · · 

Gemin iano .. .... . . .... . • . . .. ..• · . · · · 59 .. .. . . · . • · ·. · · · · · · · · · · · · · ·•• · · · · · · · · · • · · · ··· · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · 

Paula Guimarães .. .. .......... . ·· • · 65 . . ..... · · .. · .. · • .. .. .. ··· .. ............ · .... · ...... ... · .... · · · · .. · .. · · · · · · · 

Lamounier ... .. ........ ........... · · 68 ...... · .. .... · .... • .... · .. • · .. · .. · .... · .... · .. .. • · · · · · ." · · .. · · · .. · .... · .. · · 

Gouvêa Lima ..... . ............... ·· 77 ...... · · ............ . .. ... ....... .. .. . .... . .. · .... · ...... · .. ..... .. · .... . · •· 

Moacyr . . .. . ..• . ...... . ... •. •. . •. .. . 79 . . · . .. .. · ·· · · ··· · · ·· · · ·······••·· ·•·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · ······· ··· · · 

A. ele Quei roz . . . .. ............. .... 87 .. ........ · · · ......... .. .... .... .. .... . .. .. ...... . .. · · .. · .. · · · .. .. .. • .. .. · 

P ires Ferreira ...... . ...... . .... . .. · 98 . . .... · • .... • • .. • .... · .. .. ............ · .... -. · · .. · · · · .... · · ·., · · · · .. • · · " ·" 

Bueno ele Andrada .•... .. .. .• •..• . •. 108 .. . ... ·. ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1\Ienezes Prado . . . ..••.... · . •.• . .. . · 111 . ·. · . · · · · · · ·• · · · · · ··• · ·· ··· · · · · · · · · •· · · · · · · · · • · · · · · · · · ·. · · · . · · · · · ·. · · · •• · · 

Gonçalo ele Lagos .... . ............. 129 .. . . . ..... · . · ....................... · .. · · · ... · . .. . · ..... . · .. · . · · .. . . .. · .• · 

Al encar Guim arães .. . . . .. . .. ... ... . 164 ........... · . .. .. .. .. .......... · .. • .. · ........... ·. · ..... · ... • ..... . .... .. . 

Chagas Lo ba~o ............ .. ....... 198 .. . ... . ..... · ..... · ...... · .. · .. · .. .. · .. .. .... · · .. .... . · ...... ... .. .. ..... .. 

Thomaz Del ftn o .. .. . . . . . .. .. .. ... . . 207 ... . ..... .. .... .. ............. • .. ~ ..... . ... ... . · · ... ... ........ .. . ..... ·. · 

Vergnc ele Abreu ............. . .. . .. 216 ... . . . ..... . · ........................... .... . .. . ........ . . . ... ..... ... .. . .. 

França Carvalho .... . ............. . 217 . ... .. ........... ... . .. .. ..... .. ........... .. .... .... ..... .. . .. - . ..... . .. . 

Augusto Severo .... . ... . . ... .. .. ... 245 ..... · .. . · · · · · .. • ........ • . .... ... . · ... ·. ·. · · · · .. .. • ;. ·. · · ... . . · .... .. .. · · 

Cos~a Machado .. . . ... . . . . . .•. . .... • 256 •... . · ·. · .. ·. · · · · · · · · • · · ·• ·. · • ·• •• ·• · · · · . ·. · ... . . . ... · . . . .. · ·. ·. · · · · · • • • · • 

Leov igildo Filgueiras ... ... .. ... .. . . 257 .... .. .... ... · ... ..... ............ ... ....... . ........................... . . . 

Almeida Nogueira., ......... . ...... 259 ..... : ... .. ....... . ..... . • ....... . ..... · .. ... ... .. .... • . . ......... .... ... . 

Gaspat· Drummond . .. . ...... . ...... 260 ........ • . ....... .. .... .. ....... . ... . .. . . . . . . . .. .. .. . . ... ...... • . ..... .. . . 

Paulino ele Souza Junior .. .. .. . ..... 266 .. .. .... . ...... ..... .. ... ....... .. . .... . ... . ........ .. . . ... . .. . ....... . .. .. 

Matta Machado ... .... ... .. ...... .. 267 ... .. ..... .. . .. ..... .. .............. .. . . ....... . ..... . . ... . . ...... .. ..... .. 

Araujo Góes ... . ..... . . ..... . .. . ... 280 ... .. . . . .. . . .. . . . ... .. . ........... . ........ . .... ...... . ...... .. .... . .. .. . . . 

Sá. Peixoto ... . ................ . ..... 293 . .... ............ . .... · ....... . ....... . ............................... .. . .. 

A. Guanabara ......... .. . .... . .. _ . .. 295 ..... . ..... .. . . ..... . ............. . .......... . ... . ... .... ... . ....... . .. .. . . 

Ribei ro de Almeida ...... . . . ...... . 296 ...... . ................ . ............... . ... . .... . . ..... . .. . . ... . .... .. .. . . . 

Urbano Marcondes .. . .... ...... .. .. 300 .... .... .. . . · ................. .. ......... .. .. .... .... . .. ... .. . .... . ....... . 

Recapitulaqão do andamento dos projectos 

TOTAL 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

t 

i 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

Projectos em 1' discussão . Ns . 55, 92 , 202. .. .. ... ... . ............ ....... . ......... . . .. .. ... . . . . . . ... .. .. . ... . ... . 3 

» 

» 

» 

)) 

» 2a » Ns . 17, 26, 60, 72, 94, 150, 173, 187, 194 ... . ... . ..... .. . ... ...... .... ........ ... ... .. . 
, Ns . 5, 6, 9, 10 C, 18, 25, 28, 39, 64, 90, 93, 149 E, 149 F, 149 G, 178 C, 248, 256 .. .. . 

que pendem de voLação . Ns. 2'> B, 35, 52, Si, 89, 192, 19iJ, 225, 239, 279, 286, 292 • . .....•. . .. ... .. .. . . . .. .. 

impressos s6mente . Ns. 11, 34, 41, 58, 63, 70, 100, 104, 106, 112, 113. 119, 12-l, 125 , 127. 131, 133, 135, 137, 
151 , 158, 166, 169, 170, 171, 180, 185, 188, ·190, 195, 196, 203 D, 203 E, 213, 215, 221, 223, 22\1, 2:10, 234, 235, 
236, 238, 240, 242, 246, 247, 250, 253, 254, 255, 262, 269, 270, 271, 272. 273, 274, 277, 278, 282, 284, 287, 288, 
290, 291, 297, 802, 303, 304 .. . . .. . . . • . . .. .. • . . . .. •. .. .... . ..••. . . ... .. •.. . . •. .•. .. . . ••.... .. .. . •. .• .....• 

9 

17 

12 
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Recapitulação dos projectos 

Approvados em ia disc1lssão ... ... ......... . ..... . .. .......... ..... . ....... . ....... ....... ................. ... .... .. 
)) •••• ••••• o •• o .... . ............ o ................... o •• • ••• o •• •••• • • o o o .. ... . .... .... . .. .. .. . ..... . 

Remettidos para o Senado (inclusive os de a unos anteriores) ..••••.•...... . .•• .• •. ... .. .. . .•..•.• •••• •.............• 

Rej eitados pelo Senado ... ... . ..................................................................................... . . 

pela Camara ................................................................... . .............. ...... . ... . 

J 

17 

134 

i il 

Sanccionados (inclusive os de an nos anteriores)........................ ... .... .. . . ... . .. .. . ... ................. .. ....... . . HS 

Promtllgados............................. ..... ....... •••••• .... . ...... . . . ... ... . ... ... . .... ..... . ... . . ....... . ...... 7 

Publicados .................. . .. .. ·. . ..... . ........ . ......... .. ........ . ...... .... . . ............. .. .......... .. .... .. 6 

~:lo sa nccion ado.. ......... . . ... ..... .. . .. .. ... ... .... ....... •• • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1. 

Recapitulação dos pareceres 
PARECERES APPROV ADOS 

CO~UI!SSÕES NUMEROS DOS PARECERES APPROVADOS T OTAL 

Petições e poder es .. ..... ... . ....... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 48, 54, 83, 84, 94. .. ... . .. .. .. . .. 18 

Orçamento ........ . ....... ....... . .. 52 ......... . .... .. ........................... .... ....................... .. .. . 1 

Pareceres impressos sómente 

CO~DIISSÕES NUMEROS DOS PARECEP.ES TOTAL 

Orçamento . ......... : ........ ....... 13, U, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 62, 63, 64, 135, 75, 76, 77, 78, 96 .... .. 19 

Pensões e Contas ....... . .. .. ... ... . 1G, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 73, 74. ..... .. . ... . . .. .. .... ... ... 13 

Marinha e Guerra .. . ...•.. . .•....•.. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 35, 36, 44, 45, 47, 68, 6:1,70, 7'1, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 05. .. 23 

Cons tituição , Legislação e Justiça ... . 26, 91..... . ..... .... •• .. • . • . . .. .. ... . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 2 

Fa1.enda e Industri:J.s . . .......... . .. 27 , 28 , 37, 38, 53, 60, 61, 66, 85, 86, 87 , 92, 93. .... .. ...... .. .... .... .. . .. 13 

Instrucção e Saude Publica .. ... .... 34, 49, 50 .. ..... ................................................... .. .. .. ... 3 

Petições e Poderes. . . . . . • . . • . . . . . . . . 45, 48 .............. . .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 

Obras Publicas .. . . .. . ..... . .... . .... 51, 72, 90. . . . . . •. . . . . .. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 

' 

Pareceres rejeitados 

COMM! SSÃO NUMERO DO PARECER TOTAL 

Orçamen·to . . ...... .. .. ... . .. . ...... 32 . ... .... . ..... . ......... ,. .... . . • . . .. . . . .• .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . • .. . • .. .. . 1. 





- ANNEXOS AO RELATORIO E SYNOPSE 

DOS 

TRABALHOS DA CAMARA DOS SRSI DfPUTADOS 
RELA TIVOS 

AO ÀNNO DE 1895 

ACOMPANHADOS DE DIFFERENTES DOCUMENTOS 

1479 - 96 

ORG A NISADO S 

NA SEGRET ARIA DA MESMA GAMARA 

R IO DE JANEIRO 

In.LI::PRE~S.A ~.ACIO~.AL 

1896 





A 

ORÇAMENTOS 
DA 

llESPEZA E RECEITA GERAL DA REPUBLIGA 
PARA O 

EXERCICIO DE 1896 

ANDAMENTO E DISCUSSÃO 





DISCUSSAO DOS ORÇAMENTOS 

• 

A proposta da lei de Orçamento, ·fixando a <tespeza e orçando a r eceita geral da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, para o exercício de 1896, foi apresentada pelo Poder Executivo em 15 de 
junho de 1895 e nessa data remettida á commissão de orçamento. 

DESPEZA 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. 
» das Relações Exteriores • 
» da Marinha • . 
» » Guerra . . . . 
» » Industria, Viação e Obras Publicas. 
~ ~ Fazenda . 

RECEITA 

Rendas ordinaria e extraordinaria 
Depositos (liquido). 

295.844:000$000 
5.000:000$000 

ParBcBrBs da mspBctiva Commissão 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 

Projectos ns. 149 a 149 G - 1895 

Art. 2° da. proposta. 

Projec'to n. 149 -189;:; 

Apresentado em 7 de agosto. 
, Discutido nas sessões de 13, 14, 16, 17, 19,20 e 21 de agosto . 
Oradores: 

16.325:507$175 
1.866:222$000 

25.177:153$043 
48.122:401$809 
97.617:086$395 

106.919:708$217 

296.028:078$639 

300.844:000$000 

Os Srs.: Hermenegildo de Moraes, Medeiros e Albuquerque, Nilo PeQ<'\nha, Belisario de 
Souza, José Carlos, Paranhos Montenegro, Neiva, Carlos Novaes, José Carlos, Lins de Vascon-
cellos, Frederico Borges, Alberto Torres e Vergue de Abreu. 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 13 de a.gosto. 
Veem á mesa., são lidas, apoia.das e enviadas a commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
1 - A' rubrica n. 36 (Instituições subsidiadas) do projecto n. 149, de 1895, (Orçamento da Justiça 

e Negocias Interiores). 
Lyceu de Artes e Officios da Capital Federal:- r1istabeleça-se a consignação votada p1ra o 

orçamento em vigor . 
s. R.- Sala das sessões, 12 de agosto de 1895. - .. Thomaz Delfino.- Ü5car Godoy.-

Americo de Mattos .- França Carvalho. 
2 - Ao n. 36: augmente-se 12:000$ a verba de 8:000$ pam a Polyclinica Geral do Rio de Ja-

neiro. · 
S. R.- Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.- Silva Mariz.- Ildefonso Lima.- Silva 

Castro.- Octaviano Loureiro .- Chateaubriand.- Marcionilo Lins.- Costa Azevedo .-
Coelho de Abreu.- Neiva.- Lins de Vasconcellos.- Torquato Moreira.- Carlos de Novaes. 
- José Bevilaqua.- Fernandes Lima..- Bricio Filho. 

3 - Ao n. 36: augmente-se 20:000$ para cada um dos lyceus de instr•ucgão secundaria dos Estados 
do Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte e Parahyba do Norte. Lei n. 266, de 24 de de-
zembro de 1894, n. 37. 

S . . R .- Sala das sessões, 13 de agosto de 1895 .- Silva Mariz.- Coelho Lisboa.- Tl'in-
dade. - Tava.res de Lyra.- Francisco Gurgel.- Chateaubriand.- JunqueiL·a Ayres.- No-
gueira -Paranaguá.- Anisio de Abreu.- Gustavo Varas .- Arthur de Vasconcellos. 

Em virtude do paragl'apho unico, do art. 131 do regimento, . deixa de ser acceih a 
seguinte 

Emenda 

Ao p1ojecto n. 149, de 1895: 
4 - Ao§ 19: no pessoal da secretaria da Inspectoria Geral de Saude dos Portos, onde se lê: um 

official, diga·se dous officiaes. 
s. R .- Sala das sessões, 13 de agosto .de 1895.- Coelho Lisboa. 

São lidas, apoiadas e enviadas a Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto u. 149, de 1895: 
~ - Ao§ 36 - Instituições subsidiarias - accrescente-se :-Auxilio do Lyceu do Estado de Goyaz, 

20:000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 12 de agosto de 1895.- Hermenegildo de Moraes.- Alves de 

Castro.- Urbano de Gouvêa.- Ovidio Abrantes. 
Ao projecto n. 149, de 1895: 

6 - Accrescente-se na verba destinada ao Instituto Nacional de Musica, a somma precisa para 
prorogar por um anno a pensão mensal de 600 francos, ao pensionista Francisco Braga. 

S. R.- Sala das sessões, 13 de agosto de 1895 .- Medeiros e Albuquerque. 
Na sossão de 14 de agosto. 
São lidas e apoiadas, e enviadas a Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
7' .-... A' rubrica 36 ........ Instituições substdiadas pela União- accresceute-se- elevada a 15:000 ' a 

consignação para a Polyclinicrt Geral do Rio de Janeiro. -
S. R.- Sala das sessões, 12 de agosto de 1895 .-Augusto de Freitas.- Edua;rdo de 

Berredo. 



-7-

S - Ao§ 18 do art. 1• do projecto- Assistencia de Alienados, supprimida a consignação de 
7:200$ de combustivel, da rubrica material do Hospício Nacional e incluída na consignação de 
250 :000$ para alimentação e combustível 648:894$400 . 

S. R. -· Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.- Gonçalves Ramos . 
9 - Ao§ 19 do art. 1•- accrescente-se- augmentada a consignação de 5:000$ para a reforma 

do material marítimo a cargo da inspectoria do porto de Paranaguá . 
S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1885.- Alencar Guimarães. 

10- Supprima-se, o art . 2• relativo aos cursos annexos às Faculdades de Direito. 
S. R.- Sala êlas sessões, 14 de agosto de 1895.- Galdino Loreto. 

11 - Ao Instituto Historico e Geographico - eleve-se de 9:0oo·· a 12:000 , o subsidio da União. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895. - Francisco Tolentino. 

1.2 - Archivo P~blico :-Eleve-se de 5:000$ a 10:000, , a consignação para a compra e cópia de 
documentos 1mportantes, etc., etc. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895. -F!'ancisco Tolentino. 
13 - A' rubrica 36- accrescente-se 5:000 para o Asylo de S. Luiz de Caethé. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895. -Pinto da Fonseca.- A. Botelho.- Luiz 
Detsi,-L. Caetano. - Simão da Cunha.-Tavares de Lyra-LamenhaLius .-Aiencar 
Guimarães.- Mariano Ramos. 

Addi ti v a ao projecto n. 149, de 1895: 
14 - Ao§ 34 do art. 1°- Labora torio ele Biologia; gratificação do pessoal , 3:000 material, 

3: 000$ : total, 6:000$000 . 
S. R.-Sala dí\S sessões, 14 de agosto de 1895. - Gonçalv.es Ramos . 
Ao projecto n. 149, de 1895 : 

1~ - A' rubrica 11 (Justiça do Districto Federal) que fixa a despeza do Ministerio dos Negocias 
Interiores - accrescente-se - consignação de 30 :000$ para r eparação de mobilia e predios 
em que funcciona o Tribunal Civil e Criminal. 

S. R.- Sala das sessões, 1,1 de agosto de 1895.- Oscar Godoy .-Thomaz Delfino.- Ame-
rico de Mattos. 

Deixam de ser acceitas por incidirem no paragrapho unico do art. 131 do Regimento as 
seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
16 - Ao§ 20 do art . 1•- onde se diz a peoposta do governo - Sete substitutos a 2:800$ de 

orde nado e 1. 400~ de gratificação -diga-se: sete su bstitutos a 4:200$ de ordenado e 2:400$ 
de gra tificação . 

S. R. - Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.- Gonçalves Ramos. 
1?' - Ao§ 26 - onde Ee diz a proposta do governo - 14 lentes a. 4:000$ de ordenado e 2:000$ ele 

gratificação - diga-~e: 14 lentes a 6:000$ de ordenado e 3:000$ de gratificação ............ . . 
126:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.- Gonçalves Ramos. 
Na sessão de 16 de agosto . 
São lidas, apoiadas e enviadas á Commissão de Orçamento as seguintes 

E menclas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
18 - Ao art. I •, n. 36 ·- Instituto Historico e Geographico Brazileiro - em vez de 9:000$, 

diga-se : 15 : 000$. 
S. R.- Sala das sessões, 16 de agosto de 1895. - Paranhos Montenegro. 

19- Ao art. l", n. 36- accrescente-se ao Instituto Geographico e Historico da Bahia - 5:000.'. 
S. R:- Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.- Paranhos Montenegro.- Neiva.-

Eduardo Ramos.- Francisco Sodré.- Tosta.- A Milton. 
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.20 - Ao n. 36, accrescente-se- ao Lycêo de Artes e Officios de Santa Catharina, para fundação 
de diversas officinas- 10:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.- Paula Ramos . 

.21 - Ao n. 3:- reduza-se a 12:000$ a verba de 50:000$, pedida para despezas eom o palacio do 
Presidente da Republica . 

.2.2 - Ao n. 7:- mantenha-se a verba 3:500$ para a compra de livros para a bibliotheca da 
Camara dos Deputados, em vez de 12:000$ que se lhe pede para, o exercicio de 1896.· 

.23 - Ao n. 8:-supprima-se a verba 90:000$ pedida para ajuda de custo aos membros do 
Congresso . 

.24- ·Ao n. 13:- supprima-se a consignação especial de 50:000$, pedida para pagamento do 
pessoal de policia reservada, de escolha e confiança do Ghefe de policia . 

.2~ - Ao n. 19:-supprimam-se as consignações de 40:000$ para compra de uma lancha a vapor 
para cada um dos Estados da Bahia e Para, e de 10:000$ para o custeio de cada uma dessas 
lanchas . 

.26- Ao n. 13:- Policia do Districto Federal- no titulo- Brigada Policial- material 
augmente-se : 

1. • Para acquisição de um arsenal cirurgico pa.ra o serviço do hospital da brigada policial, 
inclusive para uma mesa de operações e para uma, caixa de ferros para dentista. 

2.• Para acquisição de quatro carrocinhas para conducção de ébrios, 6$200$; de dous 
carros grandes par<\ conducção de presos, 8:000$ para oito muares, 3:200$; para arreios, 
1: 200$000. 

Pessoal.- Na verba destinada aos fiscaes: - augmente-se 1:200$ para o fiscal do serviço 
sanitario . 

.2?'-Ao n. 33.- Bibliotheca Nacional- na verba 13:000$ para acquisição de livros, jornaes e 
revistas : - augmente-se 8:500$ ditl'erença para mais que se pede para compra, de livros 
para a biblioteca da Camara dos Deputados ; 

28 - Ao n. 39. -Corpo de Bombeiros :-supprima-se a ultima parte da proposta que diz assim : 
- sendo a despeza desta verba paga em metade pela Municipalidade do Districto Federal ; 
importa o augmento para este orçamento em 97 :344$425. 

S. R. Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.-José Carlos de Carvalho. 
Ao projecto n. 149, de 1895 : 

.29- A rubrica n. 36 - Iasti~uições - ·Sub~idiadas- a~gmente-se com 10:000$, para auxiÍiar; 
de uma vez, as obras premsas ao accressrmo das officmas e aulas do Lyceu de Artes e O fficios 
da Bahia. 

S. R. -Sala das sessões, 16 de agosto de 1895 .-João Augusto Neiva. 

30- A' rubrica 36- Instituições subsidiadas - Accrescente-se 5.000$, para auxiliar as publi-
cações do Instituto Historico do Ceara. 

S. R. -Sala das sessões, 6 de agosto de 1895. -José Bevilaqua. 

31- A' rubrica 38-0bras-accrescente-se :-Da consignação de 460 :000$, da proposta. 40:000$, 
serão applicados ao proseguimento das obras do-Instituto Benjamin Constant. ' 
S. R.-Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.-José Bevilaqua . . 

3.2 - Material da In~pectoria. Geral de Saude dos PortoB - onde se lê - Despezas eventuaes, 
CO!fipra d~ moveis_, 2:000$-dig~-se-De~pezas eventuaes, compra de movei;;, diarias para 
alnnentaçao dos aJudantes da mspectorJa enc.:'trregados da visita sanitaria do porto na ração 
de 5$,5:660$. 

S. R -Sal das sessões. 16 de agosto de 1895.-0scar Godoy. - Gabrie l Salgado·- Tho-
maz Delfino.-Lins de Vasconcellos. 

De~xam de ser acceitas por incidirem no paragrapho unico do art. 131 do regimento as 
segumtes : 

Ao projecto n. 149 de 1895 : 
33 - A? n. lO do art. I • - accrescente-se mais 300$ aos ordenados 'elos officiaes de justiça da 

Bahia e Pernambuco . 
O ordenado do porteiro do juizo seccional da Bab.ia sera de 1 :200$000. 
S. R. Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.-João Augusto Neiva. 
Na sessão de 17 de agosto. 
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São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
34-Accrescente-se ao paragrapho 36 - Instituições subsidiarias : 

A' Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, para publicação de sua revista, 6:000$000. 
S. R.-Sala das sessões, 17 de agosto de 1895.-Carlos ele Novaes. 
A' rubrica 36 : 

3~- Accrescente-se 10:000$ para o Lyceu de Artes o Officios de Cuyabá. 
S. R. -Sala das sessões, 17 de agosto de 1895.-Mariano Ramos.-Caracciolo. 

Ao projecto n. 149, de 1895: 
36 - A rubrica n. 27 (Pedagogium): 

Em vez do que está na proposta, diga-se-Objectos ele expediente e despezas de prompto 
pagamento, 2:000$000. 

Publicação da revista, memorias e documentos circo lares: trabalhos didacticos, acquisição de 
livros, .jornaes, npparelhos, instrumentos e objectog ele ensino, encadernação e conser-
vação de livros, despezas extraorelinarias e eventuaes ; trabalhos gra)Jhicos. mappas e 
quadros estatísticos, reparos, de moveis e utensílios, reparos, conservação e asseio do predio, 
a 18:000$000. 

S. R. - Sala das sessões, 17 de agosto de 1895.-Pereira de Lyra. - Medeiros e Albu-
querque. - Marcionillo Lins. - Cornelio da Fonseca. - Lins de Vasconcellos. 

Deixam de ser acceitas por incidirem no paragrapho unico do art. 131 do regimento as se-
guintes: 

Ao projecto n. 149, de 1895: 
3?' - N. 21 - Faculdade de Direito de S. Panlo: 

Elevem-se a 3:600$ os vencimentos de cada amanuense . 
3S - N. 22 - Faculdade de Direito do Recife: 

Elevem-se a 3:600$ os vencimentos de cadaamanuense. 
39 - N. 25 - Escola Polytechnica: 

Elevem-se a 4:800$ os vencimentos do sub-secretario; e a 3:600$ os de cada ama-
nuense. 

40 - N. 26 - Escola de Minas: 
Elevem-se a 3:600$ os vencimentos dos amanuenses. 
S. R. - Sala das sessões, 17 ele agosto de 1895. -Luiz Detsi. 
A' rubrica das despezas com ·a Justiça Federal: 

41 - Accrescente-se 600$ annuaes a um official ele justiça na secção do estado de Santa Ca-
tharina, 

S. R . ...:.. Sala elassessões, 17deagosto del895.- F.Tolentino: 
4.2 - Ao n- 13 - Pessoal - augmentem-se 18:000$ na verba destinada para os 6 medicas le-

gistas, para que os seus vencimentos sejam elevados a 6:000$ de ordenado e 3:000 de 
gratificação. . 

S. R. - Sala das sessões, 17 de agosto de 1895. -José Carlos de Carvalho, 
Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 149, de 1895: 
43 - Ao n. 13- Policia do Districto Fedeeal -material: - augmente-se 28:800$. semlo 

24:000$ para aluguel de casa e objectos de expediente para 20 delegacias suburbanas, á 
razão de l :200$ para cada uma ; 4:800$ para as oito delegacias suburbanas, á razão de 
600$ para cada uma. 

S. R. - Sala das sessões, 17 de agosto ele 1895. - José Carlos de Carvalho. 
Annexo 2 
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Na sessão de 19 de agosto. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895: 
44 - A' rubrica 38 - Obras - para iniciar-se a construcção de um edificio que sirva de F0rum 

nesta Capital, 100:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 16 de agosto de 1895. - Lins de Vasconcellos. - Thomaz 

Deltino.- Americo de Mattos.- Oscar Godoy.- Pinto da Fonseca.- França Cnr-
vall:!o. 

4B - Additivo ao projecto n. 149, de 1895: 
Fica o Poder Executivo autorisado a transrerir para~ antigo erlificio na Praça da Repu-

blica, o Museu Nacional, ora na Quinta da Boa Vista . Para que essa transterencia se 
faça com a maior urgencia e igualmente autot·isado o Poder Executivo a fazer as 
necessarias operações de credito. 

S. R.- Sala das sessões, 15 de agosto ele 1895.- Lins de Vasconcellos.- Pinto da 
Fonseca.- França Carvalho. 

46 - A' rubri"ca n. 19- Serviço sanitario marítimo- accrescente-se- igual" quantia para 
compt•a e custeio de uma lancha a vapor para o Estado de Pernambuco . 
. S. R.- Sala das sessões, 19 de agosto de 1895. -Pereira de Lyra.- Marcionilo Lins.-

Luiz ele Andrade. -Miguel Pernambuco. 
Veem á mesa, são lidas e apoiadas as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
47 - Supprima-se a consignação de 50:000$ para pagamento do pessoal de policia reservada, 

S. R.- Sala das sessões, 19 de agosto de . l895.- Frederico Borges. 
4S - Supprima-se a disposição que autorisa o governo a transferir ao governo dos E5tados de 

· S. Paulo e Pernambuco, os cur;;os de instrucção secundaria annexas ás Faculdades de 
Direito. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de agosto de 1895. - Frederico Borges.- Paula Ramos. 
Deixa de ser acceita por incidir n•o § unico uo art. 131 do Regimento a seguinte : 

Ao projecto n. 149, de 1895. 
""-"9 - Ao n. 23, I'Ubrica - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro - accrescente-se depois 

das palavras- augmentados os vencimentos do sub-secretario até á palavra gt•atificação 
- equiparados os vencimentos do bibliothecat·io aos de secretario e os de sub-bibliothe-
cario aos de sub-secretario. 

S. H..- Sala das ses::ões, 17 de agosto de 1895.- Ferreira Pires.- lldefonso Lima.-
Simão da Cunha.- Olegario Maciel.- Lindo! pho Caetano.- Nogueira Paranaguá .- AI varo 
Botelho.- Pinto da Fonseca.- Luiz Detsi.- Chagas Lobato.- Gonçalves Ramos.- Cha-
teaubrianrl.- Hermenegildo de Moraes.- Ribeiro de Almeida.- José C<Lrlos.- Belisario de 
Souza.- Lins de Vasconcellos.- Frederico Borges.- Thomaz .Cavalcanti.- Antonio de 
Siqueira .- Gonçalo de Lagos.- Costa Rodrigues.- Franca Carvalho.- Monteiro de Barros. 

• - Octaviano de Brito.- Mayrinlc- Paraiso Cavalcanti.- Manoel Fulgeocio.- Carvalho 
Mourão.- Lamounier Godofri'Jdo.- Vaz de Mello.- Landulpho de Magalhães.- Euzebio de 
Queiroz.- Ernesto Brazilio.- .Almeida Gomes. 

Na sessão de 20 de agosto. 
São lidas, apoiadas e enviadas a commissão <.le orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao proj ecto n. 149 de 1895: 
t:>O - AccrJscente-se onde convier:~ Fica o Poder Executivo autorisado a dispender com a 

conclusã.o do quadt·o nacioRal « Epopéa Arricana braz.ileira » a quantia de 8:000$000. 
S. R.- Sala das sesstíes, 20 de agosto de 1895.- Thomaz Cavalcanti. 
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Ao projecto n. 149, de 1895: 
ti1 A' rubrica n. 19 : - accrescente-se no serviço sanitarlo maritimo 8:00ú$, para compl'a de 

uma pequena lancha para o Estado da Parayhbr . · 
S. R. -Sala das sessões, 20 ele agosto de 1895. - Silva Mariz. -Trindade. -Coelho 

Lisbôa. 
Na sessão de 21 de agosto. 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadar:; a commissão de orçamento as seguintes 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 
52 -A' rubrica n. 36 : -Eleve-se a 18:000$ a consignação destinada ao Instituto Vaccinico 

do Districto Federal. 
S. R.- Sala das sessões, 20 de agosto de 1895.- Bl'icio Filho.- Aug-usto de Freitas.-

. Thomaz Delfino. - Silva Castro. - Ernesto Bra.zillo. - lldefonso Lima.- Paulino de 
Souza Junior·. - França Carvalho. 

õ3 - A' verba n. 19 : - Serviço sanitario marítimo- em vez de 40:000$ para compra ele uma 
lancha a vapor no Estado da Bahia e mais 10:000 para o respectivo custeio -diga-se 30:000$ 
para compra de uma lancha a vapor ; 5:000$ pHra construcção de uma ponte de desem-
baJ•que no hospital mf1I'itimo do Bom Despacho; 5:000$ para collocação e transporte das estufas 
de desinfecção, de 'Geneste e Heroscher, que estão abandonadas na Alfandega da Bahia ; 
10:000$ pal'a pessoal que terá de ser engajado para semelhante serviço, 

S. R. -Sala das sessões, 21 de agosto de 1895. - Vergue de Abreu. 
õ .e..t - Accrescente-se onde convier ; 

a) Fica o governo autorisado, de accordo com a mensagem que enviou ao Poder Legisl:üivo, 
a abrir o necessario credito para dar começo as obras da estatua e mausoléo de Benjamin 
Constant ; 

b) ·Fica o governo autorisado a abrir o necessario credito para at.lquerir o velho edificio 
do mercado da Gloria, transferindo para ahi; com as obra.s necess:u'ias a Escola Nacional de 
Bella8·Artes, cujo local será occnp'l.do pela Caixa da Amortisação, que hoje embaraça o 
desenvolvimento do serviço dos Correios. 

S. R. - Sala das sessões, 21 de agosto de 1895. - Medeiros e Albuquerque. 
õõ - Accrescente-se onde convier a necessaria verba para prorogar por mais seis. mezes, no 

exercício futuro, a pensão de que gos'l. o alumr10 da Escola Nacional de Bellas-Ar·tes 
.Toão Ludovico Maria Berna e que, por molestia, não pôde completar seus estudos, tendo até 
hoje cumprido pontualmente os seus deveres. 

S. R. -Sala das sessões, 21 de agosto de 1895. -Medeiros e Albuquerque. 

N.149A-1S9.-:> 

Parecer sobra as emendas offerecid"-s em 2" discussão ao projecto n. 149 de 1895 que fixa a 
despeza do Ministerio da Justiç~ e Negocias Interiores para o exercicig de 1:396. 

Das emendas offerecidas ao projecto,as que conteem verbas fixadas em algarismos augmentam 
a despeza deste ministerio na quantiJ. de 665:804$425· Outras lla, como as do Sr. deputado 
Medeiros e Albuquerque, relativas a acquisição do mercado da Gloria para install ação da 
Escola Nacional de Bellas Artes e iao monument o Benjamin Consta.nt, que avultandd 
em elevada quantia, não podiam, entretanto, ser computadas, por não lhes ter o sen 
autor fixado importancia exacta. Fiel ao proposito de se manter nos limites da pl'oposta 
do governo, só pôde a commissão, no trabalho de selecção que fez, acceitar o pequeno 
numero de emendas que toem parecer favoravel. A somma da despe1.a accrescida com 
estas emendas é de 128:050, . Deduzida desta som ma a importancia das reducções propostas em 
emendas que a com missão acceitou, no valor de 17:200$, fica a despeza do projedo augmentada para 
16.328:703$200, isto é, mais 3: 196$025 do que na proposta. 

Espera, porém, a commis3ã.o poder suppl'imir em 3" discussão esta pequena di:fferença. 
Sabe a commissão que quasi todas as emendas apresentadas continham medidas de relativa 

utilidade, mas não póde deixar de l'elembrar que a situação financeira do paiz exige o adiamento da 
realisação de serviços uteis pal'a se rem apenas levados a atreito os que se impõem por ab$oluta ne-
cessidade. 

Espera, por conseguinte, que attenclenrlo ao elevado movei que a conduz, a camar<~. a auxiliara, 
evitando o accrescimo dos encargos a já oneradissima receita do proximo exe!'cicio. 
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PARECERES PARCJAES SOBRE AS EMENDAS 

N. 1, dos Srs. Thomaz Delfino, Oscar Godoy e outros, restabelecendo a verba do orçamento em 
vigor para a subvenção do Lyceu de Artes e officios desta Capital. 

Fazendo justiça aós 1 alevantes serviços 1-'restados á população da Capital da Republica pelo 
Lyceu de Artes e Officios, pensa a com missão já estar este estabelecimento bastante subsidia to com 
a quota proposta pelo governo e acceita no projecto, de 50 :000$, julgando excessivo duplicar essa 
quantia, quando foi ella obrigada a deixar de attender a necessal'ios serviços a cargo do Estado e a 
pedidos de subvenção de identicos e tambem beneficos estabelecimentos das capitaes de alguns 
Estados. 

N. 2, dos Srs. Hermenegildo de Moraes, Alves de Castro e outroso estabelecendo a subvenção 
de 20:000$ para o lyceu de Goyaz. 

Julga-se a commissão obrigada a dizer que encontra no precedente aberto com a emenda do 
Srs. Hermenegildo de Moraes, Alves de Castro e outros a Cl'eação de uma fonte de despeza para 
este ministerio, que pócle avultar consideravelmente nos futuros exercícios . 

A experieucia da vida orçamentaria do paiz demonstra que todos os títulos de despeza uma vez 
creados tendem sempre a crescer indefinidamente. Aquelle de que versa a emenda é dos que · mais 
favorecem o desenvolvimento, já pela extensão do mesmo favor a outros Estados, que com justiça 
não poderia ser negada concedidà ao primeiro , já pelo augmento posterior de cada subvenção . 

Si é verdade que o art. 35, § 2°, da Constituição, dá ao Congresso Federal, não prí vati vamen te, 
a competencia para animar no paiz o desenvolvimedto das lettras, artes e sciencias, é tambem 
certo que o § 3° do mesmo artigo incumbe-lhe tambem a creação de instituições do ensino superior 
e secundaria nos Estados. 

Ora, a outorgação deste poder importa duas consequencias : I", que, quanto ao ensino superior 
e secundario, a União deve mantel-os nos Estados, quando os seus recursos financeiros o permittam; 
2" que cumprimindo mantel-os nestas condições não se justifica que, a titulo de supprir a ' falta de 
realisação desse encargo devido a carencia de recursos se a obrigue a subvencionar institutos que 
não creou, sobre os quaes não tem intervenção, onerando a sua receita com despeza avultada por 
cuja proficuidade não póde responder. 

N. 3, do Sr . Medeiros e Albuquerque, mantendo a pensão ele Francisco Braga. 
Pensa a com missão que póde ser approvada esta emenda, attento o merito e aproveitamento do 

artista estipencliado na Europa e propõe que seja augmentacla a consignação respectiva ela quantia 
de 7:200$, moeda papel, para ser incluída esta pensão . 

N. 4, dos Srs. Silva Mariz, Coelho Cintra e outros, estabelecendo a subvenção de 20: 000$ par a 
os lvceus de varios Estados. 

·Pensa a commissão que não deve ser approvada pela razões expostas no parecer sobre a 
emendan. 2. 

N. 5, dos Srs. Silva Mariz, Silva Castro e outros, augmentando para I2:000 a subvenção da 
Polyclinica Geral do Rio de Janeiro. 

A commissão é de parecer que póde ser approvada esta emenda, que apenas importa um accre-
scimo de 4:000$ em favor de uma instituição que presta os mais relevantes serviços á população do 
Districto Federal . 

N. 6, dos Srs. Augusto de Freitas e Berrêdo, augmentando para I5:000$ a subvenção da 
Policlínica. 

Pensa a commissão que não deve ser approvada. O augmento de 4:000$ acceito já é mais um 
rozoavel auxilio prestado pelo Thesouro na sua clifficil situação. 

N. 7, do Sr. Gonçalves Ramos, supprimindo a consignação de 7 :200$ para combustível do 
Hospício Nacional de Alienados e mandando correr a despeza por conta da consignação par a ali-
mentação . 

· A commissão é de parecer que deve ser approvada. 
N. 8, do Sr. Gonçalves Ramos, creando a consignação de 6:000$ para o Iaboratorio de biologia 

do Museu Nacional. 
E' a commissão ele parecer que seja approvada . 
N. 9, dos Srs. Oscar Godoy, Thomaz Deifino e Americo de Mattos . 
~ensa a co~~issão, attendenclo ao lastimavel estado das salas em que funccionam e despacham 

os tn_bunaes e JUlzes, que deve ser approvada a emenda, reduzida, porém, a 20:000$ a consi-
gnaçao. 

N. I O, dos Srs. Pinto da Fonseca, Botelho e outros, marcando a subvenção de 5 :000$ para o 
Asylo de S. Luiz de Caethé. 

Pensa a cornmissão que não deve ser approvada . 
. ~. li, do Sr. F. T.olentino, augmentando de 5:000$ para lO: 000$ a consignação para compra 

e copia de documentos 1mportantes para o Archivo Publico. 
A commissão é de parecer que deve ser approvada. 
N. 12, do Sr. F . Tolentino, augmentando ele 9:000$ a 12 :000$ o subsidio ao Inst ituto Hist o-

rico e Geàgraphico. 
Pensa a commissão que merece ser approvada esta emenda . 
N. I3, elo Sr. Galdino Loreto, mandando supprimir o n. 2° das disposições geraes que autorisa 

o accor~o entre o governo da União e os dos Estados de S. Paulo e Pernambuco pura serem 
transferidos a estes os cursos annexos ás faculdades de direito . 

• 
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Nenhuma razão plausível encontra a commissão para a existencia destes cursos annexos ás 
faculdades de direito. Não mantendo a União, nem se. achamlo em condições de manter nas capi-
taes dos outros Estados da Rapublica institutos de ensino secundaria, parece injusto que os mante-
nha nos dos Estados de S. Paulo e Pernambuco. · 

O remedio radical sabe a commissão que deveria ~er a extincção dos cursos ; mas, como este 
remeelio, apenas suprimiria uma pequemt parte das despezas com elles feitas, parece-lhe preferível 
indicar ao governo o alvitre de aproveitar as instituições existentes em accordo com os Estados, 
exonerando-se o Thesouro ela r espectiva clespeza, sem prejuízo do ensino. 

Por estas razões pede a commissão que seja r ejeitada a emenda. 
N. 14, do Sr. Alencar Guimarães, augmentanclo a consignação de 5:000$ para a reforma do 

material do serviço sanitario marítimo de Paranaguá. 
A cammissi'io pensa que deve ser ttpprovada . 
N. 15, do Sr. José Bevilaqua, creando a consignação ele 5:000$ para o Instituto Historico 

do Ceará . 
Tratando-se de subvenção nova a crear e já havendo identica instituição subvencionada nesta 

Capital, pensa a commissão não ser caso de ter a approvação da Camara. 
N. 16, elo Sr. Paranhos Montenegro. Pensa a commissão que o augmento já acceito na emenda 

do Sr . F . Tolentino constitue razoavel accrescimo no auxilio prestado ao Instituto Histo!'ico e Geo-
graphico do Rio de Janeiro, sendo, portanto, de parecer que não seja approvada esta emenda. 

N. 17, rios Srs. Oscar Godoy, Gabriel Salgado e outros, augmentando para 5:600$ a consigna-
cão de despezas eventuaes, compra de moveis, etc., da lnspectoria Geral de Saude dos Portos para 
diarias de alimentação elos ajudantes da Inspectoria encarregados das visitas sanitarias. 

E' d parecer da commissão que seja approvada. 
N. 18, do Sr. José Bevilaqua, mandando app licar 40:000$ da consignação de 460:000$ para 

obras, ao proseguimento das obras do Instituto Benjamin Constant, 
Da verba de 460:000$ proposta pelo governo para a rubrica - Obras- apenas 200:000$ não 

tem applicação determinada . Desta importancia teriam de sahir os 40:000$ de que versa '~emenda. 
Succede, porém, que ella já é exigua para sati5fazer a todas as despezas da consignação a que está 
attribuida- conservação accrescimos e reparos de edificios, etc. 

Assim sendo e tratando-se de obra que não é urgen te, quando a commissão deixou de attender 
a outros pediJos com mais forte necessidade, penstt a commissão que não deve ser approvada a 
emenda. ' 

N. 19, do Sr. Paula Ramos, creando a subvenção de l0:000$ para o Lyceu de Artes e Officios 
ele Santa Catharina. 

Pensa a commissão não dever recommendar á Camara a approvação desta emenda . Crea uma 
subvenção nova e o Thesouro não está em condição de r eceber novos encargos. 

N. 20, dos Srs . Paranhos Montenegro, Neiva e outros, creando a subvenção de 5:000$ para o 
Instituto Historico da Bahia. 

A commissão é de parecer que não seja; approvada pela razão exposta no parecer sobre a 
emenda n. 15. 

N. 21, do Sr. José Carlos, diminuindo para 12:000$, a consignação de 50:000$ pedida para des-
pezas com o palacio da Presidencia da Republica. 

Pensa a commissão que não eleve ser approvaela. 
A consignação de 50:000 ·,si for sufficiente para as despezas de expediente, pequenos reparos e 

compra ele moveis, é entretanto insignificante para as necessidades da instai! ação do chefe do Estado, 
pessimamente feita no palacio ltamaraty. Não temlo proposto augmento nem verba especial para 
melhoral-a, julga a commissão que não é absolutamente caso para reducção. 

N. 22, elo Sr. José Carlos, suppriminclo o augmento proposto pela commissão, para 12:000$ da 
consignação para compra de liVI'OS para a bibliotlleca ela Camara dos Deputados. 

A commissão equiparou a consignação ela Camara á pedida pelo Senado ; julga iguaes as neces-
sidades das duas casas quan to á bibliotheca e considera que esta casa do Congresso já em exercícios 
anteriores obteve consignação superior a ela Camara. 

Por estas razões julga não dever ser approvada a emenda . 
N. 23, do Sr . Jo:pé Carlos, suppri mindo a verba para ajudas de custo aos deputados. 
Não póde ser approvaela pJrque esta despeza é determinada em lei e fixada no orçamento em 

virtude do disposto no art. 22 da Constituição da ].{epublica. 
N. 24, supprimindo a consignação de 50:000$ para a policia reservada . 
Considera a commissão que esta consignação substitue no orçamento uma despeza de mais de 

200: 000$, supprimida com a diminuição das consignações para inspectores seccionaes e agentes; 
lembra que este serviço é indispensavel e qtie só a inclusão de uma verba em globo para ser em-
pregada discricionariamente pelo chefe ele policia póde dar logar a que seja feito sem os notorios 
inco~ven0ntes dos empregados com vencirnentos flxos. i!:ntretanto acceita a reducção de 10 :000$ na 
cons1gnaçao proposta. 

N. 25, do Sr. José Carlos, supprimindo as consignações para coml?ras e custeio de lanchas a 
vapor para o serviço sanitario maritimo dos Estados da Bahia e do Para. 

Não póde a commissão concordar com esta emenda . 
. Trata-~e de dons dos mais importantes portos da Repuulica., frenquentad~s assiduament~ por 

mmtos navws . Devendo a visita sanitaria ter logar apenas entrado o navw no porto, nao se 
cornprehende que não disponham os respectivos inspectores do material necessario para fazel-a sem 
atrazo do serviço. 
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N. 26. do Sr , José Carlos. Pensa a com missão não dever ser approvada a emenda. que au-
gmenta as consignações para a brigada poLicial. Em credito especial pedido pelo govern<? e nas 
verbas do projecto já estão attendidas, com especial interesse, as solicitações ma.i::; ur·gentes fmta.s !lO 
relatorio elo Ministro do InEerior. 

N. 27, do St·. José Carlos, augmentl!ldo de 8:500$ a verba para compra de livros,jornaes, etc., 
para a Biblíotheca Nacional. _ • . . _ . 

Não te!ldo concordado com a suppressao desta quant1a da const .g·naçao para este fim dest111a.cla 
na secretaria r.la C11mara dos Deputados, nilo póde t ambem a commissão concordar com esta emenda. 
Accresce que na. dotação das consig·nações da bibliotheca já ella augmentou as da proposta do go-
verno, satisfazendo a solicitaçõss par ticulares feitas pelo dírector do estabelecimento. 

N. 28, elo Sr .. José Carlos, supprimindo o período da rubrica n. 39, em que se consigna o pre-
céito lega l em virtude do qual a metade ela despeztt desta verba é paga pela municipalidade do Rio 
de Janeiro. 

Este preceito üiz parte ele um conjuncto de disposições que regulam actualme!lto as rela<;ões da 
União e da municipalidade do Districto Federal, no tocante ao t:usteio dos se e viços de justiça e poli-
cia local e do corpo de bombeiro::;. Pensa a commissão que o regimen actunlmente em vi~or para 
arrecadação de certos impostos pela União e cu3teio em commum destes serviços, pede estudo da Ca-
mat·a e provavelmente rnodHicações. Julga, porém, que não se deve acceitar em parte, sem inspi-
ração .de um plano de conjuncto, na lei do orçamellto. Poe este mo ti v o, pensa que não deve ser 
approvada a emenda. · 

N. 29, do Sr. José Carlos, creando a consignação de 28:800$ para aluguel de casas e expediente 
das delegacias urbanas e suburbanas. 

Pensa. a commissão que, frustados os intuitos da organisação actualmento em vigor da -policia 
do Districto Federal, a despeza que com ella se faz ja é exorbitante. A refot·ma dessa org<1nisação 
pa.rece se e imposta pela experiencia. E' _incon venientissimo, por~anto, so~recarr~gar o Thesouro c.om 
mais clespezas, quando sem este accrescuno, a actual orgamsaçao podera contwuar a manter o Im-
perfeito serviço que presta e com elle não o melhorara. 

N. 30, do Sr, Carlos de Novaes, creanclo a subvenção de 6:000$ para a Sociedade de Geographia 
do Rio de Janeiro. 

Pellsa a commissão que não deve ser approvada pela razão exposta no parecer á emenda 
n. 15. 

N. 31, dos Srs. Mariano Ramos e Caraciolo, cre:tndo a subvenção de 10:000$ para o Lyceu ele 
Artes e Olficios de Cuyabá. 

Pensa a commissi'ío que não deve ser approvada pela razão exposta no parecer á emenda n. l 9. 
N. 32, dos Srs. Pereira de Lyra e outros, augmentando a consignação de 20:000$ para o Peda-

gogiwn. · 
A commissão é de parecer que que não seja approvada. Tendo de supprimir uma consignação 

desta verba na terceira discussão, reserva-se para applicar a importancia. della em attender razoa-
velmente a necessidade de outras consignações da mesma verba. 

N. 33, dos Srs. Lins de Vasconcellos e outros, autorisaudo operações de creJito para ser trans-
ferido o Museu Nacional da Quinta da Roa Vista para o seu antigo edilicio. 

Tratando·se ele medida administrativa cumpre ao gover!lo julgar da conveniencia da transfe-
rencia, para a qual pedirá verba ou credito especial, si o julgar necessaria . Por e3te motivo, julga 
a commissão que não deve ser approvada a emenda. . 

N. 34, creando nma consignação de 100:000$ para começo da construcção de um edilicio desti-
nado ao Forum desta capital. 

A commissão,. reconhecendo a utilid11de da medida proposta na eme!lda, · é de opinião. porém, 
que não seja esta approvMla, por lhe p1.recer impropria a occasião para comprometter o Tl!esouro 
em obras dispendiosas como estn . 

N. 35, dos St•s. Pereit•a de Lyra, Marcionilo Lins e outros. 
Pensa a commissão que deve ser approvada, por serem identicas as condiçõ3S do porto do Re-

cife ás dos portos de Pará e da Bahia e, por consequencia, as necessidades do seeviço sanitario ma-
ritimo. 

N. 36 , dos Srs. Paula Ramos e Frederico Borges. · • 
. A commissão ja emittiu parEcer contrGtrio :1 suppressiio n. H das dispo3ições geraes flUe aato· 

r1sa o accordo do Governo Fetleral com os dos Estados de Peraambuco e S, Paulo, para tra!lsferir 
os cut•sos annexos às faculdades de Direito quando tratou da emenda n. 13. · 

N. 37, do Sr. Frederico Borges. 
Já emitt.iu a commissão parecer co!lteario á suppressão da consignação parn, pagamento do pes-

soal de poltcta reservada, opwando no sellttdo de poder ser reduzida a 40:000$, quando tratou da 
emenda n. 24. . 

N. 38, dos Srs. Silva. Mariz, Trindade e Coelho Lisboa, creando a consignação de 8:.000$ para 
a compra de uma pequena lancha para o serviço sanitario marítimo da Capital da Parahyba. 

Pensa a commissão que pó<:le ser approvacla, 
!'I· 39, do Sr. Thomaz Ca~alcanti, creando a.subvenção ao pintor · Decio Villares, para con-

clusao do seu quadro- Epopea Afr1cana Braztletra- doacl0 ao Governo. 
Pensa a Commissão que, tratando-se de uma oi:Jra de ar te destinada a comrnemorar os servic0s 

d~ raça preta á civilisação brazil eira, no qual dispencleu já o Thesouro cerca de 6:000$, insuffi-
ete ntes para a conclusão da. obra., pela modificação do nosso meio economico que encareceu o mate-
rial necessario, deve a emendlt ser approvada. 
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N. 40, do Sr. Medeiros e Albuquerque, proroganclo por mais seis mezes a pensão ao artista 
Luduvico Berna. . 

A Commis~ão é de parecer que seja approvacla pelas mesm::~s razões expostas quanto i emenda 
n. 3, arbitrado em 3:600$ o augmento a fazer na consignação respectiva pal'a comportar ~• 
pensão. 

N. 41, do Sr. Medeiros e Albuquerque, autorisando ao Governo a abrir creditas para dar 
começo às obras para a estatui1 e mausoléo de Benjamin Constant. 

A Com,nissão pensa que deve ser approvada. 
N. 42, a u torbando o Governo a abrir o uecessario cred ito para teansferencia da Escola Na-

cional de Hellas Artes para o edificio do a ntigo mercado da Gloria. 
Esta a. Commissão convencida da convenieucia, mesmo da uecessidade, de transferir para 

melhor local o uuico instituto official ·de ensino artís tico desta capital. Não julga, porém , regular 
que se dê a ampla autorisação ela emenda, sem couhecimento e fixação de quantia. certa a despender 
com a transferencia. · 

Accre~ce ainda que o juiz competente para decidil• da r.onveniencia da mudauça para o local 
apontado é o Governo, que nem ewittiu juizo sobre a proposta do otficio do director da escola, 
transcripto no Relatorio, nem fez proceder a orçamento que habilite a commissão a arbi trar o 
quantum Lla despeza a fazer. 

E' por isso de parecer que não seja approvada a emenda como está redigida, reservando-se 
para tomar conhr.cimento do alvitre qu& lhe seja, porventura, proposto para satisfazer a necessi-
Llade apontada, aLloptaodo como sua, em emenda á terceira discussão, a solução que lhe parecor 
mais conveniente e economica. 

N. 43, dos Srs. Bricio Filho, Augusto de Freitas e outros, augmentanclo para 18:000$, a consi-
gna~,:ão paea subvenção ao Instituto Vaccinico do Districto Federal. 

l'eu::;a a Commissão que póde ser approvada . 
N. 44, do Sr·. Vergne ele Al1reu. 
Pensa a commissão que póde ser approvada, assim redigida: « 30:000$ para, compra rle uma 

lancha a vapor pal'a c0nclucção de doentes; 5:000$ par·a coostrucç-ão de unllt ponte de desembarque 
no Hospital Mar1 ti mo de Bom Despacho ; 5:000$ para co !locação e transporte das estufas de des-
infecção de Geneste Heeroscher. em deposito n•.t Alfandega; l\:000$ para o pessoal que tera de 
:servit· nas lanchas, e 10:000$ para custeio das mesmas. 

N. 45, do Se. Neiva, augmeotando a consignação de 10:000$ para subvenção ao Lyceu de Artes 
e Officios d<t Bahia. ' 

Não obstante teatar-se de uma ultima subvenção prestada pela União a este util estabeleci-
mento, como se vê dos t eL·mos da emenda e das palavras peoteridas pelo seu autor ao sustentai-a 
cão póde a commissão recommenuar a sua approvação. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 1895. - João Lopes, presidente.- Alberto Torres, re· 
lator.- Augusto Montenegro.- Lauro Müller.- Serzedello Coerêa.- BenedictotL&ite.- Paula 
Guimarães, com restricção quanto ao Lyce u de Artes e Olficios ria Bahia. 

Emendas a que se refere o parecer supra 

1 - A' rubrica n. 36 (instituição subsidiada) do projecto n. 149, de 1895 (orçamento da Justiça e 
Negocias Interiores) ; . 
Lyceu de Artes e O!Ilci da Capital Federal :--restabeleça-se a consignação votada para o 
orçam@to em vigor. 

S. R.- Sala das sessões, 12 Lle agosto de 1895. - Thomaz Del fino.- 03car Godoy .- Americo 
de Mattos.- França Carvalho. 

~ - Ao § 36 - Instituições subsidiadas - accrescente-se:- auxilio ao Lyceu do Estado de :Joyaz, 
20:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 12 de agosto de 1895.-Hermenegilo de Morues.-Alves de Castro. 
-Urbano de Gouvê<\.- Ovidio Abrantes. 

3 - Accrescente-se na verba destinada ao Insti tuto aciona! de Musica a somnm precisa para 
prorogar-se por um anno a 'pensão mensal de 600 francos do pensionista Francisco Braga. 

S. R.- Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.- Medeiros e Albuquerque. · 

4- Ao n. 36:- augmente-se 20:000$ para cada um dos lyceus ele instrucção secundaria dos 
Estados do Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte e Parahyba do Norte- Lei n. 266, de 24 
de dezembro de 1894, n. 37. 

S. R.- Sala das ssessões, 13 de agosto de 1895.-Silva Mariz.- Coel lJo Lisboa.- Trindade. 
-Tavares de Lyra.- Francisco Gurgel.- Chateaubriand.- Junqueira Ayres.- Nogueira 
Paranaguil.- Anisio dt3 Abreu.-Gustavo V eras.- Arthur de Vasconcellos. 

• 
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5- Ao n. 36- augmente-se para 12:000 a verba de 8:000$ para a Polyclinica Geral do Rio 
de Janeiro. 

S. R..- Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.-Silva Mariz.- Ildefonso Lima.- Silva 
Castro.- Octaviano Loureiro.-Chateaubriand.- Marcionilo Lins.- Costa Azevedo.- Coelho 
Lisboa.-Thomaz Delfino. -Zama. - Vergne de Abreu.- Neiva.-Lins de Vasconcellos.-
Torquato Moreira. -Carlos de Novaes .-Jose Bevilaqua.-Fernandes Lima.-Bricio Filho. 

6 - A' rubrica 36 -Instituições subsidiadas - accrescente-se -elevada a 15:000$, a consignação 
para a Polyclinica Geral do Rio de Janeiro . 

s. R.-Sala das sessões, 12 de agosto de 1895.- Augusto de Freitas.- Eduardo de 
Berrado. 

?' - Ao§ 18 do art.l o do projecto - Assisten-cia de alienados - supprimida a consignação de 7:200$ 
de combustível, da rubrica - Material do Hospício Nacional- e incluída na consignação de 
250:000$, para alimentação e combusti vel, 648 :894$400 . 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.-Gonçalves Ramos. 
S - Ao§ 34 do art. 1°- Laboratorio de Biologia : gratificação do pessoal, 3:000$; material, 

3:00 • ; total 6: 000 000 _ · 
S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.-Gonçalves Ramos . 

9 - A' rubrica 11 (Justiça do Districto Federal) que fixa a despeza do Ministerio dos Negocias 
Interiores- accrescente-se- consignação de 30: 000$ para reparação da mobilia e predios em 
que funcciona o Tribunal Civil e Criminal. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.-0scar Godoy .-Thomaz Delfino.-Americo 
de Mattos. 

10 - A' rubrica 36 :- accrescente-se 5:000$ para o Asylo de S . Luiz de Caethé. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de i895. - Pinto da Fonseca.-A. Botelho.-Luiz 

Detsi .-L. Caetano.- Simão da Cunha.-Tavares de Lyra.- Lamenha Lins.-Alencar 
Guimarães. -Mariano Ramos. 

11 - Archivo Publico- Eleve-se de 5:000$ a lO: 000$ a consignação para compra e cópia de 
documentos importantes, etc . , etc . 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895- Francisco Tolentino. 
1~ .....: Ao Instituto Historico e Geographico- eleve-se de 9:000$ a 12:000$ o subsidio da União. 

S. R.-Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.- Francisco Tolentino. 
13 - Supprima-se o art. 2° relativo aos cursos annexos ás faculdades de direito. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.-Galdino Loreto. 
14 - Ao § 19 do art. lo- accrescente-se :-augmentada a consignação de 5:000$ para a reforma 

do material marítimo a cargo da inspectoria do porto de Paranaguá. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.-Alencar Guimarães . 

1S - A' rubrica 36- Instituições subsidiadas- accrescente-se 5:0000$, ' para auxiliar as publi-
cações do Instituto Historico do Ceará. . . 

S. R.- Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.-José Bevilaqua . 
16 - Ao art. 1 o, n. 36- Instituto Historico e Geographico Brazileiro -em vez de 9:000$, diga-se 

15:000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 16 de agosto de . l895.-Paranhos Montenegro. 

1?' - Material da Inspectoria Geral de Saude dos Por tos- onde se lê- Despezas eventuaes, com-
pra de moveis, 2:000$- diga-se - Despezas eventuaes, compra de moveis, diarias para a 
alimentação dos ajudantes da inspectoria encarregados da visita sanitaria do porto, na razão 
de 5$, 5: 660$000 . 

S. R. - Sala das sessões, 16 de agosto de 1895. - Oscar Godoy. - Gabriel Salgado. - Tho-
maz Delfino. - Lins de Vasconsellos. . 

1S - A' rubrica 38 -Obras - accrescente-se :- Da consignação de 460:000$, da proposta, 
40:000$, serão applicados ao proseguimento das obras do - Instituto'Benjamin Constant. 

S. R. - Sala das sessões, 16 de agosto de 1895. - José Bevilaqua. 
19 - Ao n. 36, accrescente-se - ao Lycêo de Artes e Officios de Santa Catharina, para fundação 

de diversas officinas - 10:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 16 de agosto de 1895. - Paula Ramos. 
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20 - Ao art. 1 o n. 36 -'- accrescente-se ao Instituto Geographico e Historico da Bahia ~ 
5:000$000. 

S. R.- Sv.ladas sessões, 16 de agosto de 1895.-Paranhos Montenegro.-Neiva.-Eduar-
do Rtunos. - Francisco Sodré. - Tosta. - A. Milton. 

21 - Ao n. 3- reduza-se a 12:000$ a verba de 50:000$, pedida para despezas com o palacio de 
Presidente da Republica.- José Carlos. 

22- Ao n. 7- mantenha-se a verba 3:500$ para a compra de livros para a bibliotheca da Ga-
roara dos Deputados, em vez de 12.000$ que se pede para o exercício de 1896. -José Carlos. 

23 - Ao n. 8- supprima-se a verba 90:000$ pedida para ajuda de custo aos membros do C on-
gresso - José Carlos. 

24 - Ao n. 13 - supprima-se a consignação especial de 50:$00$, pediria para pagamento do 
pessoal de policia reservada, de escolha e confiança do chefe de policia. - José Carlos. 

2~ - Ao n. 19 - supprimam-se as consign'Lções de 40:000$ para compra de uma lancha a vapor 
para cada um dos Estados ela Bahia e Para, e de 10:000$ para o custeio de uma dessas lanchas. 

26 - Ao n. 13- Policia elo Districto Federal - no titulo - Brigada Policial -material, au-
gm_ente-se: 

1.0 Para acquisição de um arsenal cirurgico para o serviço do hospital da brigada policial, 
inclusive para uma me.sa de operações e para uma caixa ele ferro para dentista; 

2. 0 Para acquisição ele quatro careocinhns para conducção de ebrios, 6:000$ ; de dous carros 
grandes para conducção cl·e presos, 8: 000$; pam oito munres, 3:200$ ; pam. arreios, I :200$000. 

Pessoal. -Na verba destinada aos fisca.es : - augmente-se l :200$ para o fiscal do serviço 
sanitario.- José Carlos. 

27' - Ao n. 39- Bibliothemt Nacional- m. verba 13:000$ para acquisição de livros, jornaes e 
revistas:- augmente-se 8:500$ di:fferença para mais que se pede para compra ele livros para a 
bibliotheca da Camara dos Deputados. 

2S - Áo n. 33 - Corpo de Bombeiros - supprima.-se a ultima parte da. proposta que diz 
assim: - sendo a despeza desta verba paga em metade pela Municipalidade do Districto Fede-
ral ; .importa o augmento para este orçamento em 97:344$425. 

S. R. - Sala das sessões, ]16 ele agosto de 1895. -José Carlos de Carvalho. 
29 - Ao n. 13 -Policia do Districto Federal - Material-augmentem-se 28:800$, sendo 24:000$ 

para aluguel de casa e objectos ele expediente para 20 delegacias urbanas, a razão de 12:000$ 
para cada uma, e 4:800$ para as oito delegacias suburbanas, á razão ele 600$ cada uma. 

S. R. Sala das sessões, 17 de agosto de 1895. - José Carlos de Carvalho. 
30 - Accrescente-se ao§ 36- Instituições subsidiadas- A' Sociedade ele Geographia do Rio de 

Janeiro, para publicação de sua revista - 6:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 17 de agosto de 1895. - Carlos de Novaes. 

31- A' rubrica36- accrescente-se 10:000$ para o Lycêo ue Artes e Officios de Cuyaba. 
S. R. - Sala das sessões, 17 ela agosto de 1895.- Marianno Ramos.- Caracciolo. 

32 - A' rubrica n. 27- Pedagogium - em vez do que esta na proposta, diga-se- objectos de 
expediente. e despezas de !Jrompto pagamento - 2:000$000. 

PublicaÇão da Revista, memorias e documentos escolares, tt'ab'1lhos clida.ticos, acquisição de 
livros, jo!'uaes, apparelhos, instrumentos, objectos de ensino, encadernação e conservação de 
livros despezas extraordinarias e eventuaes, trabalhos graphicos, mappas e quadros estatís-
ticos, r eparos de moveis e utensilios, reparos, conservação e asseio do predio, - 18:000$0[)0. 

S. R. - Sala elas sessões, 17 de agosto de 1895. - Pereira de Lyra. - Medeiros e Albu-
querque. - Marcionilo Lins. - Cornelio da Fonseca. - Lins de Vasconcellos. 

33 - Fica o Poder Executivo :mtorisado a transferir pam o antigo edificio, na praça da Republica, 
o Museu Nacional, O!'a na Quinta ela Boa-Vista. Para, que essa teansferencia se fa ça com a 
m<:~ior urgencia é, igualmente, autorisado o Poder Executivo a fazer as necessarias operações 
de crlldito. 

S. R. - Sala das sessões, 15 de agosto de 1895. - Lins de Vasconcellos. - Pinto da Fon-
seca. -França Carvalho. 

34 - A' rubrica n. 88- Obras - P<\ ra iniciar-se a construcção de um eclificio que sirva de Forum 
nesta capital,- 100:000$000. 

s. R. - Sala das sessões, 16 ele agosto de 1895. - Lins de Vasconcellos.-Thomaz Delfino. 
-Americo de Mattos.- Oscar Godoy. - Pinto da Fonseca. - França Carvalho.• 

Annexo 3 
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3~ - A' rubrica n. 19- Serviço Sanitario Marítimo - accrescente-se-ig·ual quantia para com-
pra e custeio de uma lancha a vapor para o Estado de Pernambuco. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de agosto de 1895. - Pereira de Lyra. - Marcionilo Lins. ~ 
Luiz de Andrade. - Miguel Pernambuco. 

36 - Supprima-se a disposição que autorisa o governo a transferir aos governos dos Estado~ de 
S. Paulo e Pernambuco os cursos de instracção secundaria, annexos ás faculdades de direito. 

S. R. - Sala das sessões, 10 de agosto de 1895. - Frederico Borges. -Paula Ramos. 
3?' - Sapprima-se a consignação de 50:000$ par,t pagamento do pessoal da policia reservada, 

S. R. - Sala das sessões, 19 de agosto de Hl96.- Frederico Borges. 
38 - A' rubrica n. 19: Accrescente-se no serviço sanitario marítimo 8:000$, para compra de uma 

pequena lancha pam o Estado da Parahyba. 
·· S. R. - Sala das sessões, 20 de agosto de 1895. -Silva 1\Iariz. - Trindade: - Coelho 

Lisboa. · 
39 - Accrescente-se onde convier: Fica o Poder Executivo autorisado a despender co.m a conclu-

são do qaadro nacional <1. A Epopéa Africana Brazileira ~ a quantia de 8:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 30 de agosto de 1895. - Thomaz Cavalcanti. 

40 - Accrescente-se onde convier a necessaria verb<.t para prorogar por mais 6 mezes, no 
exercício futuro, a pensão de que gosa o alamno da Escola Nacional de Bellas-Artes João Ludo-
vico Maria Berna e que, por molestia, não pôde completar seus estados, tendo sido até hoje 
cumpridos pontualmente seus deveres. 

S. R.- Sala das sessões, 21 de agosto de 1895 . -Medeiros e Albuquerque. 
41. e 42- Accrescente·se onde convier: 

a) fica o Governo autorisado ele accordo com a mensagem que enviou ao Poder Legislativo 
a abrir o necessario credito para dar começo as obras da estatua e mausoléo de Benjamin 
Constant; 

b) fica · o Governo autorisado a abriL· o necessario credito para adquirir o velho edificio do 
mercado da Gloria transferindo paraalli, com as obras necessarias, a E;cola Nacional de Bel-
las-Artes, cujo local será occupado pela Caixa de Amortização, que hoje embaraça o desen-
volvimento do serviço de correios. . 

S. R.- Sala das sessões, 21 de agosto de 1895.- Medeiros e Albuquerque. 
43 ::- A' rubrica n. 36- Eleve-se a 18:000$ a consignação destinada ao Instituto Vaccinico do 

Districto Federal. 
S. R. Sala das sessões, 20 de agosto de 1895.- Bricio Filho.- Augusto de Freitas.-

Thomaz Delfino.- Silva Castro.- Ernesto Brazilio.- Ildeí'onso Lima.- Paulino de Souza 
Junior.- França Carvalho. 

44 - A' verba 19 - Serviço Sanita~io ~a.r~timo :-em vez de 40:~00$ , para compra de uma 
lancha a vapor no Estado da Bahta e mms I O: 000$ para o respectt v o custeio -diga-se 30:000$ 
para compra de uura lancha a vapor; 5:000$ para construcção de uma ponte de desembarqae 
no Hospital Marítimo do Bom Daspacbo; 5:000$ para collocação e transporte das estufas de 
desinfecção de Geneste Heeroscher, que estão abandonadas na A]f,wdega da Bahia; 10:000$ 
para o custeio.das lanchas e li :000$ para pessoal, CJue terá de ser engajado para semelhante 
serviço. 

S. R.- Sala das sessões, 21 de agosto de 1895.- Vergue de Abreu. 
45 - A' rubrica n. 36- lnstituições-Subsidiadas-augmente-se com 10:000$, para auxiliar, de 

uma vez, as obras precisas ao accrescimo das officinas e aulas do Lyceu de Artes e Officios 
da Bahia. 

S. R.- Sala das sessões, 16 de agosto de 1895.- João Augnsto Neiva. 

Apresentado em 4 de setembro. 
Discutido nas sessões de 9, 11, 12 e 13. 
Oradores: 
Os Srs . Lins de Vasconcellos, Bevilaqua, José Carlos, Martins Junior, Paranhos Montenegro, 

,Frederico Borges, Erico Coelho, Berredo, Trindade, Francisco Tolentino, Alberto Torres e José 
lgnacio. • 
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Projecto n. 149 B- 189~ 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 4 de outubro. 
Discutido nas sessões de li, I5, 16, 17 e I8. 
Oradores: 
Os Srs. Gaspar Drummond (dias 11, I5, I6 e 17 ), Lins de Vasconcellos, Coelho Cintra, ThomàZ 

Cavalcanti, Pauliiw de Souza Junior, Cassiano, Neiva e José Carlos. · 

EMENDAS APRESENTADAS NA SESSÃO DE I8 DE OUTUBRO 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

t"":>6 - Ao projecto n. I 40 B, de 1895: 
Accrescente-se depois do art. 3•: 
Art. 4. • As vag-as deixadas por officiaes do corpo de polici:t serão preénchidas pelos 

que, tendo ficado fóra do quadro em consequencia d:t reform ;~ de 1894, continuam aggregados 
aos respectivos corpos. Os que não sendo aproveitados e continuctrem aggregados serão pagos 
pelo soldo que se verificar mensalmente na consignação para o pessoal. 

~I/' ,.- Ao § li : 
Reduzilla de I 51:200$ a 108:000$, a verba para pagamento. de pretores. 

l':SS - Depois da rubrica I4 - abra-se a seguinte : 

Colonia dos Rios 

(Decreto n. 145, de 11 de julho díJ" 1893) 

I director . 
1 ajudante. 
I medico . . . . . . . . . . . . . 

Ao ·mesmo, pelo trabalho de ensino, gratificação 
I escrivão . . 
I a lmoxarife . 
l enfermeiro . . . . . . 
3 mestt·es de officina a 1:800$. 
5 pedreiros a 4:" di nrios. . · 
5 carpinteiros a 4 .· diarios . 
6 feitores a 90$000 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comedorias para os pedreiros carpinteir.os e feitores a I :200 diarios para 

cada um. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sustento, vestuarios e curativos de 100 correccionaes a 1$200 . 
Objectos de expediente . 
Prompto pagamento. . . . . . . . 
Materiaes de construcção e outras clespezas. 
Serviço de transporte . • 

~9- Ao§ 27: 
A verba de 57: I 50$ consignada no projecto terá a applicação seguinte : 
Pessoal- como na proposta : 

6 000$000 
3 600$000 
4 800$000 

600S!;OOO 
3:600$000 
2:400~000 
1:800. 000 
5:400$000 
7:200$000 
7: 200$000 
7:480$000 

7:008$000 
43:800$000 

I: 200$000 
I :200. 000 

2'2 : 712$000 
24:000$000 

I50:000$000 
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Serventes . . . . . . . . . . . 
Objectos de expediente e despezas de prompto pagamento . . . . . .. 
Gratificação ao pessoal e professores encarregados dos cursos e enfermartas 
Illuminação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Publicação da Revista, memorias e documentos escolares, trabalhos didacti-

3:000,1000 z:ooo ·ooo 
14 :550 .000 
1:000$000 

cos, acquisição de livros, jornaes, apparelhos e instroment~s, c;>bjectos de 
ensino, encadernação e conseevação de livros, çlespezas extraordmanas e even-
tuaes, trabalhos graphicos, rnappas e quad ros estatísticos, reparo de moveis e 
utensílios, reparos, conservação e asseio do predio . . . . . . . 18:000$000 

38:550$000 

60 - Ao § 36 - Supprimam-se as palavras -de 10:000$ para subvencio:Jar de _uma vez. as 
obras das officinas, etc.; até o Rio Granel~ do Norte e Parahyba do Norte -e depots as segum-
tes- de 5:000$ para o asylo de S. Lutz de Caeté. 

61 - Ao § 19- Ooàe se diz - estufas de desinfecção de Genest Hm·scher em deposito na Alfan-
dega- accrescente-se- e acquisição de pulverisado_res do mesmo fabricante- e mais 
adeante onde se diz - ll :000$ para o pessoal que tera de servtr nas lanchas e 10:000$ pa.ra 
o custeio das mesmas - accrescente-se - conservaçã.o do material fiuctuante. 

62 - Ao § 7°- Reduza-se na verba- Pessoal- a quantia de 3 :800$ , vencimento de um offi-
cial da secretaria, despensado. que falleceu. 

63 - Ao § 38 - Accrescente-se -incluída a quantia de 20:000$ para os reparos de que precisa 
o archivo da Camara dos Deputados . 

64 - Ao § 19- Angmentado de mais um official- 3:600~ de ordenado e I :400$ de gratifi-
cação. 

65 - Ao § ll -Justiça do Districto Federal - incluir a verba de 6:000$ para aluguel de uma 
casa destinada especialmente ao serviço do Jury. 

66 - Ao art. 3° ;_ Accrescente-se -nos termos da lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, art. ll 
e paragrapho unico. 

S. R.- Sala das commissúes, 18 de outubro de 1895.- João Lopes.- Paulino de Souza 
Junior.- Serzedello Corrêa.- Augusto Sevet'O.- Alcindo Guanabara .- Paula Guimarães 
(com restricções relativas a sup pressão das subvenções aos lyceus do Maranhão, Piauhy, Rio 
Grande do Norte, Parahyba do Norte, Goyaz e Caeté).-Laulo Müller.- Mayrink . 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

6?' - A' rubrica 36 - (Instituições subsidiadas) - Lyceu de Artes e Officios da Capital Federal 
. - mantida a consignação do orçamento em vigor. 

S. R . ..:.. Sala das sessões, 17 de outubro de 1895. - Thomaz Delfino.- Oscar Godoy.-Ame-
rico de Mattos. 

68 - A' rubnca 19- Serviço Sanitario Marítimo- material- onde se lê - para desinfectan-
tes, utensis de desinfecções, inclusive o pagamento do pessoal - 12:000$ - diga-se: 2 des-
infectadores a 3:000$ - 6:000$; para desinfectantes, uteusis de desinfecções- 6:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Victorino Monteiro . 
69 ...:_ A' rubrica 36- (Instituições subsidiadas pela União) - accrescente-se- elevada a 15:000$ 

a consignação para a Polyclinica Geral do Rio de Janeiro . 
S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- h.ugusto de Freitas.-Eduardo de Ber-

redo. 
?'O - A' rubrica 36- (Instituições subsidiadas pela União)- em vez de 287:000$- diga-se-

297:500$- sendo 10:000$ para auxiliar a manutenção das officinas do Lyceu de Artes e Offi-
cios de Santa C[ltharina. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Pttula Ramos .- Francisco Tolentino.-
Emilio Blum.- Paula Guimarães.- Pinto da Rocha. ' 

?'1 - A' rubrica 34 - supprima-se. 
S. R .- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895,- Lins de Vasconcellos. 
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""~ - A' rubrica 13 -Policia do Districto Federal - Supprima-se a parte que diz- e a 32 o 
dos suburbanos. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Americo de Mattos.- Lins de Vascon-
cellos.- Oscar Godoy.- França Carvalho, 

73 - Ao n. 26 - augmentada de 20 :000$ a verba - Bibliotheca . 
S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Cupertino de Siqueira.- Rodolpho 

Abreu.-Campolina.- Luiz Detsi.- Pinto da Fonseca.- Vaz de Mello. 
74 - Art. Fica o governo autorisado a entrar em accordu com o Prefeito da Municipalidade 

elo Districto Federal, para o fim de lhe transferir os hospitaes de isolamento, a cargo do 
Instituto Sanitario Federal. 

S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1895 .- Gaspar Drummond. 

""õ - Supprima-se o n. 20 do art. 1°. 
S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895. - Gaspar Drummond. 

76 - Ar t. O governo não abrir·a credito para pagamento do pessoal incumbido do serviço do 
lazareto em Tamanda1•é, no Estado de Pernambuco, sem que seja ouvido a respeito uma com-
missão de medicas e officiaes de marinha que emittam parecer favoravel a respeito das con-
dições de isolamento e salubridade do local, bem como sobre as de àrea, abrigo e profun-
didade. 

S. R .- Sala das sessões, 18 de outubro de 1895.- Gaspar Drummond. 

Proj ec-to n. 149 C - 1S9õ 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 3·1 disc~ssão do projecto n. 1,49 B deste anno, que fixa 
a despeza do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exercicio de 1896 

Emenda n. l : 
A' rubrica 3ti- (Instituições subsidiadas)- Lyceu de Artes e Officios da Capital Federal -

mantida a consignação do orçamento em vigor. 
S. R.- Sala Idas sessões, 17 de outubro de 1895.- Thomaz Del:fino.- Oscar Godoy.- Americo 

de Mattos. 
A commissão já se pronunciou sobre este augmento a proposito das emendas apresentadas em 

2a discussão. Não desconhece a solicitude especial que ao governo da União devem merecer os 
estabelecimentos de ensino da Capital Federa.!, pelo regimen especial em que se acha esta cidade 
em relação a União, nos termos da Constituição, e porque o desenvolvimento da capital influe sobre 
todo o paiz, servindo seus estabelecimentos de ensino, de caridade. etc., de modelo aos de todos os 
Estados ; entretantõ, attendendo ás circumstancias financeiras da occasião, mantém o seu primeiro 
parecer, que espera ver confirmado pela Camara. Foi neste pensamento de economia e determinada 
por motivos ainda mais imperiosos que a commissão propoz a suppressão do avultado subsidio que 
em 2" discussão a Camara. votou para os lyceus do Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte, Para-
hyba, Bahia, Cuyabá e Goyaz. 

Emenda n. 2: 
A' rubrica 19- Serviço Sanitario Marítimo- material- onde se lê- para desinfectantes, 

utensis de desinfecções, inclusive o pagamento do pe5soal - 12:000$ - diga-se : dous desinfecta-
dores a 3:000$-6:0000$; para desin fec tantes, utensis de dtJsiufecções- 6:000$000. 

S. R .- Sala das sessões, 17 de outubro d.e 1895.- Victorino Monteiro. 
Esta emenda discrimina a verba de 12:000$ destinada a compra de desinfectantes e utensis de 

desinfecções e pagamento do pessoal em duas verbas - uma de 6:000$ para o material (desin-
fectantes e utensis) e outra para pagamento do pessoal. 

A commissão é de parecer que não efferece vantagem a discriminação proposta. 
Emenda n. 3 : 
A' rubrica 36 - (Instituições subsidiadas pela União) - accrescente-se - elenda a 15:000$ 

consignação para a Policlínica Geral do Rio de Janeiro. 
·S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Augusto de Freitas .- Eduardo de Berrado, 
A consignação para a Policlínica Geral do Rio de Janeiro, tendo sido augmentada em 2a 

discussão, não convém que o seja novamente. 
A commissão não acceita, pois a emenda . 
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Emenda n. 4 : 
A' rubrica 36 - (Instituições subsidiadas pela Uni:'io)- em vez de 287:500$ - di ga-se -

297:500$ - sendo 10:000 · pari.l. auxiliar a manutenção das officinas do Lyce u de Artes e Olflcios de 
Santa Catharina. 

S. R.- Saln. das ses3ões, 17 de outubro de 1895.- Paula Ramos.- Francisco Toleutino,...:.. 
Emilio Blum.- Paula Guimarães.- Pinto da Rocha. 

Por motivo que a commissfi:o já desenvolveu a proposito de subvenção a outros lyceus, e tem 
sustentado sempr e, deve ser rejeitada a emenda n . 4. 

Emenda n. 5: 
A' rubrica 34- Supprima-se . 
S. R.- Sala das sessões, J 7 de outubro de 1895.- Lins ele Vasconcellos. 
A commissão é de parecer que seja acceita, redigida do seguinte modo - Supprimid[l,S as 

palav ras - Augmentada a consignac;ão, etc. 
Emenda n. 6 : 
A' rubrica 13 - Policia do Districto Federal - su pprima-se a parte que diz - e a 32 o dos 

suburbanos. 
S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 1895 .- Americo de Mattos.- Lins de Vascon-

cellos.- Oscar Godoy.- França Carvalho. 
Pensa a commissão que não convém que seja acceita esta emenda, pois julga sufficiente o 

numero de 32 agentes suburbanos. 
Emenda n. 7 : 
Ao n. 26- augmentada de 20:000$ a verba- Bibliotheca. 
s. R.- sala das sessões, 17 de outubro de 1895.- Cupertino de Siqueira.- Rodolpho Abre u. 

- Cl1!11polin[t. - Luiz Detsi.- Pinto da Fonseca. - Vaz de Mello. 
Parece exaggerada a verba pedid~ nesta emenda . Em todo caso é preferival que os autores d[\, 

emenda apresentem um projccto especial, approvado o qual, será consignada a verba orça~ 
ment[tria. 

Accresce que, não tendo o governo pedido essa verba para a bibliotheca el a Escola de Minas 
é de presumir que não seja inteiramente intlispensavel. Em materias desta natureza, é o Poder 
Executivo o juiz e o Legislativo não deve ir a lém do pedido. 

Emendas ns. 8 e 9 : 
Artigo. Fica o governo autorisado a entrar em accordo com o prefeito da Municipalidade do 

Districto Federal, para o fim de lhe transferir os ltospitaes de isolamento, a c~rgo do Instituto 
Sanitario Federal 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outubr.o de 1895.- Gaspar Drummond. 
Supprima-se o n. 20 do art. 1°. 
S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro ele 1895.- Gaspar Drummond. 

. A commissão pensa que devem ser objecto de um projecto especial, ouvindo sobre elle a com-
missão de instrucção e saude publica. 

Emenda n. lO : 
Artigo. O governo não abrit·á credito para p~gamento do pessoal incumbido do serviço elo 

lazareto em Tamandaré, no Estado de Pernambuco, sem que seja ouvida a. respeito uma commissão 
de medicos e olficiaes de marinha, que emittam parecer favoravc l a respei to das condições de 
isolamen to e salubridade do local, bem como sobre as ele área, abrig,J e profundidade . 

S. R.- Sala das sessões, 18 de outubro de l 8Ç)5.- Gaspar Druminond. 
A commissão pensa que não deve ser ncceita, entre outros motivos, por já se acharem adean-

tadas as obras da construcção do la:r.ttreto de Tamanclaré e não ser conveniente suspendel-as . 
Sala das sessões, 29 de outubro de 1895.- João Lopes, presiclen te .- Paulino de Souza Junior, 

relator.- Mayrinh.- Lauro Muller.- Alcimlo Guanabara (com r estricções quanto a emenda n. 6). 
- Augusto Severo.- Paula Guimarães. • 

E mendas da commisscío 

Accres~ente-se depois do art. 3°: 
Art. 4. o As vagas deixadas por officiaes do corpo de policia serão preenchidas pelos que, tendo 

ficado fóra do quadro em consequencia da reforma de 1894, continuam aggregados aos respectivos 
corpos . Os que não sendo aproveitados continuarem 11ggregados serão pagos pelo saldo que se 
verificar mens[\,lmente na consignação para o pessoal. 



Ao§ li: 
Reduzida de !51 :200$ a 108:000$ a verba pagamento de pretores, 
Depois da rubrica 14- abra-se o seguinte : 

Colonia dos Dous Rios 

(Decreto n. i45, de Il de julho de 1893) 

I clirector. 
1 ajudante. 

.· 
1• medico . . . . . . . . . 

Ao mesmo, pelo trabalho de ensino, gratificação 
I escrivão. 
I almoxariftl. 
1 eufermeiro. . . . . . 
3 me3tres de ollicioa a 1:800$000. 
5 pedreiros a 4$ diarios. . . 
5 carpinteiros a 4$ d·iarios. . ..... 6 feitores a 90$. • . . . . • . . . • . . . . . . 
Comedorias para os pedreiros, capinteiros e feitores, a 1$200 diarios 
Sustento, vestuario e cura ti v o de 100 correccionaes, a 1$200. 
Oqj ectos de expedietfte. 

para cada um. 

Prompto pagameuto . . . . . . . . 
Materiaes de construcção e outras despezas . 
Serviço de tmnsporttl. . . . . . , . . 

Ao § 27: 

.-

A verba de 57: 150;j; consignada no projecto t erá a applicação seguinte : 
Pessoal - como na proposta. 

Material 

Serventes. . . . . . . . . . . . . . . . 
Objectos de expediente e despezas de prompto paga mento . . . . . . 
Gratificação ao pessoal e proressores encarregados elos cursos e conferencias. 
lllumiuação . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . • 
Publicação da Revista, memorias e documentos escolares, trabalhos didacticos, 

acq uisição de livros, jornaes, apparelhos e instrumentos, objectos de ensino, 
eucadernação e conservação de livros, despezas extraordinarias e eventua~s, 
trabalhos graphicos, mappas e quadt·os estatísticos, reparos de moveis e 
utensílios, reparos, conservação e asseio tlo predio. 

6 000$000 
. 3 600$000 

4 800$000 
600$000 

3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 
5:400$000 
7:200$000 
7:20U$000 
7:480$000 
7:008$000 

43:800$000 
1: 200$000 
1: 200$000 

22:712$000 
24:000$000 

150:000$000 

3 :000$000 
2 :000$000 

14:550$000 
1 :OOO!';iOOO 

18:000$000 

38:550$000 

Ao § 36- Supprimam-se as palavras- de 10:000$, para subvencionar de uma vez as obras 
das otficinas, etc., etc., até o Rio Grande do Norte e Parallyba do Norte -e depois as seguintes 
-de 5:000$ para o Asylo de S. Luiz de Caethé. 

Ao § l\:1- Onde se diz -estufas de de3infecção de Genest H ersche1·, em depo3ito na alfan-. 
dega- accrescente-se- e a acquisiç[o de pulverisadores do mesmo fabricante- e mais adiaute 
onde se diz - li : 000$ par<t o vesson.l que t er a de servir nas lanchas e 1 O: 000$ para, o cus te i o 
das mesmas- accresceute-se ~e conservação do mnterial fiuctuante. · 

Ao § 7"- Reduza-se na verba- Pes5oal a quantia de 3:800$, vencimento de um official 
secretaria, dispensado, que falleceu. 

Ao§ 38- Accrescente·se- incluida a quantia ele 20:000$ para os reparos de que precisa o 
archivo da Camara dos Deputados. 

Ao § 19 - Augmentando demais um official- 3:600.: de ordenado e 1:400$ ele gratificação. 
Ao§ ll- Justiça do Districto Fedeml- incluir a verba de 6:000$ para aluguel do urna casa 

destiuada especialmente ao serviço do Jury. 
Ao art. 3°- Ac:.wescente-se- no;:; termos da lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, art. ll e 

parngrapho uni co. 
S. R.-Sala das commissões, 18 de outubro de 1895 .- Jofio LopeS.'- Paulino de Souza Junior. 

- Serzedello Corrêa.- Augus to Severo.- Alcindo Gua.uabara.-Paula Guimarães (com restricções 
relativas a suppressão das subvenções aos lyceus do Maraullão, Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba do Norte, Bahitt, Goyaz e Caetl.Jé).- Lau~·o Muller.- Mayrink . . 
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Apresentado em 29 de outubro . 
Discutido na sessão de 31 de outubro. 
Oradores: 
Os Srs. Alciudo Guanabara, Hollanda Lima, Màrianno Ramos e Paulino de Souza Junior . 

Projecto n. 149 D, de 1S9õ 

Redacção :fl.nal 

Apresentado em 4 de novembro. 
Discutido em 5 de novembro. 
Não havendo oradores é encerrada a discussão e approvada a redacção. 
OBSERVAÇÕEs- Das emendas [tpresentrtdas, tanto em 2" como em 3a discução, foram approva-

das as de ns . 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 32, 46, 50, 51, 52 e 53 (com a sub-emenda 
da commissão impressa no proj ecto n. 149 A); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 71 
(com a sub·emenela da Commissão impllessa no pr ojecto n. 149 C); não submettiela á approvação 
por inconstitucional a de n. 23 ; não foram acceit:ts em virtude elo pD.ragrapho uni co elo art. 131 elo 
Regimento lnterno, as ele ns. 4, 16, 17, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 49; destacadas para constituir 
projecto distincto as de ns . 74 e 75 ; reti radas, a requerimento do seu autor, as ele ns . 26 e 28; 
todas as demais emendas e additivos foram regeitados nos e prejudicados outros. 

O projecto ela Camara dos Deputados sobre a despeza do Ministeeio da Justiça e Negocias Inte-
riores, convertido em projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara, sob n . 149 D, 
foi r emetti do ao Senado Federal em 5 de novembro. 

Voltou emendado pelo Senado em 12 de dezembro. 
Na fórma do art. 128 do Regimento Interno, são as emendas do Senado enviadas á Commissão 

de Orçamento, que sobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob n . 149 F. 

Projecto n.149 F - 1S9õ 

Emendas do Senado ao projecto n. 149 D. 

Apresentado em 14 de dezembro. 
Discutidas as emendas em 16 de dezembro. 
Oradores: 
Os Srs. Medeiros e Albuquerque e Paulino de Souza Junior. 
Encerrada a di5cussão, são approvadas as emendas do Senado ao art. .... do projecto e as seguin-

tes rubricas do mesmo projecto: 3, 5, 11), 13, 19, 32, 37, 39, ao art. 1° § 2• n . I e o additivo man-
dando orçar as despezas com as obras do Mausoléo e esta tua de Benjamin donstant, sendo rejeitadas 
as emendas ás rubricas li. 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 40, 41 e o additivo VI. 

Na fórma do art. 135 do Regimento Interno, são as emendas com o projecto devolvidas ao 
Senado em 17 . 

Voltou do Senado em 23, por terem as emendas rejeitadas pela Camara obtido até á approva-
ção por dous terços de votos, sendo novamente remettidas á Commissãv de Orçamento, que sobre 
ellas deu parecer que foi a imprimir sob n. 149 G. 

Projecto n. 1.49 G- 1S9õ 

Emendas do Senado ao projecto da Camara n. 149 D. 

Apresentado em 23 de dezembro. 
Discutido em 24. 
Não houve oradores. Encerrada a discussão. 
Em 2~ são rejeitadas as emendas do Senado por dons terços de votos. 
O proJecto com as emendas do Senado anteriormente approvada.s roi remettido á Commissão de 

Redacção. 
Approvada a redacção ; subiu á sancção em 29 de dezembro. 
Sancciona.do. Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895. (Art. 2o.) 
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Ministerio das Relações Exteriores 

Proj ectos ns . 122 e 122 A 

Art. 3• da proposta : 

Projecto n. 1~.2-189~ 

Apresentado em 23 de julho. 
Discutido nas sessões de 29, 30 e 31 de julho. 
Oradores: 
Os Srs. Benedicto Leite, Nilo Peçanha e Victorino Monteiro. 

aa discu8são 

Discutido nas sessões de 17 e 18 de setembro. 
Oradoi·: 
O Sr. Benedicto Leite. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 17 de setembro : 
São lidas, apoiadas f3 postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

• 

A commissão do orçamento no intuito de accommodar ao orçamento do Ministerio das Relações 
Exteriores para 1896 a reforma do corpo diplomatico e consular votada pela Camara em 3• discussão, 
ofi'erece à rubrica 2"'- Legações e consulados- do projecto n. 122, deste anuo, a seguinte emenda 
substitutiva : 
1- .2. Legações e consulados ao cambio de 27 d. sterlinos por 1$000. 

Estados Unidos da America 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 

Ordenado . • 
Gratificação . 
Representação 

Um 1 o secretario de legação : 

OrdenMo. . 
Gratificação . 

' 
Um 2• secretario : 

Ordenado •• 
Gratificação . 

Um consul geral de 1" classe em Nova-York : 
Ordenado. . 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . 

Aluguel da casa para a chancellaria da legação até 
Expediente da legação. . . . • . . . . . . 

Annexo 

.. 

• 

6:000!'000 
4:000 000 

20:000 000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 
2:000 000 

500$000 
4 



Um vicc·consul em Rülimore : 

Gl'a tificação até . 

llm vice-consul em Nova Orl!)ans : 

Grati t1 cação até. 

Um chanceller em Nova York: 

Ordenado. . 
Gratitlcação . 

Um consul em V era Cl'UZ: 

Ordenndo . . 
G r a titica ção . . . . . 
Expedieute. do consulado . 
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llfexico 

Venezuela 

Um env iado extraol'dinario e ministro plenipotenciario: 

Or·denado . . 
Gratificação . 
ll.epresen t<~ção 

Um 1 • ~ecretari o de legação : 

Ordenado. . 
GratilicJção . . . . 
Expediente da legação . . . . . . . . . . 
.Alug uel de casa para a chancellaria da legação até. 

Colombia e Eqv.ador 

Um envia,lo extraordinario e ministro plenipotenciario: 

Orc~enado . . 
Gratificação . 
Repl'esentação 

Um 1 o secretario de legação : 

Ordenado .. 
Gratificação . 
Representação 

Um 2• secretario : 

O.rdeundo . . 
Gratificaçl o . . . . . . . . . . . . . 
Expeclieute ela legação . . . . . . . . · 
Aluguel de casa para a chancellaria da. l8gnção 

.. 
até. 

Perú 

Um enviado extraordinario e ministl'o plenipotenciario: 
Ordenado . . 
Gratificação . 
Representação 

• 

4:000$000 

4:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

2: 500$000 
5:500$000 

500$000 

G:000$000 
'J :OOO,J;OOO 

IU:OOO$UOJ 

3:000$000 
3:000$000 

50USUOO 
2 :000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000$600 
3:000$000 
2:000$000 

2:500$000 
2:500$000 
1:000$000 
2:000$000 

6:000$000 
4 :000,'000 

1 o: ooo,·ooo 



Um 1• secretario de legação: 
Ordenado. . 
Gratificação . 
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Um consul geral de 2• classe em Iquitos : 
Ordenado . 
Gratificação . . . 
Dous vice-consules . . • 
Expediente da legação. . 
Dito do consulado em Lima . . . . . . . . 
Aluguel ele casa para a chancellaria da legação até. 

Chile 

Um enviado extt·aordinario e ministro plenipotenciario: 
OI'denado . . 
Gratificação . 
Representação 

Um secretario de legação: 

Ordenado . . 
Gratificação . 

Um consul geral de ~- · classe, em Valparaizo : 
Ordenado. . 
Gratificação . . . . 
Expediente ela legação. . . . . . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até. 

Boli'Via 

Um enviado extraordinario e ministro p_lenipotenchrio : 
Ordenado. . . . 
Gratificação ; . . · . 
Representação . 

Um 1 • secretario de legação : 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul geral de za classe, em La PHz : 

Ordenado . . 
Gratificação . . . . 
Expediente da legação. 
Dito do consulado geral . . . . . . . . . 
Aluguel de casa parct a chancellaria da legação até . 

Republica Argentina 

Um enviado extraol'llinario e miui3tt•o plenipotenciario : 
Orde!larlo . . 
Gratific1ção .. 
Repres mtaçüo. 

Um l • secrettrio de legação : 
Ordenado. 
Gratificação • 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000:!;000 

· 6:000~000 
50osooo 
2oo•·ooo 

2 :000$000 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$QOO 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$0:l0 
7:000$000 

500$000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000ij;OOO 
7:000$000 

500$000 
500'000 

2:000$000 

6:0Ô0$000 
4:000$000 

20:000$)00 

3:000$000 
3:000$000 



Um 2° secretario : 
Ordenado . . 
Gratificação • 
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Um consul geral de la classe em Buenos-Aires : 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul em Posadas: 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um vice-consul em S. Tbomé : 

Gratificação até . 

Um vice-consul em Libras : 
Gratificação· até. 

Um vice-consul no Rosario : 
Gratificação até. • . • . . . 
Expediente da legação. . . • . 
Expediente do consulado em Posadas. . • . . . 
Aluguel de casa para a chancellari:t da legação até. 

Repv.blica Oriental do Uruguay 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 
Ordenado. . 
Gra tiilcação .• 
Representação. 

Um 1° secretario de legação : 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um 2° secretario : 
Ordenado .• . 
Gratificação . 

Um consul geral de 1" classe em Montevidéo: 
Ordenado. . 
Gratificação, . 

Um consul em Salto: 
Ordenado. 
Gratificação. . . 
Quatro vice-consules. . . . . . • . . 
Expediente da legação. . . . . • . • • . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação 

Republica do Paraguay 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 
Ordenado. . 
Gratificação .. 
Representação. 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

2:500$000 
5:500$000 

4:000$000 

4:000$000 

4:000$000 
500$000 
500$000 

2:000$000 

6.000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

2:500$000 
5:500$000 
5:100$000 

500$000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 



• 
Um 1° secretario : 

Ordenado. . 
Gratificação . 
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Um cousul geral de 2• classe em Assumpção: 
Ordenado. . 
Gratificação. . . . . 
Expediente da legação. . . . . . . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até. 

Suissa 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario: 
Ordenado . . 
Gratificação .. . 
Representação. 

Um 2° secretario: 
Ordenado. . . 
Gratificação. • . 

Um consul geral de 2"- classe ~em Genebra: 
Ordenado. . 
Gratificação . . 
Expediente da legação . 
Dito do consulado geral . . . . . . • . 
Aluguel de casa para chancellaria da legação até. 

Gran- Bretanha 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 
Ordenado. 
Gratificação. . 
Representação. 

Um 1 o secretario de legação : 
Ordenado. . 
Gratificação .. 

Dous segundos ditos : 
Ordenado • . 
Gratificação .. 

Um consul geral de 1• classe em Liverpool : 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul em Georgetown : 
Ordenado. • 
Gratificação. . 

Um consul em Montreal : 
Ordenado . . 
Gratificação . 

Um consul em Londres : 
Ordenado. 
Gratificação. 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

500$000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:0001000 

500 •000 
500 000 

2:000$000 

6:000!000 
4:000 000 

20:000$000 

3:0001000 
3:000 000 

5:000$000 
5:000$ú00 

4:000$000 
8:000$000 

2:5001000 
2:500 000 

2:500$000 
5:500$000 

2:500$000 
5:500$000 . 



Um consul em Cardiff: 

Oedeuado. . 
Gra tificação .. 

Um chanceller em Loudre3 : 

Ordenado. . 
Gratificação .. 

Um dito em Liverpool: 

Ordenado . • 
Gril.tifkt ção. . . • • • . . , 
Exped iente ela legaçKo . . . . . . . 
Ex pediente do consulado em Georgetown . 
Dito do consulado em Montreal . 
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Dito do dito em Carcliíf. . . . . . . . . . 
Aluguel de casa para a chance!Jaria da legação ate . 

Fr·ança 

Um enviado ex traorcli na rio e ministro plenipotenciario: 

Ordenado. 
Gratificação . 
Uepresent~ç'io . 

. Um 1 o secretario de legação : 

Ordenado. . 
Gratiftc~ção .. 

Dous segundos secret arias : 

Ordenado . . 
Gratificação . 

Um consul em Pariz: 

Ordenado . • 
Gratificação •. 

· . 

Um consul geral de 1"' classe em Marselha: 

Ordenado. . 
Gratificação. . . 

Um cousul no Havre : 

Ordenado. • 
Gratificação • 

Um consul em Bor.Jeaux : 

Ordenado. . 
Gratificação. . . . . 
Expediente da le~;ação. . . . . . . . . . 
Alugue l tle casa para a chance!larh tia legação até. 

Um consul em Cayeuna : 

Ordenado . . 
Gt•atifi~ação . • . . . . . . . , 
Expedteute do consulado em Cayenna. 

P ot·tugal 

Um enviado ex tr,wrJinario e ministro plenipoteuciario : 

Ordenado .• 
Gratificação . 
Represe ntação 

2:500$000 
5 :500$000 

2:000$000 
2:000$000 

2: ooo···ooo 
2 :0005;000 
l :5UU$000 
500~000 
500$bOO 
500$000 

2:000$000 

6 : ODO·'·OOO 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

5: 000$000 
5:000$000 

2:500SOOO 
5:500$000 

4:000, 000 
8 :000,_'000 

2:500,'000 
5:500$000 

2:5oosooo 
5:5o~: ·ooo 
2:000$000 
2:000$000 

2:500$000 
2:50(1 000 

500, 000 

6:000$000 
4:0008000 

20: oo.osooo 

• 



Um 1 o secreta!' i o de legação: 

Ordenado. . 
GJ•atificaçã.o . 

Um 2• secretario: 

Ot•<lenaclo. . 
Gra.ti ficaçito . 

Um consul geral de I a classe em Lisboa: 

Ordenado. . 
Gratificação • 

Um chanceller em Li:;boa: 

Ordenado . . 
Gratilie<Jçà o . 

Um consul no Porto: 

Or<lenndo. . 
Gra.titicação . . . . 
Expedion te da lt•gação. . . . . . . . . . 
Alug·uel de casa para a chancellaria da legação até 

I mpe1·io Allemão 

Um enviado oxtraor • .linario e ministro plenipole!)ciario: 

Ordena•l o . 
Gratilicaçã.o . 
Representação 

Um 1• secre t i1rio de legação: 

Ordenado. . 
Gratiticação . 

Um 2° dito: 

Ordenado. • 
Gr:üificação . 

Um cousul geral de 1• classe em Hamburgo: 

Ordenado. . 
Gratificação . 

Um vice-consul em Francfort s/ m: 

Gratificação até. 

Um di lo em Bt·e:n en : 

Grati ficação até. 

Um ehanceller em Hamburgo : 

Ordenado. 
Gratili cação . . • . 
Expediente da legação. • . . • . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até. 

Russia 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario:· 

Ordenado. . 
Gratilicação . 
Representação 

3:000$000 
3:0UO;:;,OOO 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

2 : 000~COO 
2 :000$000 

2:500 '"000 
5:5oo:c;;ooo 
1:000$000 
2 :000~000 

6:000$000 
4: 000.~000 

20 :000:;;000 

3 : ooo.~·ooo 
3:000$000 

2:500."'000 
2:500SOOO 

4:000/000 
8:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

z:ooo ·ooo 
2:000 000 

500 000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 



Um 2° secretario de le~ação: 
Ordenado. • 
Gratificação . 

Um consul em Odessa: 
Ordenado .. 
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Gratificação. . . • . . • ., 
Expediente da legação. . . 
Dito do consulado de Odessa. • . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até. 

Austria-H ungria 

Um enviado extraordinario e ministro plenipoteociario: 
Ordenado . . 
Gratificação . 
Representação 

Um 2° secretario de legação: 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul geral de 2a classe' em Trieste: 
Ordenado. . . 
Gratificação . ·. . • . .. 
Expediente da legação. . . . . . . . ' . · . 
Dito do cpnsulado em Budapesth. . . . . . • 
Aluguel de casa para · a chancellaria da legação até 

Belgica 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario: 
Ordenâdo. . 
Gratificação . 
Re:Qresentação 

Um 2° secretario de legação: 
Ordenado. . 
Gratificação • 

Um consul geral de la classe em Antuerpia: 
Ordenado. 
Gratificação . . . . . . • . . . . . . 
Expediente da legação. . . . • . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até 

Santa Fe 
Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 

Ordenado . . 
Gratificação . 
Representação 

Um 2° secretario de legação: 
Ordenado. . 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 
Expediente da legação. . . . . . · . . . . 
Alluguel de casa para a chancellaria da legação até 

• 

I • 

2:500$000 
2:500$000 

2:500$000 
• 5:500$000 

500$000 
500$000 

2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

15:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000,000 
7:000 000 

500 000 
200$000 

2:000$000 

6:0001000 4:000 000 
10:000 000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

500$000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

15:000$000 

2.500$000 
2:500$000 

500$000 
2:000$000 
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ItaUa 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario: 
Ordenado. . 
Gratificação . 
Representação 

Um 1 o secretario de legação: 
Ordenado. . 
Gratificação . 

r 

Um zo dito: 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul geral de l • classe em Genova : 
Ordenado •. 
Gratificação . 

Um dito de 2a classe em Napoles : 
Ordenado . . 
Gratificação . 

Um chanceller em Genova : 
Ordenado. . 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 
Expediente da legação. . . . . . . . . . 
Aluguel de casa para a chanchellaria da legação até 

Hespanha 

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario : 
Ordenado . . 
Gratificação . . . . , . 
Representação . 

Um 2° secretario de legação : 
Ordenado. . 
Gratificação . 

Um consul geral de 2a classe em Barcellona: 
Ordenado. . 
Gratificação • 

Um vice-consul em Vigo 
Gratficação até . . . 
Expediente da legação. . . . 
Dito do consulado em Teneriife . . . . . . 
Aluguel de casa para a chancellaria da legação até 

Paizes Baixos 

Uni consul geral de 2• classe em Rotterdam : 
Ordenado. . 
Gratificação . . . . 
Expediente do consulado geral • 

Annexo 

• l ' 

·. 

. .. 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

3:000$000 
5:500$000 

2:000$000 
2:0001000 

500 000 
2:000 000 

6\:000$000 
<ft000$000 

15:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:000$000 

4:000$000 
5001"'000 
400 000 

2:000 000 

3:0001000 
7:000 000 

500 000 
5 . 
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Dinama1·ca 

t:m consul geral de 2• claEse em Copenhague : 
Ordenndo. . 
Gratificação . . . . . . . 
Expediente do consulado geral . 

Um consul em Stockolmo : 

Ordenado. . 
Gratiftcnção. . . . . . 
Expediente do consulado. . . 
Dito do dito em S. Thomaz . . . . 

Sv.ecia e Noruegà 

Imperi:J de Marrocos 

Exp13diente do consulado em Tanger .• 

3 :000~000 
7:000$000 

500$0CO 

2:500:tOOO 
5:500$vOO 

500.ii000 
500$000 

1:300$000 
Sala das commissões, setembro de 1895.- João Lopes, presidente.- Benedicto Leite, rela-

tor.- A- ug usto Mon tenegro.- Alberto Torres.- Lauro Muller.- Serzedello Corrêa.- Mayriok.-
Aug,uslo Severo. 

Pro teto n. 122 A·-1S9E:; 

R edacção final 

1 Apresentado em 20 de set embro. 
Approvado ém ?3 de sete?1bro. 
0B5ERVAÇÕES - A emenda substitutiva da Commissão á rubrica. 2a do projecto foi approvada. 
O Pr0jecto da Camara dos Deputados soure a despeza do Ministerio das Relações Exteriores, 

convertido em projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob n. 122 A, foi 
remettido ao Senado em 25 de setembro e alli approvado. 

Subiu á sancção em 29 de dezembro. 
S:wccionado. Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895 (art. 3•). 

M1nisterio da Marinha 

Projectos ns. iiO a iiO F -1895 

Art. 4° - da Propostn. 

Projecto n. 110- 1S9E:; 

Apre&entado em 19 de julho. 
Discutido nas sessões de 24, 26, 27, 29 e ~O . 
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Oradores: 
Os Srs. Thomaz Cavalcanti, Augusto Severo, Thomaz Cavalcanti, Joiié Carlos,_Augusto Severo 

e Ovidio Abrantes. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 27 de julho. 
São lidas, apJiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Ao projecto n. 110, de 1895: 
1 - Ao m·çamento da marinha : 

Emendas 

Na rubrica 7" rlo art. I• - seja elevada a 15:550, ' a verba- Auditoria- por terem sido 
elevados os vencimentos do awlitor de marinha, equiparado aos j uiz&s dos feitos da Fazenda 
Nacional. 

S. R.- Sala das sessões, 27 de julho de 1895.- Co 3lho Lisboa.- Sebastião de L'tcerd<.t. 
Ovidio Abrantes.- Silva Mariz.- Frederico Borges.- Chateaubriand.- Cunha Lima.-
Mariano Ramos. 

Ao projecto n. IIO,de 1895 : 
Ao orçamento da marinha: • 

2 Na rubrica 23 - munições de bocca - supprima-se a verba de 20': 130$, importancia das rações 
propostas para os 50 guardas de policia do arsenal. 

S. R.- Saladas sessões, 27 de julho de 1895.- Antonio de Siqueira. 

Ao projecto n. 119, de 1895: 
Ao orçamento da marinha: 

a - Na rubrica 12 - Arsenaes - augmentem•Eie 15:330$ nos vencimentos dos 50 guardas de 
policia. 
· S. R.- Sala da.s sessõe~, 27 de julho de 1895.- Antonio de Siqueira. 

Ao projecto n. llO, de 1895: . 
Ao orçamento da marinha : 

4 - Deduza-se das gratificações dos officiaes do corpo da armada e classes annexas a gratifi cação 
de criado e etapa, que tinham os ott1ciaes do exercito na época em que foram organisadns as 
tabellas que baixaram com o decreto n. 389, de 13 de junho de 1891; ficando assim o orça-
mento de accorclo com a lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, e ordem do Sr . Presidente da 
Republica, ao ministro da marinha, como consta de um parecer que foi lido á Camara pelo 
relator ao orçamento da marinha. 

s. R.- Sala das sessões, 27de julho de i895.- Ovidio Abrantes . -Thomaz Caválcanli. 

Na sessão de 29 de julho. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão oo orçamento as seguintes 

Emendas 

~- Ao projecto n. llO, de 1895: 
Artigo unico. Fica o governo autorisado ~ despender até a quantia de 4:000$ com a 

reforma do material da Repartição do Conselho Naval. 
S. R.- Sala das sessões, 29 de julho de 1895.-Alencar Guimarães.-Tavares de LyrP.-

Parauhos Montenegro. 
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PROJECTO N. I! 0 DE 1895 

Emenda ao orçamento da marinha 

6- § 5. ° Contadoria da Marinha : 
R~stabe~eça-se a verba .de 211: 100$ para _pagamento dos vencime~tos dos empregado~ e 

?ons1gnaçoes para o asseJO da casa, sala rio de 3 serventes,. ex.pedJe_nte para a repartiçao, 
1mpressos e encadernações, de accordo com a proposta JUStificativa, organisada pelo 
Gover·no. 

I 
I 
~ 

NATUREZA DA DESPEZA ORÇADA PARA 1896 lí'l 
P4 
lí'l>D o:> 
o~ 
-<:r:q 

o o ~A 
o ·~ o ·~ -<: 
j::l O< A O< P..o 
~ ~ < < ..:l -o z o < -<:O 

~ 
.... 1"1 l"l "" E-< A-A E:: j::l E:: o -<:o P:l P:l E-< 

o < o < E-< P:l p;: o C!) C!) i> 

1 contador • . 6:000$ 3:000~ 6:000i 3:000l 9:·oooi 
3 chefes de secção. ' • 

4:800. 2:400 14:400 ' 7:200 . 21:600 
8 1 os escriturarias. 4:000 2:000$ 32·:000t 16:000$ 48:000~ 
8 2°' ditos 3:200$ 1:600, 25:600. 12:800t 38:400 

12 3o• ditos . 2:400 1 :200$ 28:800$ 14:400. 43: 200$ 
6 praticantes l :600$ 8001 9:600~ 4:8001 14:400$ 
l archi vista. 2:400l 1:200 2:400 . l :200 . 3:6001 
1 pagador 4:000 2:000. 4:000$ 2:000 6:000 
2 Jieis • 2:600 . 1 400$ 5:200! 2:800$ 8:000t 
1 porteiro • 2:40~ 1 200$ 2:400. 1:200$ 3:600. 
1 ajudante . . 2:00 : 1 000$ 2:000$ 1:000$ 3:000$ 
2 contínuos. . . . 1:300$ 700$ 2:600$ 1:400 4:000 

Consignação para o 
1:000$ asseio da casa, etc. . . . . .. . . 

Salario de 3 serven-
1:800$ tas . . . . .. . . . . . . . . 

Papel, pennas e mais 
objectos de expe-

4:000$ diante . • . . . . . . 
Impressões e enca-

dernações . . . . . . 1:500$ -----
211:100$ 158:350 

OBSERVAÇÃO 

A di:fferença de 52:750$ procede de se haver estabelecido para os empregados desta 
repartição, de iguaes cathegorias do Thesouro Federal, a mesma igualdade âe vencimentos 
que estes já percebem fixados na lei do orçamento do exercício de 1894, por assim o haver 
autorisado o aviso de 24 de março de 1894, tendo em vista o art. 36 da lei n. 1507 de 26 de 
setembro de 1867, e decreto n. 1836 de 17 de setembro de 1870, cujas disposições de lei 
deram origem aos decretos ns. 277 C, de 22 de março de 1890, e 682, de 23 de agosto de 1890, 
os quaes, em sua justificação de motivos, declaram que os empregados da Contadoria da 
Marinha sempre acompanharam os tio Tllesouro Federal em igualdade de obrigações e 
SElrviços, sendo por isso equiparados em vencimentos. 

Sala das sessões, 23 de julho de 1895.-José Carlos de Carvalho . 
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Comparação dos vencimentos que percebem os empregados da Contadoria •da Marinha 
com os dos empregados do Thesouro Federal 

PROPOSTA DO GOVERNO - TA-

CONTADORIA DA MARINHA DIRECTORIAS DO THESOURO BELLA N, 5 DO ORÇAMENTO 
FEDERAL DO MINISTERIO DA MARINHA 

PARA O EXERCICIO DE 1895 

Contador . 8:750$ Director. • . . 
Chefe de secção. . 6:000$ Sub-director . . 
p s escripturarios. . 4:800$ I•• escripturarios. 
2°8 » . 3: 600$ 2•5 » 
3°8 » . 2:400$ 3•• » 
Praticantes. . L :200$ 4•• » 
Archivista . . 3:000$ Cartorario . 
Pagador . 5:200$ Pagador. 
Fieis . . . . . • 3:000$ Fieis. . . . . . 
Porteiro . . . . 2:400$ Porteiro. . . . . 
Ajudante do porteiro. 1:600$ Ajudante do porteiro 
Continuas • • . . 1':200$ Contínuos . . . . 

12:000$ Contador. 
9:000$ Chefes de secção. 
6:000$ 1•• escripturarios. 
4:800$ 2•• » . 
3: 600$ 3°8 » 
2:400$ Praticantes. 
3:600$ Archivista. 
6 : 000$ Pagador. . 
4:000$ Fieis. . . • . 
3:600$ Porteiro. · . . . 
3:000$ Ajudante do porteiro. 
2:000$ Contínuos • 

Sala das sessões, 23 de julho de 1895.-José Carlos de Carvalho. 

Na sessão de 30 de julho. 
E' lida, apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda ao orçamento da marinha par.a o exercicio de 1896 

"" - Accrescente-se onde convier: 

9:000$ 
7:200$ 
6:000$ 
4:800$ 
3:600$ 
2:400$ 
3:600$ 
6:000$ 
4:000$ 
3 600$ 
3 000$ 
3 000$ 

1 •, o serviço dos officiaes embarcados nos navios da Armada Nacional, será feito pela -
Taifa; 

2", a Taifa- comprehende : 
Taifeiros - cozinheiros ; 
Idem - despenseiros ; 
Idem - criados. 
3•, para organisação das tabellas ela- Taiia- serão os navios da · armada divididos em 

tres categorias, conforme o quadro seguinte : 
1"' categoria- Navios de mais rle 200 praças de guarnição; 
2"' categoria - Idem, idem de 100 praças ; 

. 3a categoria- Jdem, idem de menos de 100 praças de guarnição. 
4•, o pessoal. da Taifa - que corresponde a cada uma das tres categorias é determinado 

pela seguinte ta~ella : 
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0BSERVAÇÕEs.-Nos navios de 2" e 3" categol'ias um só cozinheiro servirá a camara, e praça 

de armas. 
Nos navios em que o numero ele officiaes ou ele inferiores não attingir ao numero indicado 

nest a tabella entende-se que só haverá um Taifeiro- criado. . 
5°, qu:mdo houver chefe a bordo poderà o navio ter mais um cozinheiro e um ou dous 

cri11.dos taifeiros, conforme o numero de officiaes elo estado-maior ; . 
6", a seguinte tabella marca os vencimentos que eleve perceber o pessoal da - Taif<t : 

I 
TAIFElROS CAMARA PRAÇA INFERIORES 

DE ARMAS E GUARNIÇÃO 

' ---· 

Cozinheiro. 70$000 70$000 50$000 
Despenseiro 60$000 60$000 45$000 
Criados. 45$000 45$'JOO 35$000 

' 
7°, o pessoal da- Taifa ·- será municiado por bordo; 
8°, usará do unifDL'me qne for design.ado; 
9°, no caso ·de falta de peswa] de- Ta i fa - po lerão ser destacados pwa e::se serviço ma~ 

rinheit•os ou soldados e , neste caso, estas praçns deve!'ão perceber emquanto set·virem, a me· 
tade dos vencinient0s consignarlos nesta tabella; 

10", nos vencimentus dos offictaes da armada e classes annexas quando embarcados será 
descontada a .quota para criados. 

Sala das sessões, 29 de j alho de 1895. - Jose Carlos de Carvalho, 

N. 110 A-189~ 

Parecer sobre as emendas offerecidas n~ 2• discussão do projecto n. 110 deste anuo, que ftxa as 
despezas do Minis te rio da Marinha para o ex.ercicio de 1896. 

A Com missão de Orçamento, tendo estuda.Jo as emend<\~ apresentadas em segunda discussão ao 
projecto fixando as despezas do Miuisterio da Marinha no exercício de 1896, emitte ago!'a sobre as 
mesmas o seu parecer. 

For<lll1 eosas em numero de 7, e veem em sekuida numeradas. 
A primeira refere-se ao est;tbe lecimeuto do se t·viço de taif1 a bordo dos nav ius d; g uerra e está 

· a1signada pelo deputado Sr. José Ctt t' los. 
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A Commi:são e ele parece!' qn e essa medida. vem remedbt' o n:io pequeno inconveniente, de ser 
feito aquelle seniço a bol'clo dos referidos navios por cl'iados p .1rlicular·es, pl'incipulmente agora que 
d.ei xou do ser municiado pot· I.Jordo o criado do offi cial ; a disposição, porém, que contém o n. 9 da 
ref<J t·ida eme11dn, permittindo que em f<tlta de taifeiros sejam destacados para esse serviço so ld. dos 
e marinheiros de I.Jordo, sendo, :~lem de pr<',i uúici:~l á dlsciplin:1., uma port:t franca para o abuso de 
se deixar incomple to o quadro da taifa, pensa a Commissão que 11ão deve ser acceita, e assim pede 
:1 Camara a approvação da emenda sob n . I, retirada desta a disposição de seu n. 9. 

A emenda Eob n. 2 autorisa o Governo a despender até a quantia de 4:000 com a reforma do 
material do Conselho Naval e foi apresentada pelo deputadfJ Sr. Alencar Guimarães e outros. 

A Commis?ão, informada da necessidade úe3sa reforma, é por isso de parecer que a refe1·ida 
emenda deve ser a pprovada. 

Emenda n. 3 

Está assignada pelo deputado José Carlos e propõe o augmento tlos vencimentos dos empre-
gados d•~ Contadoria da l\ial'inba. 

H.eferindo-se a emenda à proposta justificativa apresentada pelo Governo passado, pedindo o 
augmento para o presente exerckio , nota a Commissão que aq uella. proposta, pl'etendendo mostrai' 
que as~iste ao pessoal da Contadoria da Mat•inha o direito aos mesmos vencimentos que percebem os 
empregad0s do Thesom·o Nacional, apresenta para aquelles, em sua t abella, vencimentos inferiores 
aos destes, pe lo que se condemna a si mesma. 

A equiparação creada pelo Governo Provisorio desappat'eceu com o posterior augmento dos 
vencimentos do Thesout·o. 

Subsistindo, entretanto, as mesmas razões que ueterminaram a prinütiva equiparação, seria 
antes a Commissão em favor de uma nova e justa medida neste sentido, medida que deixa ue propor, 
por achar mais acertado que ella veuha.da Commissão especial, para. esse tim nomeada pela Camara. 

Assim pL'opõe a remessa. ua emenda n. 3 á Commissão encarregada, da revisão do:s vencimentos e 
clas~ilicaçii.o das repartições federaes. 

Emenda 11, 4 

E' aprcsentaúa pelo deputado Sr. Coelho Lisboa e outros, propondo a cousignaçã::> de verba pat•a 
pagamento dos novos vencimentos ao auditor de mat·inba , equiparados por lei aos dos juizes elos 
Feitos da Fazenda :Municipal. 

A Comrnissão e de parecer que póde ser appl'ovada. 
As emendas sob ns . 5 e 6, apresentadas pelo deputado Antonio de Siqueira, além de satisfa-

zerem as repetidas reclamações do proprio corpo de guarda.s de policia do Arsenal ele Marinha tla 
capital, representam uma economia de 4:800$, pelo que a Commissão pede là Camat'<1 a sua appl'o-
vação. 

Referindo, porém, a 2 .. deltas (n. 6) á rubrica « Arsenaes », onde ainda, com referencia aos 
guardas de policia dos E~tados, ha a reparar a. injustiça de se haver em logar de augmentado, 
diminuído os seus vencimentos, e de se ter deixado de consignar a verba para pagamento do aluguel 
ele casa (para si e suas famílias, como determina o art. 304 do regulamento dos arsenaes) para os 
dous porteiros, vem a Commissão pedir à Camara a appl'ovac;ão da seguinte sub-emenda: 

«Eleve-se a verba de 7:2oo•, sendo 4: 800: para augmento de vencimentos dos 16 guardas de 
policia dos gstados da Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso, e 2 :400 · para aluguel de casa., aos 
dous porteiros do Arsenal da capital. » 

Emenda n. 7 

E' assi!!'nada pelos deputados Ovidio Abrautes e Thomaz Cavalcanti, propõe que se deduza da 
gratilicação dos officiaes da armada e classes annexas uma importancia igual ao quantitativo para 
criado e et11.pa, que percebiam os officiaes do exercito, ao tempo em que foram aquellas gratificações 
concedidas (17 de janeiro e 13 de junho de 1891). 

Tl'atando-se de uma medida. que carece de ser elaborada tendo em vista não só as condições da 
officialidade da at·matla, conForme as ditrerentes com missões em que .se póde .encontrar, como tam-
hem em t'elaçi'to ao::; varios postos, pal'a que não só seja a gratificação pl'oporoiona.l as difficuldades 
de cada com missão, como tambem não aconteça determinat' a lei que se deduza da gl'atificação 
quantia. maior do que a impot•bncht dessa, o que se daria. si fosse posta em execução a emenda pro-
posta., que não satisfaz a esse desideratum, por ser com justiça inexequivel, pensa a Commissão que 
esse trabalho poderá ser considerado em projecto especial trazendo tabellas, cuja approvação alterara 
a consignação orçamen~aria., si assim o entender o Congresso. 

A Commissão de Orçamento, pr0pondo á Camara a rejeição da emenda, lembra a conveniencia 
de ser a ma teria commettida à Commissão de Marinha e Guerra, para o fim de ser por esta estudada 
e propost~ a revisão das tabellas actua:~s , de accordo com a lei n. 247, de 1894, e solicitação do 
Executivo, ouvido este. 

S<da das commissões, 16 de agosto de 1894.- João Lopes, pl'esidente.- Augusto Severo, relator. 
-Lauro Müller.- Mayriok.- Augusto Montenegro.- Alberto Torres. - Serzedello Corrêa.-
Paula Guimarães.- Bernardo A. Leite. 
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Emendas 

N. 1-Accrescente-se onde convier: 
1 o, o serviço dos officiaes embarcados nos navios da armada nacional sera feito pela 

taifa: 
2°, a t aifa comprehenue : 
Taifeiros -cozinheiros ; 
Idem - despenseiros ; 
Idem - criados ; 
3° , para organisação das tabellas da- Taifa- serão os navios da armada divididos em 

tl·es cathegorias, confórme o quadro seguinte : . . 
1• categoria- Navio de" mais de 200 praças de guarnição ; 
2• categoria - Idem idem de 100 praças ; 
3• categoria - Idem idem de menos de 100 praças de guarnição ; 

4°, o pessoal da - Taifa - que corresponde a cada uma das tres categorias é determina.clo 
pela segumte tabella: 

I 
CATEGORIAS COZINHEIROS DESPENSEIROS CRIADOS OU TAIFEIROS 

fiJ fiJ "' c:'(S c:'(S o:s 
8 8 8 
""' ""' ~ c:'(S rn o c:e fiJ UJ 

~ <ll ~~ <ll <ll <ll <ll 
c<! ""' c6 '"d ""' «! '"d ""' ""' c:e o ·a ""' c:e o 

""' 
o 

o:s ·~ - c:e ·~ ro c<! -~ s o ~ o:s 8 o 8 o 
~ «! ..'!l ..., ro ~ o:s 

c:e ""' 1:1 ::::! o c:e ""' d c:'(S ""' E o p.. ...... c!:l E-< o p.. ...... o p.. 
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1" •••••••..••.•..•••.•.•• 1 1 1 1 4 1 l 1 1 1 por 4 1 por 6 

2a ... ••••• • •• • • • ••• • •••••• .... 1 1 1 3 1 1 . ..... 1 1 por 3 1 por 5 

aa ...... .... ....... o o • •• o .... 1 1 1 3 1 1 ...... ······ 1 por 3 1 por 5 

OBSERVAçõEs - Nos navios de 2a e::!" categorias um só cozinheiro servirá a camara e praça de 
armas. · 

· Nos navios el,ll que o numero de offl.ciaes ou de in feriores não attingir ao numero indicado nesta 
tabella entende-se que só havera um- Taifeiro -criado; 

5°, quando houver chefe a bordo podera o navio ter mais um cozinheiro e um ou dous criados-
taifeiros, conforme o numero de offl.ciaes elo estado-maior ; 

6°, a seguinte tabella marca os vencimentos que deve perceber o pessoal da - Taifa: 

PRAÇA DE INFERIORES 
TAIF:U:IROS CAMARA E ARMAS GUARNIÇÃO 

Cozinheiros ... . . .. . . ..... .. . . . . ...• ....... .. 70$000 70$000 50$000 

Despenseiros ... . .....• ..•.. . .• . . .... .. . ..... 60$000 60$000 45$000 

Cria~os •...... . .•....... . . ... ..•. ... ........ 45$000 45$000 35$000 

7°, o pessoal da- Taifa- sera municiado por bordo; 
8°, usara do uniforme que for designado . 

. 9•, no caso de falta de pessoal de- Taifa - poderão ser destacados par a esse serviço mari-
nhei~os ou soldad?s e, neste caso, estas praças deverão perceber, em quanto servirem, a metade dos 
venCimentos consignados nesta tabella . 

• 
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10, nos vencimentos dos officiaes da armada e classes annexas quando embarcados será descon-
tada a quota para criados. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1895.- José Carlos de Carvalho. 
Artigo. Fica o governo autorisado a despender a té á quantia de 4:000$ com a reforma do 

material da Repartição do Conselho Naval. 
~. R.- Sala das sessões, 29 de julho de 1895.- Alencar Guimarães.- Tavares de Lyra.-

Paranhos Montenegro. 
§ 5.° Contadoria da Marinha. 
Restabeleça-se a verba de 2ll: 100 para pagamento dos vencimentos dos empregados e consi-

gnações para o asseio da casa, salario de tres serventes, expediente para a repartição, impressões e 
encadernações, de accordo com a proposta justificativa, organisada pelo governo. 

NATUREZA DA DESPEZA ORÇADA PARA 1896 

o 
o lg3. o 
'd 'd 
d d d 
s::: o c 
(!) o:::l "' :.;i 'd 'd ... d ... 
o .... o 

C!l --- --~ ---

1 contador ................................... 6:000$ 3:000$ 6:000$ 
3 chefes de secção ............................ 4:800$2:400$ 14:400$ 
8 I0 • escripturarios ......................... ,. 4:00~~ 2:000$ 32 :00~~ 
8 2°• d~tos .................................... 3:200$ I :BOq$ 25:600$ 

12 3°8 ~1tos ................ . .................. 2:400$ 1:20~~ 18: 80~~ 
6 prat1cantes ........ . ........................ 1:600$ 800$ 9:600$ 
I archivista ........... . ...................... 2:4oqtt ?DO~ 2:400$ 
I pagador ............................... . .... 4. 000$ 2. OOlJ$ 4 :000$ 
2 fieis ....................................... 2 : 60~$ l :400$ 5:200$ 
1 porteiro.. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . 2: 400$ I: 200$ 2:400$ 
1 ajudante . .................................. 2:ooq~ 1:000$ 2:000$ 
2 contínuos .................................. I :300$ 700$ 2 :600$ 

Consi15nação para o asseio da casa, etc ............. · · ·. . ..... · 
Salar10 de tres serventes. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · . . . . · · · · · 
Papel, pennas e mais objectos de expe-

diente ...............•.....•..... .. ......... , .•• · .......... . 
Impressões e encadernações. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . · · · . . . · · . . · 

o 
'1'3. 
d o 
~ ..... 
"' ... 
ó 

3:000$ 
7:200$ 
16:00Q~ 
12:800$ 
14:400!;; 
4:800$ 
l :200$ 
2:000$ 
2 :8001 l :200 
1: 000. 
1:400$ 

d ..., 
o 

E-< 

----
9:000$ 

21:600$ 
48:001i 38:400 
43:200. 
14:400$ 
3: 600$ 
6:00q$ 
8:ooq~ 
3:600$ 
3:000$ 
4:00Q~ 
1:000$ 
1: 800$ 

4:000$ 
1:500$ 

211:100$ 158:350$ 

ÜBSEIWAçÃo.- A differença de 52:750$ procede de se haver estabelecido para os empregados 
desta repartição, de iguaes ca tegorias do Thesouro Federal, a mesma igualdad~ de vencimeut~s 
que estes jà percebem fixados na lei de orçamento do exercício de .1894, por ass1m o haver autort-
sado o aviso de 24 de mat·ço rle 1894, tendo em vista o art. 36 da lei n. 1 .507 de 26 de setembro ele 
1867, e decreto n. 1836 de 17 ele setembro de 1870, cujas disposições de lei deram origem aos 
decrotos ns. 277 C, de 22 de março de 1890, e 682 de 23 ele agosto de 1890, os q uaes, em sua justifi-
cação de motivos, declaram que os empregaLlos da Contadoria da Marinha .sempre .acompanharam os 
do Thesouro Federal em igualdade ele obrigações c serviços, sendo por tsso eqmparados em ven-
cimentos. 

Sala das sessões, 23 de julho de 1895.- José Carlos de Carvalho. 

AjUiexo 6 

• 
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Comparação dos vencimentos que percebem os empregados da contadoria da Marinha com os dos 
empregados do Tnes.ouro Federal 

CONTADORIA DA MARINHA DIRECTORIA DO .THESOURO 
FEDERAL 

PROPOSTA DO GOVERNO - TABEL· 
LA N . 5 DO ORÇAMENTO DO MI· 
N ISTERIO DA MARINHA PARA O 
EXERCICIO DE 1895. 

Contador . ............ . 8:750$ Director .............. . 12 :000$ Contador . ........ : ..... . 
Chefe de secção .. . , .. . 
1'" escripturarios ..... . 
2•• » 
3•• » 
Praticantes . ......... . . 
Archivista .......... . . . 
P~€l'ador ..... ......... . 
Frers .........•........ 

6: 000$ Sub-director . .. ....... . 
4: 80Ç~ 1•• escrepturarios .... . 
3:600$ 2°• 'b 

2:40~~ 3< 8 » 
1: 200$ 4°8 

)) 

3: 000$ Cartorario ........... . . 
5:20?,i Pagador .. ... ........ .. 
3:000$ Fieis ................ .. 

9. 000$ Chefes de seçção ...•.. . .. 
6:00~~ L'• escripturarios .... .... . 
4: 800$ 2°8 » 
3: 600$ 3•• » 
2:400$ Pra ti cantes ............ . 
3:600$ Archivista ... . ......... .. 
6: OOÇ~ Pagador ............... . 
4:000$ FieiS ..... . ..... ... .... . 

Porteiro .............. . 2: 400$ Porteiro . ........... . . 3:600$ Porteiro ... .............. . 
Ajudante do porteiro .. 
·continuas ............ . 

1: 600$ Ajudante do porteiro .. . 
1: 200$ Continuas ............ . 

3:000$ Ajudante do porteiro .. . 
2 :000$ Con tiuuos . . ........... . 

Sala das sessões, 23 de julho ue 1895 .-José Carlos de Carvalho. 

9:000$ 
7: 200$ 
6:000$ 
4:800$ 
3:600$ 
2:400$ 
3:600$ 
6:000. 
4:000$ 
3:600$ 
3: 000$ 
3:000$ 

N. 4- Na ru brica 7 de uo art. l. :-Seja elevada a 15:550$ a verba - AULlitoria-, por terem 
sido ele vados os vencimentos do auditor de marinha, equiparados aos juizes dos Feitos tia Fazenda 
Nacional. 

S. R.-Sala das sessões, 27 de julho de 1895- Coe lho Lisbo:1.-Sebastião de L'lcerda .- Ovidio 
Abran!es.-Silva Mariz.-Frederigo Borg-es.-Chateaubri<\nd. - Cuoha Lima. -Mariano R'1mos. 

N. 5 -Na rubrica 24 (munições de bocca) : - Supprima-se a verba de 20:130$, importancia das 
rações propostas para os 50 g nardas de policia do arsenal. 

S. R.-Sala das sessões, 27 de julho de 1895.-Antonio de Siqueira. 
N. 6 - Nlt rubrica 12 (arsenaes) :-Augmente-se 15:330$ nos vencimentos dos 50 guardas· de 

pJlicia . 
S. R.-Sala dfts sessões, 27 de julho de 1895 .-Antonio de Siqueira. 

N. 7 - Deduza- se das gratificações dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas a 
gratificação de criado e etapa, que tinham os officiaes do exercito na época em que foram organi-

. sadas as tabeUas que_ baixaram com o decreto n. 389 de 13 de junlw de 1891 ; ficando assim o 
orçamento de accordo com a let n. 247, de 15 de dezembro do 1'894, e ordem do Sr. Presidente ela 
Republica ao Ministro da MMinha, como consta· de urn parecer que foi lido a Camara pelo relator 
do orçamento da marinha. . 

S. R. - Sala das sessões, 27 de julho de 1895;-0vidio Abrantes =- Thomaz Cavalcanti. 
Apresen tado em 16 de agosto. 
Discutido na sessão de 19. 
Oradores : 
Os Srs. Thomaz Cavalcanti, Augusto Severo e Ovidio Abrantes. 

Projecto n. 110 B - 189!:> 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 21 de agosto. 
Discutido nas sessões de 23, 26 e 27 . 
Ora1ores : 
Os Srs. Aureliano Barbosa, VallDdares, Aureliano Rtrbosa, Neiva , Nilo Peçanha, Aug usto 

Severo, .Thomaz Cavalcanti e Jos~ Carlos . 

• 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão cie 23 de agosto . 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

S -Ao projecto n. I 10 B, ele 1895 : 
A' rubrica n . 6- Commissariado Geral da Armada- augmente-se a verba de 500$ para 

serem elevados a 2:000$ os vencimentos do porteiro. 
S. R.- Sala da sessões, 23 de agosto de 1895 .-Joao Lopes.-Augusto Seve1·o.-Mayrinh. 

- Serz"edello Co1·rêa. -Lauro J.:fuller. - PauZn Guimarães. 

São lidas, apoiadas e eu viadas á Com missão de Orçamento as seguintes emendas : 
9- Ao proj ecto n. 110 B, de 1895 : 

A' rubrica n . 17 -No material- augmcn te-se de 14:000$ a verba destinada ao estabeleci-
mento de estações meteorologicas e semaphoricas. 

S. R. - Sala das sessões, 23 de agosto U.e 1895 - Matta Bacella1·. -Lima Bawry . 
Ao projecto n. 110 B, de 1895 : 

10 - Titulo- Observações- que acompanham a tabella n. I, r elativu. á tarifa ;- accrescente·se 
depois da palavra-criado-neste caso o commaudante presidirá a mesa da praça. de armas. 

S. R.-Sala das sessões, em 23 de agosto de 1895 .-José Carlos . 
Ao proj ecto n. 11 0 B, de 1895 : 

11 - Na rubric.;'\.- Oarta Marítima-para ser inclui ria onde conviel'. As vantn.gens que percebe m 
os fuuccionarios da Carta Marítima, em virtude das observações da tabella que baixou co m 
o dec1·eto tl. 13·17, de 7 de abl'i l de 1893. devem ser abonadas daqui po r deante pelas obser-
vações da tabella que baixou com o decreto n. 1659, de 20 de j;tneiro ele 1894 . 

S. R.-Sala das sessões, 23 de agosto de 1895.-Antonio de Siqueira. 
Na sessão de 26 ele agosto. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda 

Ao prejecto n. llO B, de 1895 : 
1 .2 Substitutiva a rubrica-Obl'as-no § 20 que deve se1' assim redigida :-material para con· 

strucções, reparos de edificios, for talezas e quarteis, inclusive 30:000$ para as obras urgentes 
e inadiaveis do quartel ela companhia de aprendizes marinheiros de Cuyaba:- 210:000$000. 

S. R.-Sala elas sessões, 26 ele agos to de HÍ95.-Mar iano Ramos.-Caracciolo: 

Na sessão de 27 de agosto : 
Vem á mesa, é lida., apoiada e~posta co11junctamente em discussão a seguinte 

Ao projecto n. 110, de 1895 : . 
13 Accrescente-se o~de convier : 

Emenda 

§ As et::~pas do3 officiaes da armada e classes annexas serão calculadas ao mesmo pr eço 
das dos officiaes do exerciio nas mesmas g uarnições. 

S. R.-Sala das sessões, 26 de agosto de 1895. - João Lopes.- Augusto Severo.- Lauro 
Müller.-M:ayrink.-Paula Guimarães.-Benedicto Leite . 

Yeem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento a:; seguintes 

Emendas 

A' proposh• da commissão de orçamento ao projecto n. llO, de 1895 : 
14 ,_ A' tabe lla n. 1 : 

Supprima·se a quantia ele 5:400 • destinada ao pagamento ele um official de gabinete e 
augmento de g ratificação do secretario do ministro. 
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A' tabella n. 17: 
1õ - Supprima-se a quantia de 8:400$ destinada ao pagamento de gratificações e mais um meca-

nico na uirectoria de pharóes. 
S. R.-Sala das sessões, 27 de agosto de 1895.-Aureliano Barbosa. 

Ao projecto n. 110, de 1895 : 
16 - O governo considerará como adrlidos, com vencimentos iguaes aos dos cargos que exer-

ciam os empregados da extincta intendeucia da marinha, que houvessem conquistado por 
concurso os seus Jogares, devendo aproveitai-os em cargos de igual categoria logo que se 
produza vaga em qualquer das repartições do miuisterio. 

S. R.-Sala das sessões, 27 de agosto de 1895.-Neiva. 

Proj ec-to n. 110 O - 1S9õ 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 3• discussão do projecto de orçamento da despeza do 
Ministerio da Marinha para o exercicio de 1896. 

A commissão de orçamento tend0 estudado as oito emendas que em 3• discussão foram offere-
cidas ao orçamento da marinha é de parecer que sejam approvadas como estão as de ns. l, 4, 5, 
6 com a sub-emenda offerecida pela commissão, a de n. 2 e rejeitadas as de ns. 3, 7 e 8. 

' Das emendas cuja approvação é pedida á Camara, a I" e a ultima são da propria com missão, 
propondo aquella o augmento de 500$ por anno nos vencimentos· do porteiro do Commissariado 
Geral da Armada, que tem, ainda os vencimentos que tinlla em 1875 (I :500$), e esta, que sejam 
calculadas as etapas dos officiaes da armada e classes annexas na mesma base em que o são ·as 
de!!; officiaes do exercito, nas mesmas gua.rnições. 

São ambas medidas de justiça e equidade. 
A segunda propõe que seja substituída a observação da tabella que baixou com o decreto 

n. 1347, de 7 de abril de 1893, pela que acompanha a tabella do decreto n. 1659, de 20 de janeiro 
de 1894. e está assignada pelo deputado Antooio de Siqueira. Sendo ambos os decretos citados 
referentes a vencimentos dos ernpregarlos da Carta Marítima, é evidente que o segundo revogou 
o primeiro, motivo porque a commissão é a favor da emenda. 

A 3•, das quatro emendas cuja approvação se pede á Camara, propõe que se destinem 30:000$, 
na verba Obras, a reparos no quartel de aprendizes em Cuyabá. 

A commissão é favoravel por estar informada da necessidade urgente desses reparos e obras 
novas no mesmo quartel. 

A emenda n. 2, assignada pelos deputados Matta Bacellar e Lima Bacury, propondo o 
a:ugmento de 14:·000$ á verba- Material.,- da Carta Marítima, para remonta dos existentes e 
estabelecimento de novas estações semaphoricas e meteorologicas. Informada a commissão da 
necessidade dessa medida, e mais da carencia de verba para compra de mappas e roteiros que a 
repartição tem de fornecer aos navios, propõe a seguinte emenda substitutiva : 

« Augmente-se de 15:000$ a verba -Material- da Carta Marítima, sendo 14:'000$ para 
remonta e estabelecimento de estações semaphoricas e meteorologicas, e 1:000$ para compra de 
mappas-roteiros para serem fornecidos aos navios.» ' 

As emendas sob n. 3, 7 e 8 são aquellas cuja rejeição a commissão pede á Camara. 
A de n. 3, assignada pelo deputado José Carlos, além de ser um simples detalhe de regula-

mento, que não cabe em uma lei de orçamento, é evidentemente contraria á ordenança geral 
para o serviço da armada, que dispõe no seu art. 1056: «Ao commandante de navio é vedado 
arranchar com os ofH.ciaes; mas póde convidai-os para sua mesa . 

A de n. 7, assignada pelo deputado Aureliano Barbosa, é suppressiva de emendas offerecidas 
e justificadas pela propria commissão e já approvadas em 2• discussão "pela Garoara. 

A de n. 8, assignada pelo deputado João Neiva, propõe uma autorisação ao governo, já 
contida no art. 134 do regulamento que baixou com o decreto n. '946, de 1 de •novembro de 1890, 
pelo que se torna desnecessaria. · 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1895. - João Lopes, presidente.- ·A!ugusto Severo, 
relator.- Mayrink.- Alberto Torres.- Paula Guimarães.- Lauro Müller.- Serzedello Corrêa. 
-Benedicto Leite.- A. Montenegro. 

Emendas apresentadas na 3• discussão 

N. 1 - A' rubrica n. 6 - Commissariado Geral da Armada : - Augmente-se a verba de 
500$ para serem elevados a 2:000$ os vencimentos do porteiro. 

S. R. Sala das sessões, 23 de agosto de 1895.-Joãa Lopes.- Augusto Severo.- Mayrink.-
Serzedello Corrêa.- Lauro Müller.- Paula Guimarães. 
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N. 2- A' rubrica 17- No Material- augmente-se de 14:000$ a verba destinada ao esta-
belecimento de estações meteorologicas e semaphoricas. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de agosto de 1895.-Matta Bacellar.-Lima Bacury. 
N. 3- Titulo- Observações- que acompanham a tabella n. I, relativa á tarifa:- accres-

cente-se depois da palavra- criado- neste caso o commandante presidirá a mesa da praça 
de armas. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de agosto de 1895.- José Carlos. 
N. 4- Na rubrica - Carta Maritima - para ser incluído onde convier - as vantagens que 

percebem os fnnccionarios da Carta Maritima, em virtude das observações da tabella que baixou 
com o decreto n. 1347, de 7 de abril de 1893, devem ser abcmadas de aqui por deante pelas obser-
vações da tabella que baixou com o decreto n. 1659, de 20 de janeiro de 1894. 

S. R. -Sala das sessões, 26 de agosto de 1895.- Antonio de Siqueira. 
N. 5- Substitutiva a rubrica- Obras- no § 20 que deve ser assim redigida :-material 

para construcções, reparos de edificios, fortalezas e quarteis, inclusive 30:000$ para as obras 
urgentes e inadiaveis do quartel da companhia de aprendizes marinheiros em Cuyabá:- ••.. 
210:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 26 de agosto de 1895.- Mariano Ramos.- Caracciolo. 
N. 6 - Accrescente-se onde convier : 
§ As etapas dos officiaes da armada e classes annexas serão calculadas ao mesmo preço das 

dos ofllciaes do exército nas mesmas guarnições. 
S. R.- Sala das sessões, 26 de agosto de 1895.- João Lopes.- Augusto Severo.- Lauro 

Müller.- Mayrink.- Paula Guimarães.- Benedicto Leite. 
N. 7- A' proposta da commissão de orçamento: 
A' tabella n. I- Supprima-se a quantia de 5:400$ destinada ao pagamento de um ofllcial 

de gabinete e augmento rle gratificação ao secretario do ministro. 
A' tabella n. 17- Supprima-se a quantia de 8:400$ destinn.da ao pagamento de gratifigações 

e mais um mecanico na Directoria de Pharóes. 
S. R. -Sala das sessões, 27 de agosto de 1895.- Aureliano Barbosa .• 
N. 8 - O governo considerará como addidos, com vencimentos iguaes aos dos cargos que 

exerciam, os empregados da extincta Intendencia da Marinha, que houvessem conquistado por 
concurso os seus lagares, devendo approveital-os em cargos de igual categoria logo que se produza 
vaga em qualquer dos repartições do Ministerio. 

S. R.- Sala das sessões, 27 de agosto de 1895.- Neiva. 
Apresentado em 31 de agosto. 
Discutido na sessão de 3 de setembro. 
Orador: 
o Sr. José Carlos. 

Proj ecto n. 110 D -189M 

Redacção.:fl.nal 

Apresentado em 4 de setembro. 
Discutido na sessão de 5 de setembro, em que foi, sem debate, approvado. 
OBSERVAÇÕES- Das emendas alJprovadas, tanto em 2a como em 3a discussão, foram approvadas 

as de ns. l, 2, 3 (com a sub-emenda da commissão ao impresso n. 110 A.), 5, 7, (menos o período 
n. 9 que foi rejeitado), 8, li, 12, e 13; não submettida á votação por contraria á disposição do 
§ unico do art. 131 do Regimento Interno a de n. 6 ; prejudicada a de n. 9 por ter sido approvada 
a emenda substitutiva da Commissão no impresso n. li O C ; as demais emendas foram rejeitadas. 

O projecto da Camara dos Deputados sobre a despeza do Ministerio da Marinha, convertido em 
projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob n. 110 D. foi remettido ao 
Senado em 6 de setembro. 

Voltou emendado pelo Senado em lO de outubro. 
Na fórma do art. 128 do Regimento Interno são as emendas do Senado enviadas á ·Oommissão 

de Orçamento, que sobre ellas deu paTecer, o qua~ ·foi a imprimir sob n. 1'10 E. 
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Projecto n. 110 E - 1S9l:> 

Etnenc.las do Senado ao IP'ro_jecto n. IIO D 

Apresentado em 23 de outubro 
Discutidas as emendas do Senado em 20 21 e 22 novembro. 
Oradores: 
Os SI'S. Ovidio Abrantes e Augusto Severo nos dias 20 e 22 e Thomaz Cavalcanti. 
EncerrJda a discussão é approvada a emendrt á rubrica 4'' e rej eitadas todas as outras. 
Na fórma do art. 135 elo Regimento lutemo, são as emendas com o projecto devolvidas ao Senado 
Voltou do Sen~clo €m 9 de dezembro por terem as emendas rejeitadas psht Camn-r ,t oLtido alli 

a approvação por 2/3 de votos, sendo no va mente remettidas á commissão de Orçamento que sobre 
ellas deu parecer, o qual foi a impr-imir sob n. 110 li'. 

Pt~ojecto n. 110 P - 189:'> 

',) Emendas do Senado ao projecto n. 110 D 

Apresentado em 12 de dezembro. 
Discutidas as emend<lS do Senado em 14 de dez'3mbro. 
Oradores : 
Os Srs. Thomaz Cavalcanti e Augusto Severo. 
Encerrada a discussão, são rejeitadas por 2/3 as emendas do Senado, anteriormente rejeitadas 

pela Camara., menos á da rubrica n. 1 que foi mantida por não obter os 2;3; o projecto e émendas 
são remettidos á Com missão de Redacção . 

A_pprovada a redacção final do projecto de lei sobre a De~peza Geral da Republica, .subiu à, 
sancçao em 29 de dezembro. 

Sancqionado. Lei n. 3130 de 30 de dezembro de 1895 (art. 4•). 

, Ministerio da Guerra 

Projectos ns. 138 a 138 D -1895 

Art. 5° da proposta : 

Projecto n. 138 -189~ 

Apresentado em 29 de julho. 
Discutido na sesssão de 2 de agosto. 
Oradores : 
!'lão havendo oradoFeS é .encerrada a discussão e approvado o projecto 11ara passar a 3" dis-

cussao. 

,, Em 3a discussão 

( I 
Discutid.os nas sessões de 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de julho : 
Oradores : · 
Os Srs. Thomaz Cavalcanti, Herculano de Freitas, Martins Junior, Bevilaq ua., Francisco Alen-

castro, Nilo Peçanha, Serzedello Cor1·êa, Francisco Tolentiuo, Neiva, Flavio de Ar,tujo Paula Gui-
marães, Thomaz Cavalcanti e José Carlos. ' 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 7 de agosto. . 
São lidas, apoiadas, enviadas á Commissão de Orçamento as segumtes 

Emendas 

Ao projecto n. 38 : 
1 - A' rnbrica 4a - verba- obras, conservação e reparos de quarteis- nos Estados :-tratando 

de Goyaz - cliga- :se - 10:000$000. 
S. R.- Sala elas sessões , 2 de llgosto de 1895. -0vidio Abrantes. 

Ao projecto n. 138, de 1895 : 
2 - A' rubrica, 29a (ela proposta do Governo) verba material; -substitua-se pelo seguinte -

Mllterilll. 
Publicação, comprehenclendo textos, gravuras, estampas, encadernaçCíes, trabalhos de 

cópias e traducçCíes, a~s i gnatura de jornaes , revistas sieutiticas, sellos para correspondencia inter-
nacional e teleg rammas, 12:000$000 . 

Compl'<t e concertos de iustl'umentos, sua collocaç:io e conservação, productos chimicos para 
espectrocopia, obras di versas, etc., etc, o exvel'ieucias indispensaveis, despezas com trabalhos 
geodesicos e transporte de material, 15:000$000 . 

Expediente, gaz, de~pezas miuLla;; , eventwtes e extraordinal'ios, 5:600$000 . 
S. R.- Sala das sessões , 5 de llgosto de 1895.- Ovidio Abrantes. 

3 - Ao projecto n . 138, de 1895: 
Na rubrica 4" :- Directoria de obeas mil i Lares - eleve-se de 2$500 a 3$ a dia ria dos dous 

serven tes e de 3$500 a 5$ adiaria do conservador de instl'llrn~ntos. 
Sala das sessões, 2 de agosto de 1895. - Fileto Pire3. 

4 -Ao projec to n. 138, de 1895 : 
Paragrapho 7• - Arsenae:; - Seja consignada verba para officinas de corrieiros, selleiros, 

latoeiros e fundidores do Arsenal de Matto Grosso, cujo restabelecimento, fundado nas 
mesmas razões que levaram o governo a expedir o decreto n. 1711, de 1894, foi julgado 
conveuiente no relatorio do Ministerio da Gue_rr<t, á pn.ginas 47. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de agosto de 1895. - Mariano Ramos.- Xavier do Valle. 
-C<tracciolo. 

Na sessão de 8 de agosto: 
Vem a mesll, é lida, apoiada e enviada it commissão de orçamento a seguinte 

EMENDA 

l:$ - Ao projecto n. 138, de 1895: 
A ruurica 4a: verba- Obras, conservação e reparos nos quarteis nos Estados- tratan-

do-se de Matto Grosso- diga-se: 30:000$000. 
S. R.- s~tla das sess5e3, 8 de agosto de 1895.- M,triano Ramos.- Xavier do Valle.-

Caracciolo. 
Na sessão de 9 de agosto: 
E' lida, apoiada e enviada. á commissão ·de orçamento a seguinte 

EMENDA 

6 - Ao projeclo n. 138, de 1895 : 
A' rubrica 27- inclua-se na ve1·ba de casas- Aluguel de uma casa para quartel do ba-

ta !hão academico -art. lO do decreto n. 242, de 1890. 
Sala das sessCíes, 9 de agosto de 1895. - Ttlomaz Cavalcanti, 
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Na sessão de 10 de agosto: 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

t:>' - Ao projecto n. 138, de 1895: 
A' rubrica 1"- In fine, referentes aos chefes de secção das repartições de ajudante general 

e quartel-mestre general, onde se diz- commissão de residencia -diga-se commissão activa 
de engenheiros. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1895.- José Bevilaqua. 
Ao projecto n. 138, de 1895: 

s- A' rubrica- Supremo Tribunal Militar e Auditores - eleve-se a 200:000$ a verba respecti-
va para cumprimento das leis ns. 26 e 225, de 30 de dezembro de 1891 e 30 de novembro de 
1894, relativa á auditoria da Capital Federal. 

S. R. Sala das sessões, lO de agosto de 1895.-Coelho Lisboa. 
Por incidirem na disposição regimental do paragrapho unico do art. 131 do regimento, 

deixão de ser acceitas as seguintes emendas : 

Emendas 

Ao projecto n. 138, de 1895 : 
9 - A rubrica 3a - Contadoria da Guerra : 

1o, os vencimentos do pagador são equiparados aos de chefe de secção (de 4:600$ a 6:000$ 
annuaes) ; 

2o, os vencimentos dos fieis do mesmo pagador são equiparados aos dos 2°' officiaes (de 
3:000$ a 3:1300$), sendo em ambos os casos guardadas as relações entre ordenado e grati-
ficação. 

10 - A' rubrica 22a - Commissão technica - Os vencimentos do porteiro são equiparados aos do 
mesmo funccionario da bibliotheca do exercito (de 1:500$ a 1 :800$000). 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1895.-José Bevilaqua. 
Na sessão de 13 de agosto. 
Deixam de ser acceitas por contrarias ao final do art. 127 do regimento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 138; de 1895 ; 
11 - Art. .As funcções dos auditoras de guerra passarão a ser exercidas pelos juizes federaes 

logo que se verificarem vagas nas respectivas auditorias. 
§ O juiz de secçã? onde se der a vaga, quer sej~ no Districto Federal, quer nas secções 

dos Estados, percebera, além dos seus actuaes venmmentos, a seguinte gratificação annual : 

a) si for o do Districto Federal . . . . . . . . . . . 
b) si for o do Estado de Rio de Janeiro, ou dos Estados de S. Paulo, 

Minas Geraes, Rio Gt·ande do Sul, Bahia, Pernambuco e Pará . 
c) si for o de outro qualquer Estado da União. 

S. R.-Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.-Francisco Tolentino. 

3:000$000 

2:000$000 
1:200$000 

E' enviada a Commissão de Orçamento a seguinte emenda a requerimento do autor. 
Ao projecto n. 138, de 1895 : 

1.2- Accrescente-se : -Auxilio á construcção de estradas estrategicas no Estado de Santa 
Catharina. 

S. R. - Sala das sessões, 13 de agosto de 1895.-Francisco Tolentino.-Paula Ramos, 
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Deixa de ser acceita por ir de encontro á disposição do ·paragrapho unico do art. 131 do 
Regimento a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 138, de 1895 : 
13 - No§ 21.-Companhia militares- accrescente-se : -Capital Fedéral-mestre de gymnas-

t ica, mais 600$000. 
S. R. - Sala das sessões, 13 de agosto de 1895. - Neiva. 

P r oj ecto n. 138 A - 1895 

Parecer sobré as emendas ofl'erecidas na 3a discussão do projecto n. 138 deste ailno, que fixa a des-
peza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1896 

A Çommissão de Orçamento, attendendo ás observações feitas no correr da discussão e ás 
· emendas apresentadas ao projecto n. 138, que fixa a despeza do Ministerio da Guerra para o exer-

cício de '1896, vem submetter á consideração da Camara o seu parecer sobre ellas, apresentando as 
modificações que julga conveniente fazer-se nas diversas rubricas ao orçamento em questão. 

I. o Secr_etaria de Estado e repartições annexas: 
Acceitando a emenda do Sr. deputado Bevilaqua assim concebida: «l n fine, referentes aos chefes 

de secção das Repartições de Ajudante-General e Quartel-Mestre General, onde diz-se- commissão 
activa de engenheiros~ propõe que seja redigido o final do paragrapho da seguinte fórma: 

O secretario da Repartiçío do Ajudante-General e os chefes de secção desta repartição e da do 
Quartel Mestre-General perceberão as vantagens da commissão activa de engenheiros·, sendo as do 
secretario como chefe. 

2. 0 Supremo Tribunal e auditores: 
Emenda do Sr. Coelho Lisboa : 
< Eleve-se a 200:000$ a verba respectiva para cumprimento das leis os. 26 e 225 de 30 de de-

zembro de 1891 e 30 de novembro de 1894, relativa ao auditor da Capital Federal.~> 
A commissão acha-a no caso de ser acceita, assim formulada: auditores no. Capital Federal, em 

vez de 10:000$, diga-se 13:000$000. 
4. o Directoria Geral de Obras Militares: 
Emenda do Sr. deputado Ovidio Abrantes: 
< Obras conservação e reparos de quarteis nos Estados, tratando-se de Goyaz -diga-se 

10:000$000. 
Emenda dos Srs. deputados Marianno Ramos, Xavier do Valle e Caracciolo: 
« Conservação e reparos dos quarteis» nos Estados, tratando-se de Matto arosso, diga-se-

30:000$000.:1> 
Em vista das informações que lhe foram prestadas, a commissão 'entende que as referidas 

emendas podem ser approvadas. 
7. o Arsenaes: 
Emenda dos Srs. deputados Mariano Ramos, Xavier do Valle e Caracciolo: 
~ Seja consignada verba para officinas da correeiros, selleiros, latoeiros e fundidores do Arsenal 

de Matto Grosso, cujo restabelecimento, fundado nas mesmas razões que levaram o Governo a expe-
dir 0 decreto n. 1711, de 1894, foi julgado conveniente no relatorio do Ministro da Guerra, a 
pag. 47.-. 

A commissão, julgando-a digna de approvação, entende que deve ser redigida deste modo: 
Consigne-se a quantia de 24:180$, dividida para as officinas de latoeiros e fundidores Q de cor-

reeiros e selleiros, no Arsenal de Guerra de Matto Grosso, e assim discriminada: 2 mestres (ordenado 
2:000$, gratificação I : 000$) 6:000$; 2 opera rios de I" classe (jornal 4$400, gratificação 2$200, cada 
um) 3:960$; 2 ditos de 2• classe (jorna~ 3$734, gratificaç~o l$866) 3:360$; ~ditos de 3a classe (jornal 
3$067, gratificação l$533) 2:?60$ ;_ 4 dttos de 4a class~ (Jornal 2$667, gratl~caçã~ l$33~) 4:800$; 2 
aprendizes de 1" classe (gratJficaçao 2$) I: 200$; 2 dttos de 2• classe (grahficaçao l$<J00) 900$; 4 
ditos de 3a classe (gratificaç[\o 1$) l :200$000. 

Consigne-se mais 5:040$ para 42 operarias de 4• classe dos arsenaes deste e outros Estados, que 
ficarão percel=Jendo 2$667 de jornal e 1$333 de gratificação. 
~~ . 7 

• 
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Os patrões, machinistas e foguistas dos arsenaes terão, como os de marinha, uma etapa de-
praça de pre~ . . . _ . . . . 

Em vista, porém, da chsposu;ao regimental, deve esta emenda constituir proJecto separado. 
13. Corpos es·peciaes: 
Tendo passado para esta rubrica gratificações especiaes, transferidas de outras, houve omissão-

em dar- se a consignação precisa, pelo que a commissão propõe o seguinte: 
Inclua-se na somma 100:000$ de gratificação e vantagens a diversos officiaes que recebiam pol"' 

outras verbas e passaram _para esta. 
21. Companhias militares: 
T.endo havido omissão, a commissão declara que convém ser redigido cóm este accrescimo : 
Capital Federal -Mestre de gymnastica mais 600$000. · 
24. Ajudas de custo: 
A com missão acceita a emenda do Sr . deputado Alencastro : 
« Reduza-se a verba consignada de 250:000$ a 200:000$000. ~ 
26. Colonias militares: 
Emenda do Sr. deputado Francisco Tolentino: 
« Auxilio á construcção de estradas estrategicas no Estado de Santa Catharina 50:000$000.» 
Embora não escape á commissão a conveniencia de ligar-se o Estado de Santa Catharina com os: 

limitrophes por meio de boas estradas, julgu, entreta~to, não poder acceitar a emenda referida, 
porque, pelas informações que colheu da secretaria da guerra, verificou não haver propriamente es-
trada estrategica no Estado de que se trata. . 

A considerar-se estrategica a estrada, que em dadas circumstancias facilita o movimento do · 
exercito, teria de ser pelo Ministerio da Guerra auxiliada a construcção de outras em diversos Es-
tados que confinam com paizes vizinhos. 

Além disso, a quantia pedida- 50:000$ - por insignificante para o caso, não seria sufficiente e 
não póde o orçamento da Guerra, já excessivo, comportar maiores dispendios, creanclo-se clespeza. 
nova. 

Releva notar que á emenda ainda se oppõe a disposição expressa do regimento. 
27. Emenda do Sr. deputado Thomaz Cavalcanti : 

<.: Inclua-se na verba de casas- aluguel de uma casa para quartel do batàlhão acadernico - -
art. lO do decreto n. 242, de 1890.» 

A cornrnissão pensa que não deve ser acceita, po!·qu:~,nto, não tendo especificação a quantia 
destinada a alugueis de casas, compete ao Poder Executivo applical-a, corno melhor convier aG 
ser·viço publico. 

29. Observatorio do Rio de Janeil'o: 
Está no caso de ser approvada pela ·camara a eme:Jda do Sr. deputado Ovidio Abrantes quev 

a cornrnissão acceita. : · 
."- A' rubrica 29a (da proposta do Governo), verba- Material -subst itua-se pelo seguinte-

Material- Publicação, comprehendendo textos, gr avuras, estampas, encardenações, traba~!10~ de 
cópias e de traducção. assignatura ele jornaes e revistas scientificas, sellos para correspondencia.. 
internacional e telegramrnas-12:000$000. · 

Compra e concertos de instrumentos, sem col\ocação e conservação, productos chimicos para 
espectroscopia, obras diversas, etc., etc . e ex:periencias iudispensaveis, despezas com trabalhos. 
geodesicos e transporte de material - 15: 900$000. 

Expediente, gaz, clespezas rniudas, eventuaes e extraordinarias - 1):600$000.:. 
Emendas suppressivas do Sr. deputado Alencastro : 

." Supprima-se a parte dou. 5 que manda abonar vencimentos de commissiio activa de enge-
nheiros aos instructores das escolas militare.:;, que continuarão a perceber vencimentos da tabella 
até eu tão em vigor. 

No n. l- Supprima-se a parte que eleva os vencimentos de secretario do ajudante-general 
e dos chefes de secção desta repartição e da do quartel-mestre-general. 

Estas emendas, que peccarn diante do principio da equidade, não podem merecer a annuen-
cia da com missão, pelas razões já expostal!l pelo relator. 

Emenda do Sr. deputado Alencastro ao n. V das disposições geraes: 
. « Acerescente-se -devendo a etapa ser calculada pelo preço das propostas mais vanta-
Josas.~ 

Comquanto vareça desnecessaria, por ser mataria de regularmmto, pód~ ser acceita, accres-
centando-se-lhe - ao Thesouro. 

O n. IV das disposições geraes deve ser redigido como se segue:: 
§ 2.o E' o Governo autorisado a reorganisar o regulamento dos arsenaes tendo em vista ás-

observaçõ~s _que acompanham as tabel\as que baixaram com o decreto n. _240,' de 13 dezembro de.· 
1894, cot'r1gmdo na parte em que consigna a contagem dos dias ele trabalho para formação de 
um anno util de 345 para 300 . 

.. 
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As observações e emendas feitas por alguns Srs. deputados sobre augmentos de vencimentos 
.•.,não está nas attribuições da commissão attendel-as agora, devendo ser remettidas á commissão espe-
cial de classificação· de repartições e equiparação de vencimentos . 

Sala das commissões, 20 de agosto de 1895.-João Lopes, presidente. -Paula Guimarães, rela-
tor.-Mayrink.-Augusto Severo.-Alberto Torres.-Serzedello Corrêa.-Benedicto Leite . 

EMENDAS AO PROJECTO N. 138 DE 1895 

N. l-A' rubrica 1 '-In fine, referentes aos chef~s de secção das repartições de ajudante-gene -
ral e quartel mestre general, onde diz-se-Commissão de residencia-diga-se-Commissão activa de 

-·engen hdiros. 
Sala das sessões, 10 do agosto de 1895.-José Bevilaqua. 
N. 2-A' rubrica Supremo Tribunal Militar e auditores- eleve-se a 200:000$ a verba respectiva 

para cumprimento das leis ns. 26 e 225 de 30 de dezembro de 1891 e 30 de novembro de 1894 rela-
, t i va a auditoria da Capital Federal. 

S. R.-Sala, das sessões, lO de ~gosto de 1895.-Coelho Lisboa. 
N. 3- A' rubrica 4a-verba Obras-conservação e reparo de quarteis nos estados - tratando-se 

-.de Goyaz-diga-se- 10:000$000. 
S. R.-Sala da~ sessões, 2 de agosto de 1895 .-0yidio Abrantes. 
N. 4-A' rubrica 4a- verba obras-conservação e reparos dos quarteis nos Estados-tratando-se 

,de Matto Grosso-diga-se-30:0000$00. 
S. R. Sala das sessões, 8 de agosto de 1895.-Mariano Ramos.-Xavier do Valle. - Carac-

ciolo . 
N. 5-§ 7. o At·senaes- Seja consignada verba para officinas de correeiros, selleiros, latoeiros e 

i undidores do arsenal de Matto Grosso, cujo re~tabe l ecimento, fundado nas mesmas razões que lava -
ram o g-overno a expedir o decreto n. 1711 de 189!, foi j ui gado convenien te no relatorio do Minis te-
rio da Guerra , a pag. 47 . 

S. P...-Sala. das sessões, ,5 de agosto de 1895.-Mariano Ramos.-Xavier do Valle. - Carac-
·ciolo. 

N. 6-No n. 24 (ajudas de custo)-Reduza-se a verba consigna!ia de 250$ a 200$ . - Francisco 
Alencastro . 

N. 7-Accrescente-se : 
Au~ilio á coost.ruccão de estradas estrategicas no Estado de Santa Catharina- 50 :000$ . - F. 

-Telentino.-Panla Ramos. 
• N. 8- A' rubrica 27-inclua- se na verba de casas-aluguel de uma casa para quartel do ta ta-

lhão academico- art . 10 do decreto n. 242, de 1890. • 
Sala das sessões, 9 de agosto de 1895 .-Thomaz Cavalcanti. 
N. 9-A rubrica 29 .. (da proposta do governo) verbfl. material :-substitua-se pelo seguinte:-

Material-Publicaçã.o, comprebeodendo textos, j2'ravuras, estampas, encadernações,. t rabalhos de 
-cópias e de traducção, assignatura de jornaes e revistas scientiticas, sellos para correspendencia 
internacional e telegTammas- 12:000$000. 

Compra e concert~s de instrumentos, sua c?llocaçã? e . conserv~ção , productos chimicos para 
espectroscopia, obras dtversas, etc . , etc. e expertenCJas md1spensave1s, despeza com trabalhos geo-
desicos e transporte de material-'-15:900$000. 
· Expediente, gaz, despezas miudas, eventuaes e extraordinarios ·- 5:600$000. 

S. R.-Sala das sessões, 5 de agosto de 1895.-0vidio Abrantes. 
N. 10 - Supprima-se a parte do n. 5, que manda abonar vencimentos de com missão activa de 

engenheiro aos instructores das escolas militares, que continuarão a perceber os vencimentos da 
tabella até então em vigor . 

N. 11 - No n. 1- Supprima-se a parte que eleva os vencimentos de secretario do ajudante-
_general e dos chefes de secção desta repartição e da de quartel-mestre general. 

N. 12- Ao n. v. das disposições geraes : - accre~cente-se onde convier -devendo a.. etapa 
--ser calculada pelo preço das propostas mais vantajosas. 

· s. R. - Sala das sessões, 12 de . agosto · de 1895.-Francisco Alencastro. 

Na rubrica 4•-Directoria de Obras Militares :-eleve-se de 2$500 a 3$ a diaria dos dous serven-
·_tes e de 3$500 a 5$ a diaria do conservador de instrumentos. 

Sala das commissões, 2 de agosto de 1895.-Fileto Pires. 

• 
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A' rubrica 3•-Contadoria da Guerra : 
1•, os vencimentos do pagador são equiparados aos de chefe de secção (de 4:600$ a 6:000$ 

annuaes); · 
2•, os vencimentos dos fieis do mesmo pagador são equiparados aos segundos officiaes (de 3: 000$ . 

a 3:600$), sendo em ambos os casos guardadas as relações entre ordenado e gratificação. 
A' rubrica 22•-Commissão technica-Os vencimentos do porteiro são equiparados aos do mesmo 

funccionrrio <1-a Bibliotheca do Exercito (de 1:500$ a 1:800$000). 
Sa.Ia.das &es~ões, 10 de agosto de 1895.-José Bevilaqua. 
Equiparem-se os vencimentos dos empregados civis da Intendencia aos do Arsenal de Guerra 

e de Marinha desta capital.-Thomaz Cavalcanti. 
Elevem-se os vencimentos annuaes : 
Dos escrivães do Arsenaes de Guerra da Capital a 4:200$; do porteiro da secretaria idem · a 

2:100$ ; dos escrivães dos outros arsenaes a 2:400$ ; dos guardaí? dos depositas de artilharia do 
Arsenal de Guerra da Capital a 2: 100$000.-Thomaz Cavalcanti. 

!O Os patrões do Arsenal de Guerra da Capital Federal passarão a ter as seguintes denomi-
. nações : 

o 1 o patrão a de patrão-mór com a graduação de guarda-marinha, os 2°1 patrões a de l 08 e 
os 3•• a de 2•", conservando, porém, os vencimentos que teem actualmente. 

2.• Os patrões, machinistas e foguistas do mesmo arsenal terão, como cs do Arsenal de Ma· 
rinha, uma ração êrúa ou cozida.-Thomaz Cavalcanti. 

No n. 4-Elevado a 1:200$ o ordenada e a 600$ a gratificação do porteiro ; a 960$ o ordenado 
e a 480$ a gratificação do continuo; a 3$ a diaria dos serventes e a 4$ a do conservador dos. 
instrumentos.-Carlos Jorge.-Thomaz Qavàlcanti. 

Apresentado em 20 de agosto. 
Discutido em 22 de agosto é ~em debate encerrada a discussão. 

Proj ecto n. 138 B -1895 

Apresentado em 23 de agosto. 
Discutido em 26 de agosto. 

Redacç:i:o :final 

Não havendo quem pedisse a palavra é encerrada a discussão e approvada a redacção. 
OBSERVAÇÕES- Das emendas apresentadas em 3"' discussão foram approvadas as de ns. I, 2 e 5; 

:prejudicadas por approvação das sub-emendas da commissão impressas no parecer n. 138 A, as de 
ns. 4, 7 e. 8; não foram acceitas por disposição regimental as de ns. 9. 10, ll e 13; as demais emendas 

• foram rejeitadas. • 
O projecto da Camara dos Deputados sobl'e a despeza do Ministerio da Guerra, convertido em 

projecto de lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob n. 138 B, foi remettido ao 
Senado em 27 de setembro. 

Voltou emendado pelo Senado em l de outubro. 
Na fórma do art. 128 do Regimento Interno são as emendas do · Senado enviadas á Commissão-

de Orçamento, que sobre alias deu parecer, o qual foi a imprimir sob n. 138 C. 

Projecto n, 138 C-1895 

Emendas do Senado ao projecto n. 138 B 

Apresentado em 3 de outubro . . 
Discutidas as emendas do Senado em 7 de outubro. 
Encerrada a discussão por falta de oradores, são approvadas as emendas do Senado as rubricas-

4 e 5 (na parte que reduz a 300 o numero <.le alumnos internos ·do Collegio Militar) 15 e 14 (a parte 
relativa ás geatificações ás praças voluntarias ou engajadas) e 17, e registradas todas as outras. 

Na fórma do art. 135 do Regimento Interno, são as emendas com o projecto devolviclas ao · 
Senado. . 

Voltou do Senado em 21 de outubro por terem as emendas rejeitadas pela Camara obtido alli a 
approvação por '/a de votos presentes, sendo novamente enviadas á Commissão de Orçamento que· 
sobre elll'.sdeu parecer o qual foi a imprimir sob n. 138 D. 
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Projecto n. 138 D- 1895 

· Emendas do Senado 

Apresentado em 21 de outubro. 
Dis~utid3:s .em 26 de outubro as emendas. do Senado e encerrada a discussão por falta da ora-

doras, sao reJeitadas por '/s as mesmas anterwrmente rejeitadas pela Camara, menos a da rubrica 
2 que foi mantida, por não obter os '/a; o projecto e emendas são remettidos á Commissão de 
redacção. 

Approvada a redacção final do projecto de lei sobre a despeza geral da Republica, subiu á san-
cção em 29 de dezembro. 

Sanccionado. Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895 (Art. 5•). 

Ministerio da Induc:;tria, Viação e Obras Publicas 

Proj ectos ns. -1 '78 a l '78 F 

• Art. 6• da Proposta. 

Projecto n.l?"S -189õ 

Apresentado em 29 de agosto. 
Discutido nas sessões de 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 
Oradores: 
Os Srs. Francisco Sodré, Hermenegildo de Moraes, Neiva, Mariano Ramos, Manoel Ful-

gancio, Torquato Moreira, Aureliano Barbosa, Ovidio Abrantes, Bueno de Andrade, Galdino Lo· 
reto, Leonel Filho, José Carlos, Arthur de Vasconcellos, Lins de Vascoucellos, Vergne de Abreu, 
Gouvêa Lima e Lindolpho Caetano. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 4 de setembro 
Vem à mesa, são lidos, apoiados e enviados à commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 178 de 1895: 
1 - Ao n. 21 - Accrascente-se- Para construcção de uma ponte no rio Parnahyba, no logar 'mais 

conveniente, entre a fóz do rio Corumbá e o porto de Santa Rita do Parnahyba, da direcção 
da cidade de S. Pedro de Urabinp.a do Estado da Minas, a cidade de Morrinhos no de Goyaz, 
200:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Hermenegildo de Moraes.- Ovidio 
Abrantes.- Alves de Castro.- Urbano Gouvêa. 

2- O governo providenciará para que seja regularmente estabelecido o serviço, de correios am-
bulantes no Estado da Bahia, nos termos do art. 433 e paragraphos do regulamento da I de 
abril de 1894. 

S. R.- Saladas Sessões 4 de setembro de 1895. - Maqoel Caetano. -Francisco Sodré. 
3 - O governo providenciara para a effectividade do art. 448 do ree-ulamento de 1 da abril de 

1894, afim de que sejam mantidos 30 "lo devidos aos conductores cte malas a outros empre-
gados. 

S. R.- Sala das sessões, 4 d.a setembro de 1895.- Manoel Caetano. -Francisco Sodré. 
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4 - Ao n. 2 - Auxílios á agricultura -restabeleça-se a v:erba destinada a auxiliar o desenvolvi-
mento da colonia Agrícola Orphaualogica « Frei ' Caneca» ( l:;abel) do orçamento vigente. 

S. R.-Sala das sessões, 4 de de setembro de 1895.-Coelho Cíntra.-Miguel Pernambuco. 
-Pereira de Lyra . ..,..Luiz de And t·ade. - Cornelio da Fonseca.- Medeiros e Albuquerque. 
- Ma:rcionilo Lins.-Galdino Loreto. 

õ - Auxil io á agricultura -§ 2° - fica restabelecida a verba de 20:0QO$ ao Instituto Agrícola 
Bahiano de Agricultura. 

S. R.--'Sala das sessões, 4 de setembro d~ 1895. -Francisco Sodré . ..:... til:_eíva. -Milton. 
6 - Ao n. 11 -Estrada Central de Pernambuco- Substitua-se- o supprimída a destinada a 

estudos e proj ectos de Alagóas de Baixo a Villa Bella - pelo seguinte - e sendo ~s 
estudos e revisão do traçado de \'ictoria a Bonito e Vil! a Bella feitos sem augmento de ver-
bas, nos termos da tabe lla . 

S. R.-Sala qas sessões, 4 de setembro de 1895. - Medeiros e Albuquerque.- Miguel Per-
nambuco.-Pereira de Lyra. -Cornelío da Fonseca.-Marcionilo Lins .-Luiz de Andrade.-
Coelbo Cintra. 

'/' - Ao n. 21 ~Porto do Recife - ·r edija-se assim- Para acquisi'ção de material indispen-
s~vel e urgentíssimo ao serviço de drenagem do porto e custeio do serviço, inclusive reparo 
de pontes- 2.941: 000$000. · 

O governo applica t'á á acquisição desse -material as sobras verificadas nas verbas-portos-
do exercício corrente. 

S. I·L - Sala das sessões, 4 de setembt·o de 1895 .-Coelho Cintra. -Cornelio da Fonseca.-
Marcionilo Uns. - Miguel Pernambuclil . - Medeiros e Albuquerque. -Luiz de Andrade. 
- Galdino Loreto. 

S - Ao n. 4 - Supprima-se a verba 135:000$ -Hospedaria de Pinheiros- redija-se a consi-
gnação de 600:000$ para auxilio á colonisação nos Estados do Norte, assim - 600 :000$ vara 
auxilio as funções de nucleos coloniaes nos Estados do Nqrte, este auxilio se tornará e.ffectivo 
logo qt~e os estados tenham demarcados os perímetros das terras destinadas a taes 11uclens. 

s. R·.-Sala das ·sessões, 4 ele setembro de 1895.- Coelho Cintra. 

9 - Supprima-se o § 2° . por inutil, visto ser ma teria contractual e não poder crear q 
Poder Legisla ti v o direito novo em vista das disposições dos respectivos contractos. 

S. R.-Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. - Coelho Cintra . 
1.0 - Supprimam-se o3 ns . 9, lO e 13 do§ lO e o § 8° . 

S. R.-Sala das sesSÕ!'JS, 4 de setembro de 1895 . -Coelho Cintra. 

11 - Ao 11. 12 do art. lo -:- accresce11te-se com os .estudos do ramal de Guara.bira até Bana11eiras, 
até 60:000$000. 

12 - No n. 21 - substitua- se a consignação - Po11te ela Parahyba- pela- portos da Parahyba-
-e eleve-se a 120:000$ a consignação de 70:000$000. , 

fl. R.-Sala elas sessões, 4 de setembro de 1895. -Trilldade. -Coelho Lisboa.-Silva Mariz. 
13 - A rubrica 6• - accrescenta- sl:l - e 30:000$ para conti11uação ela li nha telegraphica de 

Campina Grahcle a Cabaceiros, S. J0ão , Batalhão e Patos, no Estado da Parahyba. 
S. R.-Sala das sessões, 4 de setembro de 1895 . ...:._ Silva Mariz. - Trindade . -Coelho 

Lisboa. ' · 

14 - A rubrica 12- diga-se : estrada de fer·ro Central da Parahyba do Norte - elevada a 
500:000$ a consignação para a construcção elo ramal d,e Mulungú a Campina Graade; a 
500:000$ pa·ra construcção do ramal ele Guarabeba a ~ova Cruz, e mantidas as consignações 
para o ramal de Batalhão. • 

S. R.-Sala elas sessões, 4 de setembro de 1895. -Silva Mariz. -Trindade . -Coelho 
Lisboa . - Augusto Severo. - Junqueira Ayres. - Francisco Gurgel.- Tavares de Lyra. 

1õ - A' rubrica- Obras 11os Estado!!- cqnsigne-se a 'verba de 50:000$ para melhoramento . do 
porto de Macahyba , no Estado do Rio Grande do Norte. 

S. R.-Sala elas sessões, 4 de setembro de 1895 . - Tavares de Lyra. 
16 - A' verba- Obras- accrescente-se 600 :000$, sendo 200:000$ para c:ada um dos Estados do: 

Piauhy, Rio Graucle do Norte e Parahyba, para continuação da construcção de açudes no 
i11terior desses Estados. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro ele 1895. -Jullqueira Ayres .- Francisco Gurgel. 
-Tavares de Lyra .-Augusto Severo.- Silva Mariz.-Trindade.- Coelho Lisboa. 
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:I~ - A' rubr.i~a 6• - Telegraphos- na rubrica- Construcções- da proposta do Poder Ex-
ecutivo, onde diz - estabelecimento de novas linhas, etc., inclua-se - sendo 20:000$ 
para o prolongamento de linha de Mar de Hespanha, a partir de Angustura á cidade de Leo-
poldina, Minas Geraes, passando pelo Porto Novo do Cunha. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Gonçalves Ramos . 

IS - Accrescente-s~ á ~ubrica 6a- 80: 0~0$ para a continuação da linh~ telegraphica de Caxias, 
pelo valle Itap1euru ao do de Tocantm~, em Goyaz, passando pela ctdade de Tocantins. 

S. R .-Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Gustavo V eras.- Eduardo de Berredo. 
Christino Cruz.-Viveiros.- Luiz Domingues.- Costa Rodrigues. 

19 - Supprima-se a autorisação contida no n. 9 do§ 10. 
S. R . - Sala das sessões, 4 de setembro de 1805.- Neiva.- Francisco Sodré.-Eduardo 

Ramos . ' 

20 - Fica autorisado o Governo a adquirir um predio para funccioriar a Repartição do Corrl:)io 
. Geral da Bahia, abrindo para esse fim o preciso credito. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Neiva.- Francisco Sodré.- Eduardo 
Ramos. 

21. - A' rubrica 4~ - Serviços diversos - parn. colonisação nacional no Estado de Matto Grosso 
100: 000$000. - . 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. -Mariano Ramos.- Xavier do Valle.-
Coracciolo. 

22 - A' rubrica 3•- Subvenção ás Companhias de Navegação a Vapor seja elevada a 27:000$ 
a verba consignada para a navegação interna do Estado de Matto Grosso, atim de ser des-
tinada a quantia de 15:000$ para subvenção á navegação fluvial entre os portos de Corumbá 
e S . Luiz de Caceres . · 

S. R.-Sala das sessões, 4 de setembro de 1895 .-Mariano Ramos.- Xavier do Valle.-
Coracciolo. · 

23 - A' r ubrica 6•- Telegraphos - Construcção- accrescente-se mais' l 50:000$ para conclusão 
do estabelecimento d<1 linha t elegraphica de Cuyabá a Corumbá . 

S. R. - Sala das sessões, 4 dB setembro de 1895.- Mariano Ramos .- Xavier do Valle.-
Coracciolo . 

24 - Art igo . Para ser collocado onde convier- E' o Governo autorisado , dentro das forças da 
ver·ba orçameutaria, a rever a t abe ll<L de vencimentos do pesso<1 l t echnico da. commisstLo de 
melhoramentos elo rio S. Francisco, equiparando-os a do rio ltapicurú . 

S. R.- Sala das sessões , 4 de setembro de 1895.-Mariano Ramos.- Coracciolo. 

2t'> - A' verba- Correios- Na Admin istração dos Correios da Capi tal Federal- supprimam-se 
cinco Jogares de primeiros officiaes , dous de segundos officiaes e cinco de terceiros officiaes . 

.26 

Em vez de 16 praticantes diga-se - 12, passando os quatro praticantes para a sub-
Directoria. • • 

Fique creado um logar ele chefa de secçKo da sub-Directoria, com o vencimento annual de 
10:000$, determinando o Governo quaes as attribuições desse funccionario. 

Na Dü·ectoria Gera l serão substituídos em seus impedimentos : o director geral pelo sub-
director, este pelo chefe de secção da sub-director'ia e o chefe de secção pelo primeiro official 
mais antigo da · sub-t.lirectoria, o contador geral pelo a.judante, etc . 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.-Neiva. 

Na sessão de 5 de setembro. 
Vem á mesa, são lidas, apoiatlas e enviadas á commissão de orçamento as seguiiltes 

• 
'Emendas 

Ao projecto n. 178, de 1895: 
- Ao n. 5 Glo art. 1 °-clepois. das palavras conducção de malas, accrescente-se : devendo as de 
Diamantina para as linh~s do extremo norte de Minas, ser expedidas de dous em dous dias. 

Supprimam-se os§§ 5° e 6° do art. 1°. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895 . .....:. Manoel Fulgencio. - Theotonio de Gui-

marães.-Lindo! pho Caetano. - João Luiz.- F~rt~s J unq ueira.- Pinto da Fonseca.- ~eonel 
Filho.-Chagas Lobato. - Costa Machado .- S1mao da Cunha. -Landulpho de Magalhaes.-
Octaviano de Brito.-Arthur Torres .-Carvalho Mourão .-Olegario Maciel.-.João Penido.-
Alvaro Botelho.- Lamartine.- Paraizo Cavalcanti.- Carlos das Chagas.- Ribeiro de Al-
meida.- Ferraz Junior.- Luiz Detsi. 
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2?'- Ao n. 6 onde se diz:- Telegraphos-accrescente-se: ficando o governo autorisadp a 
despender desde já a quantia necessaria até 22:000$ com a construcção de uma linha tele-
graphica da cidade de Queluz a de Entre Rios, acompanhando a estrada de rorlagem do estado, 
com uma estação em S. Braz de Suassuhy e a quantia de 36:000$ com a construcção de uma 
linha telégraphica da cidade . de Marianna á cidade de Ponte nova, no estado de Minas 
Geraes. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895.- Campolina.- Landulpho de Magalhães. 
-Leonel Filho.- Luiz Detsi.- Lindolpho Caetano.- Manoel Fulgencio. 

28 - Fica prorogado por mais 18 mezes o prazo concedido para apresentação dos estudos que 
deverão ser feitos em consequencia da alteração exigida pelo governo, do traçado da estrada 
de ferro de Maceió á Leopoldina -e ramal para Porto Calvo, no estado de Alagôas. 

S. R.- Sala. dás sessões, 5 de setembro de 1895.- Pires Ferreira.- Frederico Borges. 
- Vespasiano de Albuquerque.- Gouveia Lima.- Nilo Peçanha.- França Carvalho.- Luiz 
Detsi. 

29 - Ao§ 10- accrescente-se : a auxiliar o estado do Espírito com a; subvenção kilometrica de 
30 °/ o do capital effectivamen te despendido pelo mesmo Estado na construcção da estrada de· 
ferro da . Victoria ao Cachoeiro do Itapemerim que liga a capital daquelle estado a da 
União. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895.- Galdino Loreto.- Torquato Moreira. 
Ao projecto n. 178, de 1895 : 

30 - No final do mesmo numero e artigo - accrescente-se :- e para o augmento dos Jogares 
de 1 official, l amanuense, 2 praticantes, e l carteiro na sub-administração de Di-
.amantina. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895.- Manúel Fulgencio.- Theotonio de 
Magalhães.- Lindolpbo Caetano.- João Luiz.- Fortes Junqueira.- Pintá da Fonseca.-
Leonel Filho.- Chagas Lobato.- Costa Machado.- Simão da Cunha.- Landulpho de 
Magalhães.- Octaviano de Brito.- Arthur Torres.-.: Carvalho Mourão.- Olegario Maciel. 
-João Penido.- Alvaro Botelho.- L3,martine.- Paraíso Cavalcanti.- Carlos das Chagas. 
-Ribeiro de Almeida. - Ferraz Junior.- Luiz Detsi. 

Na sessão de 6 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas á Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Additiva 

Ao projecto n. 178, de 1895: 
31 - Fica o Governo autorisado a entrar em novo accordo com a Companhia Estrada de Ferro 

Oeste de Minas, para na liquidação das contas relativas aa emprestimo por ella contrahido 
em Londres, por intermedio dos banqueiros N. M. Rothschild & Sons, abonar á companhia as 
sommas entradas para o Tilesouro, provenientes daquelle emprestimo, calculado o cambio 
entre o do dia das entradas e o estipulado na clausula primeira do contracto de 5 de abril 
de 1893 , regulando esta regra de ca.rnbio para todas as relações do Thesouro para com a 
companhia. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Manoel Ful"'encio.-Valladares.-Fortes 
J unqueira. - Chagas Lo bato. -Ferreira Pires. -Lamounier Goâofredo. -Gonçalves Ramos, 
Vaz de Mello.-Almeida Gomes.-Lamartine.-Rodolpho Abreu.-Alvaro Botelho.-Car-
valho Mourão.-Olegario 1\Iaciel.-Pinto da Fonseca.-Leonel Filho.-Matta Machado.-
João Luiz.-Costa Machado.-Qctaviano de Brito.-~heotonio de Magalhães. -Lima Duarte. 
Ribeiro de Almeida.-Paraiso Cavalcanti.-Landti'lpho de Magalbães.-Simão da Cunha. 
Carlos das Chagas.-Ferraz Junior.-Lindolpho Caetano.-Arthur Torres. 

32 - Supprima-se o n. 2 do§ 10. 
S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Galdino Loreto. 

33 - Accrescente-se 30:000$, para as linhas telegraphic'l.S de Santa Leopoldina ás villas de 
Affonso Claudio, e Santa Thereza e do Cachoeiro do Itapemirim ao Alegre. 

S. R.-SnJa das sessões, 6 de setembro de 1895.-Galdino Loreto.-Torquato Moreira. 

34 - A' rubrica 6-Telegraphos-accrescente-se-e de 40:000$ para a construcção de um ramal 
telegraphico que partindo de Angicos vá a cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Augusto Severo.-Junqueira Ayres.-
Francisco Uurgel.-Tavares de Lyra. . 
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St:S - Additiva:-onde convier-Fica o Governo autorisado a despender até a quantia de 400:000$ 
com acquisição do antigo mercado de S. João, na capital da Bahia, para a construcção de um 
predio adequado á Administração do Correio Federal e Repartição dos Telegraphos, naquelle 
Esta\lo. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Vergne de Abreu.-Aristides de Queiroz. 
-Augusto de Freitas.-Eduardo Ramos.-Tosta.-Paranhos. Montenegro.-Neiva. -:Rodri-
gues Lima.-Dionysio Cerqueira.- Tolentino dos Santos .-Santos Pereir_a.- Zama. 

\ 

36 - Supprima-se do n. 5, do art. 1°-aS palavras-reduzido a oito o numero de carteiros da 
administração de Alagôas. . 

S . R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Fernandes Lima. 
3~ - Accrescente-se onde convier-Para auxilio á colonia agrícola Blasiana, no Estado de 

Goyaz, 12:000$000. · 
S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-0vidio Abrantes.-Alves de Castro.-

Her·menegildo de Moraes.-Urbano de Gouvêa. 
as - Additiva :-Onde convier-Fica o Governo autorisado a iniciar os estudos de um ramal que, 

partindo da cidade do Bomô.m, na estrada de ferro do prolongamento da :2ahia a S. Fran-
cisco, vá ter no morro do Chapéo, passando pela Saude e Jacobina . 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Vergne de Abreu.-Paranhos Monte-
negro.-Eduardo Ramos.-Milton.-Augusto de Freitas.- Dionysio Cerqueira.-Tolentino 
dos Santos.-José Ignacio.-Rodrigues Lima.-Tosta.-Neiva. 

39 - A' verba 5•-Correios-accrescente-se: 30:000$ para a compra de uma lancha a vapor 
para o serviço marítimo da Repartição do Correio da Bahia e 10:000$ para custeio e pessoal 
em serviço da mesma. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.-Vergne de Abreu .-Dionysio Cerqueira. 
-Aristide;> d6 Queiroz.-Tolentino dos Santos.-Augusto de Freitas.-Rodrigues Lima.--
Ed. uardo Ramos. -Zama.-Tosta . -Santos Pereira. ~ Par anhos Monte negro.-Milton. -
Neiva. 

40 - Onde convier : - Fica creada a verba de 60:000$ para uma linha telegraphica de Morrinhos 
a Pyrenopolis, passando por Bomfim. 

S. R. --Saladas sessões, 6 de setembro de 1895.- Hermenegildo de Moraes. - Ovidio 
Abrantes. -Alves de Castro.- Urbano de Gouveia. 

41- Additiva: -No n. 5° do art. to-depois daspalavras-conducção de ·malas- accrescente-
se -as malas de Maceió para a cidade de Passo de Camaragibe e outras localidades do norte 
do Estado de Alagóas, serão expedidas de quatro em quatro dias. 

S. R. - Sala das sessões, 6 de setembro ·de 1895.- Fernandes Lima. 
4~ - A' tabella 17- Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana: - accrescente-se na 

rubrica- Via-permanente -na verba pessoal, 34:448$920- na verba material, 45:450$247 
- na verba encommendas de material, trafego e locomoção, 200:000$- na verba de prolon-
gamento de Taquary a Portõ Alegre, 256:387$000. 

S. R. - Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.- Aureliano Barbosa. - Marçal Es-
cobar. -Fonseca Guimarães . - Victorino Monteiro. - Apparicio Mariense. - Vespasiano 
de Albuquerque . 

43 - Ao n. 6 accressente-se 40:000$ para construcção de uma. linha telegraphica para S. Pedro 
de ltabapoana e outra para S. Jose do Calçado, ambas no Estado do Espírito Santo. 

44 - Ao n. 21 accrescente-se 250:000$ para quebramento das pedras denominadas Taputera, no 
porto da Victoria. 

4õ - Onde convier : - O serviço de reboques no Espir_ito Santo - redija assim : Itapemerim, 
20:000$, de Benevente, 20:000$000. 

S. R. - ·sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Torquato Moreira. - Galdino Lo-
reto. - Athayde Junior. 

Na sessão de 13 de setembro: 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 178, de 1895: 
46 - Ao§ 21 do art. I o - accresceote-se : 90:000$ para a continuação do serviço de desobstruc-

ção e melhoramentos do Rio Parnahyba. 
S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. -Anisio Abreu. 

Annexo 8 
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4~ -Ao§ 6° do art. 1° -accrescente-se: 80:000$ para a conslrucção de ramaas telegraphiro3 
que liguem á linha geral os municípios de Valença, Picos, Jaicó, S. Raymundo Nonato e São 
João de Piauhy. 

S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895.-Anisio de Abreu. 

48 ....:.. Ao § 21 do art. 1° - accrescente-sé: 100:000$ para a construcção de uma ponte sobre o-
rio Parnahyba, tendente á ligação da cidade de Theresina do Piauhy e Villa de São Jósé dO>-
Maranhão. 

S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895.-Anisio de Abreu: 

49 - Onde convier: 
Para continuação dos estudos da estrada de ferro de Catalão a Cuyabá, segundo lei exis"' 

tente- 200:000$000. 
Estudos da futura capital no Planalto Central : - 400:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. -Urbano de Gouvêa. - Hermenegildo 

de Moraes. - Ovidio Abrantes. -Alves de Castro. 

~O - A' rubrica 6" : - accrecente-se- para acquisição ue um predio destimdo á. repartição dos 
Telegraphos em Maceió - 35:000$000. 

S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. -Carlos Jorge.- Fernandes Lima -
- Rocha Cavalcante. - Octaviano Loureiro. - Urbano de Gouvêa. . 

~1 - Fica creada a verba de 50~000$ para auxiliar as obras ele prolongamento da linha te1egra~ 
phica que parte da estação Machado Portella -Estrada Central da Bahia -á villa de Ca-
riubanlla na margem do rio S. Francisco . 

S. R. - Sala das sessões, 13 de setembro de 1895.- Rodrignes Lima.- Francisco Sodré. 
-Vergue de Abreu. - Paranhos Montegro. - Tolentino dos Santos. - Dionysio de Cer-
queira. -Tosta. 

Na sessão de I 4 ele setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas a Commissão de Orçamento as seguintes: 
Emendas ao projecto n. 178, de 1895. 

~,2- A' rubrica 6- Telegraphos- accrescente·se- e de 40:000$, para a constt•ucção de um ra-
mal telegraphico que partindo de Barras do Piauhy vá á cidade do Brejo, no Maranhão. 

S. R.- Sala das se3sões, 14 de setembro de 1893.-Ghristino Cruz.- Eduardo de Berredo. 
-Gustavo Varas.- Viveiros.·- Luiz Domipgues.- Costa Rodrigues. 

~3- Eleve-se a 250;000$. a verba para o pessoal e material do porto do Natal. 
S. R.- So\la das sessões, 14 de setembro de 1893.- Tavares de Lyl'a.- Junqueira Ayres.-

Francisco Gurgel. 

~4- Na rubrica 4• do art. 1°, onde se lê: - 600:000$, como auxil'o par ,t colonisação européa, 
etc.- diga-se:- 600:000$, como auxilio para a colonisação européa dos estados ao norte d<>' 
Estado elo Espirito Santo, sendo 100:000$, para manter tres commissõ'es de propaganda para, 
colonisação e o restante para gastar-se com passagens e localisação de immigrantes. 

S. R.- Salas das sessões,·14 de setembro de 1895.- Bueno de Andrade. 
~~-Onde convier- Fica o Poder Executivo autorisado a conceder á Sociedade Pastoril e Agrt~ 

cuia do Estado de S. Paulo ou a quem melhores condições offerecer parn. a lavoura, a expor-
tação das jazidas de phosphato de cal dos terrenos da fabrica de ferro do Ipanema. 

S. R.- Sala das sessÇíes, 14 de setembro de 1895.- Bueno de Andrade. 
~6- Ao n. ll ele§ lO- accrescente-se depois das palavras estradas de ferro Central do Bra-

zil, as seguintes :- e o da repartição geral dos correios, 
Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Aristides de Queiroz. 

~~- A' rubrica 20:- Supprima-se:- sendo entregues ao serviço nella enumerados ao Districto· 
Federal. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Lins de Vasconcellos. 
~S- qnde convier :- 150:gOO$, para construcção dos trabalhos dos ramaes telegraphicos . d~ 

P1auhy, votados no ultimo orçamento e para attender a construcção dos ramaes de Va-
lença e Picos. 

s. R .. - Sala das sessões, 14 de setembro de 1895. -Arthur de Vasconcellos. 
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S9- Ao n. 8 do§ 10 :-Substitua-se o seguinte perio:lo pelo seguinte : 
Para as primeiras nomeações , a juizo elo director 'geral, serão aproveitados os guardas 

que soubere:n ler e escrever. -
S. R.- Sala das sessões, 14 de set9mbro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 

-60- Ao § 4° accrescente-se : 
O qua lro de feitores passará a constituir o quadro de 'inspectores de 4a classe, quando e1i· 

minada aquella denominação. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de satembro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 

61- A' rubrica 21- Obras federaes no3 Estado3- accrescente-se: -Melhoramento do rio Parna-
hyba, pessoal e material, 150:000$000. 

S. R.- Sala das sessõe~, J4 ·de se tembro de 1895.- Ar thur de Vasconcellos. 
"6.2- A' rubrica 21- Portos maritimos- accrescente-se :-porto de Amarração- pessoal e ma-

terial :- 150:000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Artbur de Vasconcellos. 

"63- Onde convier :-E' o Poder Executivo autorisaclo a despender no presente exercício a 
- quantia de 200:QOO$ com a construcção de uma ponte que ligue Therezina, capital do Piauhy, 

á villa das Flores, no Maranhão. 
S. R.- Sala das sessõe;;, 14 de setembro de 1895.- Artbur de Vasconcellos. 

--64- A' rubric1 6•- Telegraphos- Accrescent9-se :-E consideradas -as sub-di rectorias dos dis-
trictos do n0rte- Minas e Piauhy. . 

S. R.- Sala das seosões, 14 de setembro de 1895.- Ar thur da Vasconcellos. 
· 6~ - Ao n'. 6 - Telegraphos- A' rub1;ica- Construcções - accrescente-se : - Deduzida a 

quantia necessaria para iniciar a ligação da cidade de Fortaleza com Ouricury (linha central 
de Pernambuco), passando pelo Crato e aproveitando os portos telegraphicos da estrada de 
ferro Baturitê. Segunda ligação ele Sobi'al á cidade maritim<t de Aracahú, aproveitando os 
po3tes telegraphicos ele estratla de ferro do Sob1•at até Massapé e acceitando o ofl'erecimento 
de casa e postes que ao Mioisterio ela Viação fez a Municipalidade de Aracallú - 20:000$000, 

-66 - N. 8 - Estrada ele ferro de Sobral - accrescente-se- Para continuar os estudos do pro-
longamento ela estrada de ferro de Sobral 40 :000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 14 ele setembro de 1895.- José Bevilaqua.- lldefonso Lima.-
Gouçalo ele Lagos-- Thomaz Cavalcanti.- Frederico Bo1·ges.- Torres Portugal.- Fran-
cisco Benevolo.- Nogueira Paranaguá. 

Na sessão ele 16 de Setembro. 
Veem a Me~a. são lidas, apoiadas e enviadas a Com missão de Orçamento as S9guiutes 

Emenclas 

Aoprojecto n. 178, de 1895 : 
67 Onde convier : Fica o Poder Executivo autorisado a alterar o decreto n. 1835, ele lO ele 

outubro de 1894, estabelecendo duas viagens mensaes, em vez de uma, ao porto da Amarração, 
no Piauhy, renovanqo nessa parte o r espectivo contracto. 

S. R. Sala elas sessões, 16 ele setembro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 
·68 - Onde convier: Augmentacla a verb:1 corn uma cliaria ele 2$ para ·os empregados does-

criptorio da sub-contadoria dos telegraphos que foi installada na capital do Espírito Santo. 

·69 - Augmentada a verba com uma diat•ia de 2$ para os empregados da administração elos 
correios do Espírito Santo, para o agente da correio do Cachoeira do Itapemerim e para 
os agentes elo correio de Santa Leopolclina e Benevente. 

S. R.- Sala das sessões , 16 de setembro de 1895.- Galdioo Loreto. 
?'O - A' rubrica n. 3: augmentada a consignação com a quantia de 10:000$ para manut~nção 

da navegação do rio Parnahyba entre a cidade de Therezina, no Piauhy e a estaçao da 
estrada de ferro de Caxias a S. Jose dos Cajazeiros, no Maranhão. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895 .- Nogueira Paranaguá.- Pires Ferreira. 
- Arthur de Vàsconcellos. 

• 



• 
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~1- A' rubrica n. 8: au~menta•:la a consi.s-nação coma quantia de 200:000$para o prolongamento· 
da estrada de ferro ae Sobral, da cidaae de Ipu, no Ceará á d~ Therezina, capital do estado 

· do Piauhy. 
S. R.-. Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Nogueira Paranaguá.-Pires Fer-

reira.- Arthur de Vasconcellos. 
~.2 - Accrescente-se onde convier~- para a construccão de uma ponte entre a cidade de The-

rezina1 no Piauhy, e S. José dos Cajazeiro3, no Maranhão. 
S. R.- S:1.1a das sessões, 16 lle setembro de 1895.- Nogueir,t Paranaguá.- Pires 

Ferreira. 
~3 - Accrescente-se onde convier : - Para concertos e reparos no predio que a União possue na 

. cidade de Campanha, na rua Tii·adentes, estado de Minas, para nelle fun0cionar a sub·ad· 
ministracção dos correios, 10:000$000. · 

S. R.-Sala das sessões, lô de setembro de 1893.- Leonel Filho.- Alvaro Botelho.-
Chagas Lobato.- Lindolpho Caetano.- Francisco Veiga.- Arthur Torres.- Landulpho de 
Magalhães.- Almeida Gomes.-Luiz Detsi.- Monteiro de Barros.- Octaviano de Brito.-
Ferreira Pires.- Simão da Cunha.- Theotonio de Magalhães.- Ferraz Junior.- Pinto da 
Fonseca.- C::trlos das Chagas.- Carvalho Mourão.- Manoel Fulgencio.- Gonçalves 
Ramos.- Rodolpho Abreu.- Costa Machado.- Ribeiro de Almeida.- Fortes Junqueira. 
- Campolina. 

Na sessão de 17 de setembro. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á Co:nmissão de Orçamento a seguinte 

Emenda additiva ao projecto n. 178, de 1895 

~ 4 - Ao § 10, o Poder Executivo fica autorisado : 
N ... A subvencionar a companhia de vapores que se propuzer a fazer uma viagem mensal 

entre os portos de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paranaguá e Santos, e o porto de· 
Va1paraiso, na Repub1ic(t do Chile. 

Paragrapho unico. O Governo na primeira reunião do Congresso pedirá a verba destinada 
a essa despeza. 

S. R.- Saia das sessões, 17 de setembro de 1895.-José Carlos. 

Emenda additiva offereclda pelo Sr. Jose Carlos 

Projecto n. 1-1895 

Reduz a um o prazo de dous annos, marcado no decreto n. 227 A de 1894, para que a 
navegação de cabotagem seja feita por navios nacionae·s 

.,.-~ - Art. 1. o Fica reduzido a um o prazo de dous annos, marcado ·no decreto n. 227 A, de 
1894, que suspendeu a execução do paragrapho unico do art. 13 da Constituição da Repu-
blica, que manda que a navegação de cabotagem seja feita por navios nacionaes. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 7 de maio de 1895. -José Carlos de Carvalho.· 

Na sessão de 18 de setembro. 
São lidas, apoiadas e envia.das á Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 178, de 1895: 
.,.-6 - Art. addítivo. E' o Poder Ex:ecntivo autorisado -a contractar, por cinco annos, com com-

p:mhia ou particular que melhores vantagens o.fferecer, o serviço de uma viagem mensal na 
linha de n:wegação entre os portos de CorumbiL, S. Luiz de Caceres, Miranda e Aquidauana, 
no Estado de Matto Grosso. 

S. R.-Süa das sessões, 18 de setembro de 1895.-Mariano Ramos. 
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""~ - Ao n. 6- accrescente-se- Augmentada a consignação de 35:000$ para construcção de 
ramaes t eleD'raphicos que liguem á villa do Ypiranga, á villa de Canchas, á villa de Entre-
Rios, á cidade da Palmeira e á fortaleza da barra de Paranaguà, a cidade do mesmo nome, 
no Estado do Paraná. 

S. R.-Sala das sessões, 18 de setembro de 1895.-Alencar Guimarães.-Brazilio da Luz. 
- Lamenha Lins.- Almeida Torres. 

Accrescente-se onde convier: 
7'8 - Ao 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a subvencionar até a quantia de 2:500$ no ma-

ximo, para viagem redonda, a linha quinzenal de vapores que mediante concurrencia publica 
melhores vantagens o.trereça para a navegação regular, desde o porto de Corrientes até á 
Colonia Militar á foz do Iguassu, ou qualquer outro ponto mais conveniente no rio Paraná, 
acima dessa colonia. 

S. R. - Sala das sessões, 18 de setembt'o de 1895. -Alencar Guimarães.- Bra.zilio dfl. 
Luz.- Lamenha Lins. -Almeida Torres. 

~9 - Ao n. 21 - accrescente-se- na r11brica porto de Paranaguá 150:000$ para a execução 
das obras de melhoramento do porto. · 

S. R. - Salct das sessões, 18 de setembro de 1895. - Al3ucar Guimarães. - Brazilio da 
Luz. - Lamenha Lins. - Almeida Torres. · 

SO - Eleve-se a verba da demonstração n. 3 da respectiva tabella, rubrica 20•, a 150:840$ • 
para concessão da gratificação de 30$ aos gu~rdas do abastecimento de agua. 

S. R. - Sala das sessões, 18 de setembro de 1895. -Thomaz Delfino. - José Carlos 
- Americo d~ Mattos. -Oscar Godoy. - Coelho Cintra. -Lins de Vasconcellos. 

Na sessão de l 9 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas. à Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao proj ecto n. 178, de 1895: 
81 - Para construcção de novas linhas telegraphicas, augmentada a verba com mais 300:000$000. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Gustavo Veras . ....,.. Eduardo 
de Berrado. • 

8.2 - Na rubrica- Agencia Central de Immigração -diga-se:- Para auxilio á colonisação em 
Sergipe, 150:000$, deduzidos dos 600:000$, propostos para os Estados do Norte. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Gouvêa Lima. 

83 - Na parte em que diz- Melhoramentos do rio S. Francisco, pessoal e material, 200:000$ 
- Supprima-se. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Gouvêa Lima. 
S4 - Na rubrica ·- Portos marítimos- accrescente-se-Par<t o porto de Aracaju, 200:000$000. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Gouvê:~. Lima. 

S~ - Onde convier- Auxilio á A~ademia de Commercio de Juiz de Fóra. - 20:000$000. 
S. R. - Sala das sessões, 19 de setembro ele 1895. - Alv,tro Botelho. -Luiz Detsi. -
Pinto da Fonseca.- Leonel Filho. -João Luiz. -Gonçalves Ramos. 

Sé - Na rubrica - Subvenção ás companhias de navegação a va.por - diga-se: 
Fica o Governo autoris .do a contrJ.ctar com a companhia que melhoras vantagens o.fferecer 

uma viagem por mez do porto do Rio de Janeiro aos da Victoria, Aracajú e Villa Nova, em 
Sergipe, podendo dispender com esse contracto até á importancia de 50:000$ annualmente, 
devendo .a companhia em torna viagem tocar nos portos intermediarias, Aracaju e Victoria. 

S. R. -Sala das sessões, 17 de setembro de 1895. -Gouveia Lima . - Galdino Loreto. 
- Torquato Moreira.- Rocha Cavalcanti.- Fernandes Lima.- Octaviano Loureiro. 

S~ - Ao § lO do art. 5°- A entrar em accordo com a Empreza Viação d_o Brazil no sentido 
de ,substituir a obrigação que tem a mesma ompraza de navegar o rio das Velhas até Bom 
Jesus do Parauna, pela de efi'ectu ~r esse mesmo serviço no rio Paracatu até o porto do Pon-
tal, na barra do rio do Escuro, sem augmento de despeza. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de set.embro de 1895. - Lindolpho Caetano.- Olegario 
Maciel. - Gonçalves Ramos. -Leonel Filho. - Alvaro Botelho. -Manoel Fulgencio.-
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Paraiso Cavalcanti. - Ferraz Juniot'. -Almeida Gomes. - Landulpho de Magalhãé'S •. -
Carvalho Mourão. - João Luiz. - Luiz Detsi. -Fortes Junqueira.- Costa Machado-. -
Carlos da Chagas. - Chagas Lobato. - Lamartine. - Octaviano de Bl'ito. - Noguéíra. 
Paranaguá. - Lamounier Godofredo .. - Ferreira, Pires. - Campolina. 

SS - Ao art. 4°- Agencia Central de Immigraç~Ó'- substitua-se o que propõe a commissão pelo · 
seguinte : 

89 

Augmente-se a consignação- Serviços diversos- com 750:000$, repartidos igualmente 
pelos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Sàl:\ta Ca, tharina ; com 1.500:000$ como auxilio 
aos E>tados do norte da Repub!ica para a fundaça'O de nucleos colonin.es, sendo um terço para 
passagens de immigrantes contractados pelos res-péctivos Estados e dous terços para a fun-
dação e manutenção dos nucleos coloniaes ; e 50 :\)úO$ para colonisação nacional em Matto 
Grosso. 

s. R.- Sala das sessões , 19 de setembro de 1'895.--- Paula Ramos .- Francisco Tolentino. 
-Alencar Guimarães.- Marçal Escobar.- Fonsectt Guimarães.- Apparicio Mariense.-
Fernandes Lima,- Emílio Blum.- Trindade. - Silva. Mariz .- Almeida Torres.- Tavares 
de Lyra.- Francisco Gurgel.- Pinto da Rocha.-Bralt ilio da Luz. - File to Pires.-Lamenha 
Lins.- Victorino Monteiro.- Aureliano R\rbosa.- Gustavo Veras,- Luiz Domingues.-
Eduardo de Barrado.- Christiano Cruz.- Frederico Bót>ges.- Anisio de Abreu.- Martins 
Costa.- Rocha Cavalcanti .- Gouvea Li ma.- Francis'ô'ó Alencastro.- Costa Rojrigues.-
França Carvalho. 

- Ao n. 6- Telegr:tphos- accrescente-se:- Pagamentó tla subvenção aos conces~ionarios 
do cabo telegraphico entre Pará e Amazonas , tle accordo óôm a lei n. 2.000, de 2 de abril 
de 1895, ~ 17,125 . 

S. R.- s ~tla das sessões, 19 de setembrv de 1895. - Paula. Ramos.- Francisco Tolentino. 
- .Sá Peixoto.- Fileto Pires.- Emílio Blum.- Gabriel S~tlgado.- Matta Bacellar.-
Carlos de Novaes. - Tlleotonio de Brito. 

90 - Accrescente-se onde convier : 
Fica prorog_ado até 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido á Companhia Industrial e 

de Constl'ucções Hydraulicas, _para iniciar as obras de melhoramentos da b1rra e porto da 
Laguna, no Estado de s ~wta Ccüharina, e io porto de Jaragu:'t, no de Alagôas . 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Paula Ramos .- Francisco Tolentino. 
- Emilio Blum. 

91. -Ao n. 21- Obr;1s federltes nos Estados- acçrescen.te-se : Pcu'a conclusão da estrada de 
D. Francisca, em Santa Catharina, 50:000$000 . · 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- Paula Ramos.- Fraucisco Tolentino .. 
:.._ Emílio Blum. 

92 - Ao n. 6- Telegraphos- accrescente-se : Para conclusão da linha t elegraphica entre 
Blumenau e Lages, em Santa Catharina , 35:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- Paula Ramos .- Francisco Tolentino. 
- Emílio Blum. · 

9 3 - Onde se lê- Serviço d-3 r eboque nas barras de Itajahy e Lag una , no 'Estado de ~anta Ca-
tharina- diga-se : Serviço de reboque na barra do Itajahy, 20: 000$, e na barra da Laguna, 
25:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- P-aula Ramos.- Francisco Tolentino. 
- Emílio Blum. 

94 -A' rubrica- Telegraphos- accrescente-se : -Fica restabelecida, a verba de 50: 000$. 
constante do or çamento vigente, pat'a uma linha entre as cidades de Januaria, em Minas 
Geraes , e Joazeil'o, na Bahia, ligando-se á Vil la do Capim Grosso . · 

S. R.- Sala du,s sessões, 19 de setembro de 1895 . - Lindolpho Cctetano.-- Go nçalves 
Ramos . ..,- Olegario Maciel.- Manoel Fulgencio.- P>traiso Cavalcanti.- Leonel Filho.-Al-
varo Botelho.- Ferraz Junior.- Almeida Gomes.- Lanclulpho de Magalhães.- Carvalho 
Mourão.- João Luiz.- Lúiz Detsi.- Octaviano de Brito.- Paranhos Montenegro.-Tosta. 
- Dyonisio Cerqueira.- Francisco Soclré.- Rodrigues Lima.- Santos Pereira .- Tolen-
tino dos Santos.- Eduaruo R::tmos .- Matta Machado.- Vergue de Abreu.- José Ig nacio. 
-Nogueira Paranaguá.- Lamounier Godof'redo.- Ferreira Pires.- Campolin~.- Neiva. 

9t:S- Estrada de Ferro de Baturité :- accrescente-se- Para pagamento de .materi aes (encom-
mendados e parte já recebida , se~unclo informações officiaes), 400:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- José Bevilaqua.- Ilde fonso Lima.-
Gonçalo de Lagos.- Frederico Borges.- Torres Portugal.- Francisco Benevolo.- Thomaz 
Cavalcanti. 
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São lidas, apoiadas e post~$ conjuntamente em discu>são as seguintes 

Da Commissão de Orçamento : 
96 A' rubrica n. 2: 

Emendas 

Accrescente·se: Ftlbrica de ferro de S. João de Ipanema: 
Pessoal : 

24:220$000 
70;140$000 

Administração . . 
Operarias diversos. 
Aprendizes . 6:000$800 100:360$000 

Material: 
2·.100 toneladas de carvão . . • . . . • . 35:700$000 

5:000$000 
36:115$800 

Remonta e ferragem dos animaes e outros artigo::; . • . . 
I.~portancia necessaria para as despezas de nova construcção 
Idem , idem parl1. a compra de algumas ma(:hinas • 28:000$000 104:127$1 00 

9~ - A' rubrica n. 5: 
Redija-se ~ssim : 
5.• - CorreLos- Supprimidos 50 collectores e 22 carimbadores ã proporção 

que vagarem, e elevada a 5$ a diaria do servente desta administração e da 
Directoria Ger1.1,l ;. s_upprimiclos, reduzidos a 6 carimbadores na administração 
do Estado de S. Paulo, e elevada a 4$ a diaria dos serventes dessa adminis-
tração; reduzi ~os a 8, a proporção que vagarem, o3 carteiros da aLiministração 
de Alagóas; augmenta,da ele li :680$, para gratificações no maximo de 40 °/0 
aos empregados do col'reio do Amazonas- Augmentada de 50 :000$ a verba-
Vantagens especiaes a empregados; diminuída de 100:000$ a. verba - Con-
ducção de malas- e eleví\da a 600:000$ a destinada a objectos de expediente 

344:127$100 

e utensílios . . 9.471:473$000 

98 - A' rubrica n. 6 - Olficina : 
Accrescente-se- 31:0-10$ par~ augmento de operarias, sendo 2 de Ja classe., 2 de 2", 2 de 

3•, 4 de 4• e 4 aprendizes. : 
99 - Rubrica n. 7 : 

Accrescente-se- Impressão do mappa do Brazil, 40:000$000. 

100- Ao§ lO: 
Accrescente-se : 
A rever o r egulamento approvado pot' decreto n. 114'2, ele 22 de novembro de 1892, e 

tabella de vencimentos que o acompanhou, reduzido o pessoal da Secretaria ele Estado do 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Public:~s ao que "for estrictamente nece;ssario, com tanto 
que a tlespeza com o pessoal não exceda :1 actual. 

101 - A' rubrica n. 20 - Demonstraç.ão n. 6 : 
Augmente-se de 100:000.~, pam acquisição e canalisação de novos mananciaes e diminua-se 

de 50;000$ na consignação para desapropeiação ele terrenos, etc., sommando 620:000$000. 

10.2 - N. 21 -Porto do Rio de Janeiro, 27:000$000. 
S. R. -Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- João Lopes, presidente. -Lauro 

Müllel', relactor.- Augusto Severo.- F. P. Mayrink.- Pctula Guimarães. -Serzedello 
Corrêa. - Benedicto Leite. 

Projecto n. 1~8 A-189~ 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 2a discussão do projecto n. 173, deste anuo, que :fl.xa a 
despeza qo Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas para o exercício de 1896 

A Commissão de Orçamento, tendo examinado as numerosas emendas oiTerecidas ao projecto de 
orçamento da Industria, Viação e Obras Publicas, vem trazer seu parecer, elaborado com a preoccu-
pação de aproveitar o concurso dos conhecimentos especiaes e da experiencia que as varias emendas 
representam, limitando-se á recusa das que lhe pareceram radicalmente inacceitaveis. 
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Rubrica n. 2 : 

Emendas 

N. 1 -Onde convier- Auxilio á Academia de Commercio de Juiz de Fóra, 20:000$000. 
S. R. -Sala elas sessões, 19 de setembro de 1895 . -Alvaro Botelho. -Luiz Detsi. -Pinto 

da Fonseca. -Leonel Filho.- João Luiz. - Gonçalves Ramos. 
N. 2 - Auxilios á agricultura - § 2° - fica restabelecicla a verba de 20:000$ ao Instituto 

Agrícola Bahiano de Agricultura. 
s. R. -Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. - Francisco Sodré. - Neiva. -Milton. 
N. 3- Ao n. 2- Auxílios á agricultura - restabeleça-se a verha destinada a auxiliar o·des-

envolvimento da. colonia,Agricola Orphanologica <.: Frei Caneca:. (Isabel) do orçumento vigente. 
S. R. - Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. -Coelho Cintra. - Miguel Pernambuco. -

Pereira de Lyra. -Luiz de Andrade . - Cornelio da Fonseca. -Medeiros e Albuquerque. -
Marcionilo Lins. - Galdino Loreto. 

N. 4 - Accrescente-se onde convier - Para auxilio á colonia agrícola Blasiana, no Estado de 
Goyaz, 12:000$000. • 

S. R. -Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Ovidio Abrantes. - Alves de Castro. 
Hermenegildo de -Moraes. - Urbano de Gouveia. 

Estas emendas visam restabelecer subvenções que orçamentos anteriores consignaram não só 
para estas como para outras associações e estabelecimentos que já não gosam desses favores. O 
Poder Executivo supprimiu essas subvenções em sua propostu e a commissão não as restabeleceu 
por concordar em que a manutenção de ~emelhantes estabelecimentos deve correr por conta das 
respectivas associações, auxiliados como são pE)los governos estado'l.es. Convém notar que a emenda 
n. 4 não só restabelece subvenção anterior como ainda a eleva de 6:000$ a 12:000$000. 

N. 5- A' rubrica n. 2: 
Accrescente-se: Fabrica ele ferro de S. João de Ipanema - Pessoal : 

Administração. . 
· Operarios diversos 
Aprendizes 

Material: 

2. 100 toneladas de carvão . . • • . • . . . • • . 
Remonta e ferragem dos auimaes, e outros artigos . . . • 
Importancia necessaria para as clespezas de nova construcção. 
Idem, idem para a compra de algumas machinas. 

Da Commissão de Orçamento. 
Rubrica n. 3: 

Emendas 

24:220$000 
70: 140$000 
6:000$000 100:360$000 

35:700$000 
5:000r00 

36: ll5 800 
28:000 000 104:127$100 

N. 6- Onde convier- O serviço de reboques no Espírito ~auto -redija-se assim: !tape-
mirim, 20:000$- de Benevente, 20:000$000. 

S. R. -Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Torquato Moreira. - Galdino Loreto. -
Athayde Junior. 

N. 7- Onde se lê - Serviço ele r eboque nas barras de Itajahy e Laguna, no Estado de Santa 
Catharina- diga-se: Serviço de reboque na barra de Itajahy, 20:000$ e na barra da La"'una, 
25:000$000. , o 

S. R. -Sala das sessões, 19 Je setembro de 1895.- Paula Ramos. -Francisco To1entino. 
- Emílio Blum. · 

N. 8- A' rubric.a 3a - Subvenção ás ~ompanhia,s de navel}'ação a vapor seja elevada a 
27:090$ a verba ~onstgnada para a navegaçao mterna do Estado de Matto Grosso, afim de ser 
destm!l'da a quanlta de 15:000$ para a subvenção á navegação fluvial entre os portos de Coruqtbá e 
S. Lutz de Caceres. · 

S .. R. - sã1a das sessões, 4 de setembro de 1895. -Mariano Ramos. -Xavier do Valle. -
Caracmolo. 

Parecem di~nas de acceitação estas emendas: a de n. 6, porque discrimina utilmente serviços 
seU?- au.gmento ae despez~; a de n. 7, por prover á necessidade de um augmento de 15:000$, que 
se JUSttfica no ~acto de nao ter havido, em duas chamadas de concurrentes, uma em 1893 e outra 

.. 
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ultim~men t.e, quem quizesse acceitar o s~rviço que é n~cessario e foi estabelecido ein lei pela 
quantta estipulada; e a,. de n. 8, porque Igualmente consigna um augmento necessario C.e 5:000$, 
que virá permittir a regularidade da navegação a que se destina. 

~. 9- A' rub5ica n .. 3 - Augmentada a COf.!Signação com a. quantia de 10:000$ para manu-
iençao da navegaçao do RIO Parnahyba entre a cidade de Theresma, no Piauhy, e a estação da 
Estrada de Ferro de Caxias a S. José dos Caj azeiros, no Maranhão . 

S. R. -Sala das se3sões, 14 de setembro de 1895.- Nogueira Paranaguá.- Pires Ferreira. 
- Arthur de Vasconcellos. 

Pensa a commissão que esta emenda não <leve ser acceita por crear despeza nova que podera 
ser feitá pelos Ji~stad03 interessados. 

Rubrica n. 4: 

Emendas 

N. 1 O -Na rubrica- Agencia Centritl de 1m migração- diga-se :-Para auxilio á colonisação 
em Sergipe 150:000$, deduzidos dos 600:000$ propostos para os J:<;stados do Norte . 

S. R.- Sala das sessões, 19 de se temb"o de 1895. - Gouvêa Lima. 
N. li - Ao o. 4- Supprima-se a verba 13:5:000$ - Hospedaria de Pinheiros- redija-se a 

()Onsignação ele 600:000$ para auxilio a co lonisação nos Estados elo Norte, assim : - 600:000$ para 
.auxilio as fundações de nucleos coloniaes nos Estados elo Norte, es te auxilio se tornara effectivo logo 
que os Estados tenham demarcado os perímetros das terras destinadas a taes nucleos . 

S. R. -Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. -Coelho Cintra . 
N. 12 - Ao art. 4°- Agencia Central de Immigração- substitua-se o que pr,)põe a com-

missão pelo seguinte: 
A ugmen te-se a consignação -Serviços di versos - com 750:000$, repartidos igualmente pelos 

Estados do Rio Grande do Sul, Pa.rana e San ta Catharina ; com 1.500:000$ como auxilio aos Estados 
·do norte da Republica para a fundação de nucleos co loniaes, sendo um terço para pa~sagens de im-
migrantes contractttdos pelos respectivos J:<;stados e dous terços para a fundação e man utenção dos 
·nucleos coloniaes ; e 50:000$ para colonisação na:ional em Matto Grosso. 

s. R.-, Sala das sessões, l9 de setembro t.!e 1895.- Paula Ramos.- Francisco Tolentino.-
Alencar Guimarães. - Marça,l Escobar.- Fonseca Guimarães.- Apparicio Mariense.- Fernandes 
·Lima,- Emílio Blum .- Trindade. - Sil va Mariz.- Almeida Torres.- Tavares de Lyra.-

. Francisco Gurgel.- PintCI dct Rocha.- Brazilio.da, Luz. - Fileto Pires.- Lame nha Lins .- Vi-
c torino Monteiro. - Aureliano Barbosa.- Gustavo Veras.- Luiz Domingues .- Eduardo de Ber-
rado.- Christiuo Cruz.- Frederico Borges.- Anisio de Abreu.- Martins Costa.- Rocha Caval-
.canti.- Goveia Lima.- Francisco Alencastro.- Costa Rodrigues.- França Carvalho. 

N. 13- Na rubrica 4a do art. 1°, onde se lê: -600:000$, como auxilio para a colonisação 
<:luropéa, etc.- diga-se :- 600:000$, como auxilio para a colonisação européa dos Est ados ao norte 
-{lo Estado do Espírito Santo, sendo 100:000$, para manter tres commissões de propaganda para 
~olonisação ~ o restante para gastar-se com passagens e localisação de immigrantes. 

s. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Bueno de Andrade. 
N. 14 - A' rubrica 4•- Serviços diversos - para colonisação nacional no Estado de Matto 

Grosso - 100: 000$000 . 
s. R.- Sala das sessões, 4 de setembro ue 1895.- Mariano Ramos.- Xavier do Valle.- Ca· 

-racciolo. 
Afóra a discriminação inacei tavel que a emenda n. lO propõe e a suppressão, que bmbem não 

convém, da verba destinada á hospedaria de Pinheiros, segundo quer a emenda. li, o que visam as 
emendas, propostas a esta rubrica, é elevar as cousignações primitivas ou modificar as condições do 
auxilio estabelecido. 

Procurando attender ás modificações que lhe parecem acceitaveis, a commissão a ltera o seu pri-
mitivo trabalho e offerece em substituição ás referidas emendas de ns . lO a 14, a seguinte ; 

Depois das palavras - Serviços diversos - diga-se : 50:000$ para a colonisação nacional de 
Matto Grosso, 200:000$, como auxilio a cada um dos Estados do Paraná, Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul, para a colonisação européa; l. 200:000$, como auxilio pa ra a colonisação européa nos 
Estados do norte, sendo metade para passagens de imrriígrctntes contractados pelos referidos Estados 
e metade para fundação e manutenção dos nucleos coloniaes. 

Rubrica n. 5: 
N. 15 - A' verb::t 5•- Correios - accrescente-se:- 30:000$, para a compra de uma lancha a 

vapor para o serviço marítimo da Repartição do Correio da B11hia e 10:000$, para o custeio e pessoal 
·>flm serviço da mesma. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Vergne ele Abreu.- Dionysio Cerqueira .-
Aristirles de Queiroz.- Tol'entino dos Santos.- Aug usto de Freitas. - Rodrigues Lima.- Eduardo 
.Ramos.- Z:J.ma. - Tosta.- Santos .Pereira.- Paranhos Montenegro.- Milton.- Neiya. 

AnneJ<o 9 
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A commissão acccita esta emenda que satisfaz a justa reclamação do servi ço postal na Bahia. 
N. 16 - Ficn. autorisado o Governo a adquirir um predio para funccionat• a Repartição de· 

Correio Geral da Bahia, abrindo para esse fim o preciso credi to. 
S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Neiva.- Francisco Sodré.- Eduardo Ramos. 
N. 17- Additivo:- Onde convier- Ficft o Governo autorisado a despender até a quantia de-

400:000$, com a aquisição do antigo mercado de S. João, na capital da Bahia. para a construcção 
de um predio adequado à Administração do Correio Federal e Repartição dos Telegraphos ml.quelle-
Estado. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Vergne de Abreu.- Aristides de Quei-
roz. - Augusto de Freitas .- Eduardo Ramos.- Tosta.- Paranhos Mouteuegro. - Neiva.-
Rodrigues Lima.- Dionysio Cerqueira.- Tolentino dos Santos.- Santos Peretra.- Zama . 

Não póde a commissão acceitar as emendas ns. 16 e 17 que determinam acquisição de predios, 
despeza que se póde e que se deve adiar presentemente, além Je que a e~perjeucia n e~te pa:-
ticular parece acooselhnr de preferencia o regimen de aluguel ao de ·acqui siçao ou coostrucçao 
de edificios. 

N. 18 - Accrescente-se onde convier :- Para concertos e reparos no predio que a União· 
possue na cirbde de Campnnha., mt rua Tiradentes, Estado ele Minas Geraes, para nelle funccio-
nar a sub-administração tios correios, 10 :000$000. 

S. R.- Sala dn!.' sessões, 16 de setembro ele 1895.- Leonel Fi lho.-Alvaro Botelho.- Chaga;;. 
Lobato.- Lindolpho Caetano. - Francisco 'Veiga.- Arthur Torres. - Landulpho de Magalhães.-
Almeida Gomes.- Luiz Detsi.- Monteiro ele Barros.- Octaviano de Brito.- Ferreira Pires.-
Simão da. Cuobn. - Theotooio de Maga lhães.- Ferraz Junior.- Pinto d<t Fonseca.- Carlos das 
Chagas. - Carvalho Mourão.- Manoel Fulgencio·.- Gonça lves Ramos .-Rodolpho Abreu .- Costa 
Machado. - Ribeiro de Almeida.- Fortes Junqueira.- Campolina. 

Consigna esta. emenda verba. que já existe nas - Diversas despezas- ela tabella, por onde-
poderá corret• a despeza, si quem de direito julgar de vantagem os reparos propostos. 

E' por isso inaccei tave l. 
N. 19 - Add itiva: - No n . 5 do art. 1° - depois das palavras - conclucção ele malas- ac-

Cl'escente-se - as malas de Maceió pal'a a cidade qe Passo de Camaragibe e ou tras localidades 
do norte do Estado ele Alagoas serão expedidas de quatr0 em quatro dias . 

S. R.- Sala elas sessões, 6 de setembro de. 1895 .- Fernandes Lima. 
N. 20 - Ao n. 5 do art. l"- depois das palavras cooducção U.e malas, accrescente- se :- de--

vendo as ele Diaman ti na para as linhas . do extremo nol'te de Minas ::.cr expedidas de dous em. 
dous dias. 

S. R.- Saladas sessões, 5 ele setembro de 1895.- Mano3l Fulgencio. - Tbeotonio de Maga-
lhães.- Lindolpho Caetano.- .Toão Luiz.- Fortes Junqueira.- Pinto da Fonseca. - Leonel Fi lho. 
- Chagas Lobato.- Costa TI-rachado.- Simão da CLmha. - Landulpl::!o de Magalhães .- Octaviano 
de Brito.- Arthur Torres.- Carvalho Mourão .- Olegario Maciel.- João Penido.- Alvaro Bo-
telho .- Lamartine.-- Paraíso Cavalcanti.- Carlos rias Cha gas.- Ribeiro ele Almeida.- Ferraz· 
Junior .- Luiz Detsi. 

Estas duas emendns invadem attribuições executivas. 
Si ellas fossem accceitas , firm ado o precedente de que o Congresso cmtraria na determinação do 

numero de malas elo cot·reio para cada localidade, comprehende-se que estaríamos adminis trando a 
proposi to ele legislar . 

Mesmo que assim não fosse, não deveriam ser acceitas as emendas 19 e 20,· cuja rejeição a com-
missão propõe. 

. N. 21 - Augmeo ta a verba com uma dia ria de 2$ para os empregados da administação dos. 
correios do Espírito Santo, para o agente do correio do Cacltoeiro de ltapemirim e para os agentes 
do correio de Santa Leo;:JOidina e Beuevente . 

S. R.- Sala das sessões, 16 de setembro de 1895.- Galdioo Loreto. 
Não convém a acceitação desta emenda por contraria ao art. 441 do regulamento dos correios. 
N. 22 - Snppr-imam-se do n. 5, do art. 1°- as palavras- reduzido a oito o numero de car-

teiros da administração ue Alagóas . 
S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.- Fernandes Lima. 
Esta emenda es tá tanto quanto possive'l attendida pela que se segue da commissão, que esta-

belece a reducção de carteiros ua administração ele Alagoas à proporção que sem derem vagas. 
Deixar ele reduzir não é possível desde que a administração U.e Alagôas tem 16 carteiros, em-

quanto que as dtt mesma classe fazem o serviço uma com sete e outra com seis. 
N. 23 - A' rubrica n. 5: 
Redija-se assim : 
5a - Correios - Supprima-se na Administração do Districto Federal e Estado do Rio de Ja-· 

neiro, 50 collcctores e 22 carimbadores á proporção que vagarem, e elevada a 5$ a diaria dos ser-
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ventes dessa administração e da directoria geral ; supprimidos seis carimbadores na ad ministração 
·do Estado de S. Paulo, e elevada. a 4$ adiaria dos serventes dessa administração; r eduzido a oito 
a proporção que vagarem, os carteiros da administração de Alagóas; n.ugmen tada de ll :680 '' , para 
g-ratificações no maximo de 40 •;., aos empregados do coneio do Amazonas; augmentada de 
'50:000$ a verl.Ja- Vantagens especiaes a empregados ; diminuída de 100:000$ <L verba - Conduc-
ção de mal~s - e elevada a 600:000$ a des tinada a objectos do ex tJedieu te e utensílios 
~.471 :473$000. 

Da Comrnissão de Orçamento : 
Rubrica n. 6: 
N. 24 - Ao n. 6- Telegraphos - accrescente-se:- Para pagamenb da s:rbvenção aos conces-

:Sionarios do cabo telegraphico entre Pará o Amazonas, de accordo com a lei n. 2000, de 2 de abril 
de 1895, .e 17,1 25 . 

S. R .- Sala das sessões , 19 de sete1nbro de 1895.-Pauln. Ramo3.- Francisco Toleutino .- Sá 
Peixoto.-Fileto Piras.-Emilio Blum.-Gabriel Salgado . ..:...Matta Bacellar. -Cal'los de Novaes. -
Theotonio ~le Brito. 

A commissão é favoravel a esta emenda, por ser de lei o pagamento nella consignado, mas, 
devendo as di tYerenças de cambio correr por con ta do Ministerio da Fazenda, convém que · sej tL 
oa::;;;im redigida : . 

Sub vençã0 na fórm a do respec tivo contracto, ao cabo sub-fiu vial entra Belém e Manáos, ao 
·camuio de 27 d. 152: 22'2$222 . 

N. 25 - Onde convier :- augmen tada a verba r.om uma dia ria de 2$ para os em pre~<ados de es -
eriptol'io da sub- contadoria dos Telegraphos que fOr in~tall ada na ca pital do Espírito Santo . 

S. R.- Sala das sessões, 16 de setembro de 1895. - Galdino Loret0 . 
Não póde a commissão acceitar esta emenrla não só porque os empregados ele escriptori0 são 

'bem r emunerados. como porque os casos de gratificação especial ja estão regulados pe lo art. 514 do 
reguhtrnen to dos Telegra phos . 

N. 26 - A' rubrica Ga - Telegraphos - acct·escente-se - o consideradas as sub-di rectorias elos 
-dist ric tos do Norte, Minas e Piauh y . 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Arthut· de Vasconcel los . 
E' inaccei tavel a et·eação das duas snh-contadol·ias que esta ernenrh propõe. 
Pelo art . 390 do regu lamento dos Telegraphos esta o ·Poder Executivo au torist,do a ct·e·ar sub-

-contadod as á proporção que o set•viço fôr exigiudo. 
Usando dessa a tt!'ibuição, ja o Governo creou, no anuo findo, a de Alagóas e peLle neste orça-

mento vet·ba para mais duas. 
Si esta ememb fosse approvada teriamos, em um só anno a creaçã.o de quatro sub-con-

tadori as . · 
A despez::t não é tão pequena e é adiavel , tanto assim que o Governo, embort} :tntorisaclo, ainda 

.a não decretou, nem a Repa.rtição Gera l dos Telegraphos sentiu necessidade de recl<trnal-a . 
N. 27 - A' rnbrica. 6"- accresce:1 te-se- para acquisição de um preclio d~sti naclo a Repartição 

dos Telegt•apllOs de Maceió, 35:000$000 . 
S. R.- Sala elas sessões. 13 de setembt·o de 1895. - Carlos Jorgu. -Fernandes Lima.- Rocha 

'-Ci1valcauti.- O.:tav iano Loureiro.- Urb.1. no de Gouveia . 
A commissão repete, a proposito desta. emenda, que nflo j u l~a co!lven iente decretar clespezas 

-para. acquisições de predios, não só porqne a ex: pel'ienci a, como ja disse ante riormente, nã.o recom-
menda tal medida, como por que, ainda que assim não ross e, trata- se de cle.>peza. perfeitamente 

·a diavel. 
N. 28- A' rubt•ica 6• - Telegraphos - Construcção- accrescdnte-se mais 150 :000$ para con-

.clusão do estabelecimento ela linha teleg raphic<t de Cuyaba a Cor umbá . 
S. R . - Sala elas sessões, 4 de setembro de 1895.- Maria no Ramos.- Xavier do Valle. - Ca -

racciolo. 
A commissão acceita esta emenda e a separa das demais, por ~e tratar de um linha que está 

entregue 1t urrra comrnissão militar, convinrlo em consequencia, que tenlm verb:t especitl c;tda. 
A linha telegraphica de Cuyaba a Col'llmbá, foi decretada como uma necessirlarle ele ordem 

-militar. Inicia-ia a pt·imeira vez, pelo t1·açado de Poconé, foram ab <J r tos mais de 400 kil ometros de 
picad a e preparMJa esta par''L receber os postes. Por C<t lta ele verba p ~traram os set·viçJS, ps rdenclo-

.. se tudo qu;mto estava feib. 
Em 1892 rn >tnclou-se nova commissão par<t construi!' a mesma linha; mas já. ent ã.o partindo rle 

Ubemha e passando por Snut'Anna dv Pnrnaltybn.. Esta commissiio explorou lltais ele 4:30 kilo-
metros , ind0 até alem de Sant'Anun, mn s foi ctís-o lvida em 1893, outra vez por falta de ve1·ba. 

Po1' ultimo o Porler Executivo abriu em ab1·il do anno findo, um credito de 580:')00. , dos quaes 
400:000$ para a linha de Corumbá. 

Ecomrneudado o material, for<1ffi inciaclos com vigor os tl'n balhos, mas tenclo o Te i b uual de 
-Contas CO!bideril.do que a')uclle credi to não vigora mais, parar • .11n os traballtus IH pouco . 
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Si não se der verba pa1·a continuação, ficarão pela terceira vez todos os serviços perdidos e-
assim iremos até a perfeição administrativa de gastar atgumas vezes o valor da linha sem con-
seguir construil-a. 

N. 29. - Para construcç1o de novas linhas telegraphicas, augmente-se a verba com mai~ 
300:000$000. 

S. R.- S:1la das sessões, 19 de setembro de 1895.-Gustavo Veras.- Eduardo de Berreio. 
N. 30 - Fica creada a verba de 50:000$ pa1·a auxiliar as obras do prolongamento da linha 

telegr.aphica que parte da estação Machado Portella, Estrada Central da Bahia, à villa de Cari-
nhanha, na margem do rio S. Francisco. 

S. R.- Sala das sessões, 13 de setembro de 1895 .-Rodrigues Lima.-Francisco Sodré.-
Vergne de Abreu.- Paranhos Montenegro.- Tolentino dos Santos.- Dionysio Cerqueira.-
Tosta. 

N. 31 -Onde convier :-Fica creacla a verba de 60:000$ para uma linha telegraphica de Morri-
nhos a Pyrenopolis, passando por Bomfim. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1893.- Hermenegildo de Moraes.-Ovidio Abraotes. 
-Alves de Castro.- Urbano de Gouve;a. 

N. 32 - A' rubrica 6• - Telegraphos- na rubrica- Construcções- da prqposta do Poder 
Executivo, onde diz -estabelecimento de novas linhas, etç., inclua-se:- sendo 20:000$ para o pro-
longamento da linha do Mar de Hespanha, a partir de Angustura á cidade de Leopoldina, Minas 
Geraes, passando pelo Porto Novo do Cunha. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Gonçalves Ramos. 
N. 33.- A' rubrica 5a- accrescente-se -e 30:000$ para continuação da linha telegraphica de-

Campina Grande a Cabeceiras, S. João, Batalhão e Patos, no Estado da Parahyba. 
S. R.- Sala das sessOes, 4 de se tembro de 1895.- Silva Mc'lriz.- Trindade.- Coelho 

Lisboa. 
N. 34 - Ao n. 6- Telegra phos- accrescente-se : para conclusão da linha telegraphica entre-

Blumenau e Lages, em Santa Catharioa, 35 :000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.-Paula R 1mos.- Francisco Tolentino.-

Emilio .atum. 
N. 35- Accrescente-se a rubrica qa:- 80:000$ para a continuação da linha telegraphica. d~ 

Caxias pelo valle ltapicuru ao do Tocantins, em Goyaz, passando pela cidade de Caroli,na. 
S. R.-Sala das sessões, 4 de- setembro de 1893.-Gustavo Veras.- Eduardo de Berredo.-

Christino Cruz.- Viveiros.- Luiz Domingues.- Costa Rodrigues. 
N. 36- Ao n. 6 - Telegra-phos- A' rubrica - Construcções- accrescente-se : -deduzida a 

quantia necesssaria para iniciar a ligação da cidade da Fortaleza com Ouricury (linha central de 
Pernambuco), passando pelo Grato e aproveitando os postes telegraphicos da Estrada de Ferro de-
Baturité: Segunda- ligação de Sobral a cidade marítima ele Acarahú, aproveitando os postes tele-
graphicos da Estrada de Ferro do Sobral até Massapé e acceitando o offerecimeoto de casa e postes 
que ao Ministerio da Viação fez a Municipalidaele de Acarahú, 20:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1893.- José Bevilaqua.- Ilrlet'onso Lima.- Gon--
çalo de Lagos.-Thomaz Ca n1lcan ti.- Frederico Borges.-Tones Portugal.- Francisco Benevolo. 
-Nogueira Paranaguá. ' 

N. 37- Ao n. 6 oole se diz:- Telegraphos- n.ccrascente-se:-fictndo o Governo autorisado 
a despender desde já a quantia necessaria até 22 :.000$ com a c:mstrucção de uma linha telegraphica 
da cidade de Queluz á de Entre-Rio~. acomp:mhando a estt'ada de rodagem do Eotado, com uma. 
estação em S. Braz de Suassuhy e a quantia de 36:000$ com a coostrucção de uma linha telegra-
phica da cidade de Marianna à cidade da Ponte-Nova, no Estado ele Minas Geraes. 

_S. R. -Sala das sessÕ3S, 5 d\3 setembr·o de 1893.- Campolina. - Lcmdulpho de Magalhães. 
-Leonel Filho.- Luiz Detsi. - Liodolpho Caetano . -Manoel Fu~gencio. 

N. 38 - Ao n. 6 accrescente-se :- 40:000$ para construcção de uma linha telegr;lphica para. 
S. Pedro de Itabapo::tOa e outr,t para, S. José do Calçado, ambas no Estado do G;sta_do do Espírito-

, Santo. 
S. R.- Sala das · ses>ões, 6 de S3tembro de 1895. - Torquato Moreira. - G.L!dino Loreto.-

Athayrle Junior. · 
N. 39 - AccrC:Iscente-se :-30:000$ para as I in h as telegraphicas de Sao ta L1opoldio:~. ás vil! as 

de Affonso Claudio e Santa Tl1ereza e de Cachoeiro do lta~emirim ao Alegre. 
S. R. -Sala das sessões, 6 de S3tembro de t893. - G.tldino Lo reto . - Torquato Moreira. 
N. 40 -- A' rubrica 6 - Telegraphos- accrescente-se :-e de 40:000$, para a construcção de-

um ram~tl telegraphico que partindo de B:trr<ts, no Piau l1y, v a á cidade do Brejo, no Maranhão. 
S. R. - S:tb das s:=Jssõas, 14 de setembro de 1895. - Christioo Cruz.- Eduardo de Berredo. - -

Gustavo Veras.- Viveiros.- Luiz Domingue3. - Cost'a Rodrigne3. 
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N. 41 - Ao § 6" do art. lo: - accreEceote-se : 80:000$ para construcções de ramaes telegra-
phicos que liguem a linha geral os ffii!Oicipios de Valença, Picos, Jaicó, S. Raymundo Nonato e 
S. João do Piauhy. 

S. R.- Salit das sessões, 13 de set9mbro de 1895. - Anizio de Abreu. 
N. 42- Onde convier:- 150:000$ par.1 construcção dos trab.1lhos dos ramaes telegraphicos 

do Piauhy, votados no ultimo orçamento e para attender a construcção dos ramaes de Valença e 
Picos. · 

S. R . . - Sala das sessões, 14 de setembro Lle 1895.- ArthuJ' de Vas::oncellos. 
N. 43 - A' rubrica - Telegraphos - accrescen te-se : - Fica restabelecid<J. a verba de 

50:000$, constante do orçamento vigente, para uma linha entre as cidades de Januaria, em Minas 
Geraes e Joazeiro, na Bahia, ligando-se á villa do Capim Grosso. 

S. R. -Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- Lindolpho Caetano. -Gonçalves Ramos. 
- Olegario Maciel. -Manoel Fulgeocio. - Para.iso Cavalcanti. -Leonel Filho. -Alvaro Bo-
telho. - FerrH Junior. -Almeida Gomes. - Landulpho de Magalhães. -Carvalho Mourão. -
João Luiz. -:-Luiz Detsi. - Octaviano de Brito. - : Paranhos Montenegro. -Tosta. - Dionysio 
Cerqueira.- Francisco Sodré.- Rodrigues Lima. -Santos Pereira. - Tolentino dos Santos. -
Eduardo Ramos. - Matta Mad1ado. - Vergn;, de Abreu. - José Ignacio. - Nogueil'a Paranaguá. 
- Lamounier Godofredo. - l?erreira Pires. - Campolina.- Neiva. 

N. 44- Ao n. 6°: - Accrescente-se- augmentadaa com;ign~ção de 35:000$ para constmcção 
de ramaes telegr,tpllicos que liguem a villa de Conchas a Ipiraoga, a cidade da Palmeira á villa de 
Entre-Rios, e a fortaleza ua Barra de Parano.guá á cidade do m':lsmo nome, no Estado do Paraná. 

s. R.- Sala das sessões, 18 de setembro de 1895.- Alencar Guimarães.- Brazilio da Luz. 
- Lamenha Lins. -Almeida Torres. 

N. 45.- A' rubrica 6- Telegraphos- accrescente-se- e de 4Ó:OOO$ para a construcção de 
um ramal t ~legraphico que partindo de Angicos vá á cidade de Catcó, no Rio Grande do Norte. 

S. R. -Sala elas sessões, 6 de setembro de 1895. -Augusto Severo. - Junqueira Ayres. -
Francisco Gurgel. - Tavares de Lyra. 

Emendas de u. 29 a 45 : 
A commissão examinou uma pot• umo. as linhas consignadas nas emendas acima, e verificou 

que alg·umas já foram acceitas no orçamento vigente, outras estão sendo construídas por iniciativa 
da Repartição Geral dos Telegraphos, sendo quasi todas de utilidade e conveniencia para a rêde 
geral a construir. · 

Por isso a commisoão, á parte alguns ramaes que reputa inconvenientes é adiaveis, acceita as 
linhas indicadas. 

Mas como as quantias propostas para cada-uma não se baseiam em orçamento, siquer appro-
ximaclo em muitos casos, sendo exaggeradas em uns e diminutas em outros, não convém a especifi-
cação de verba que a maior parte dessas emendas propõe, antes se deve elevar, como a commissão 

. acceita, a verba de construcção, deixando, porém, que a cada serviço se applique quanto a execução 
mostrar necessario e possível. 

Convém, tambem, não prejudicar a multiplicação de fios nas linhas geraes, que mais rendem e 
são de maior interesse para todos os Estados e para os grandes centros de população, regulando, 
além disso, o serviço de mo-lo que se 'ldeante o m:üs possi v e!, de preferencia, as linhas já em con-
strucção e que os Estados quanto possi vel auxiliem as linhas que forem iniciadas, na fôrma elo 
art. I l do regulamento dos telegt:aphos, como já alguns têm feito. 

A ttendenuo a estas razões, a commissão propõe que, em wbstituição ás emendas de 29 a 45, seja 
approvado. a seguinte: 

Na consignação - Estabelecimento de novas linhas- diga-se : 
Elevada a 700:000$ para- em ordem de preferencia- multiplicação das linhas geraes, conti-

nuação das linhas em construcção e iniciaçã.o de novas linhas, observado o art. I 1 do regulamento 
e comprehendidas as linhas de- Macho.uo Portella a Carinhanha; Goyaz a Pyrenopolis ; Angus-
tura a Leopoldina e Porto Novo do Cunho. ; Cámpina Grande a Cabeceiras, São João, Batalhão e 
Patos; Blumenau a Lages, S. Joaf]uim e CampJs Novos por Coritybanos; Caxias a Carolina; For-
taleza a Ext't; Sobral a Acarahú; Queluz o. Entre-Rios; Mariana a Ponte Nova: ; S. Eduardo a 
:::;, José do Ca lçado por Bom Jesus ; Santa Leopoldina o. Affonso Claudio; Barras a Brejo ; Ama-
rante a Leopoldina por Oeiras, Picos, Jaicó e Ouricury; Joazeiro a Januaria, Conchas a Ypiranga 
e Assú a Caicó. 

N. 46 - A' rubrica n. 6 - Offic'na : 
Accrescente-se - 31: 040$ pi1m augmento de operaria', . sendo 2 de Ja classe, 2 Je 2a, 2 Lle 3•, 

4 de 4" e 4 aprendizes. 
Dá Commi~aão de OrÇ tmento. 
Rubrica n. 7 : 
N. 47 -Accrescen.te~s 3 :-impressão do nuppa elo Brazil, 40:000$000. 
Da Commissão de Orçamento. 
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Rubrica n. 8 : 
N . 48 - N. 8- Estrada de Ferro de Sobral - acct·escente-se- Para continuar os estudos do 

pt'olongamento ua Esteada ue Ferro de Sobeal- 40:000$000 . 
S. R.- Sala dtts sessões, 14 de setembro de 1895. - José Bevilaqna. - lldefonso Lima.-

Gonçalo de Lagos.- Thomaz Cavalcanti. - Fredeeico Borges. - Torres Portugal. -Francisco 
Benevolo. - Nogueira Paranag uá . 

N. 49 - A ' rubt'ica n. 8 :-a ng menta'la a consignação com a quantia de 200:000$ para o pro-
longamento da estrada de feero de Sobra l, da cidaue de Ipú, no Ceará, á de Tlterezin<l, capi tal 
do Estado do Piauhy, . 

S. R. - Sala das sessões, 14 de setembro de 1895 . - Nogueim Paranaguá. - Pires Ferreira. 
- Ar thur de Vasconcellos . 

A commissão, de accordo com a proposta elo Polar Executivo, julga fJUe não convém encetar 
agora o prolongamento da estrada de ferro do Soi.J t•a l, emborn se deva fu zel-o mais tarrle, logo 
que as conrlições pet·mitt<tm concerler ve rba com a. q tia l , Lle facto. se po~sa fazer nlgum traball10 de 
prolongamento, o que uão succederá com a .cons ignaÇ'ão de verb:ts rela ti vamente insign itici1ntes. 

Recusa, por isso, as emendas ns. 48 e ·19. 
Rubrica n. 9 : 
N. 50 - Estra.Ja de Ferro de Baturité - a c :rescente -se :- Para pa~amento de materiaes 

(encommendados e paete ja recebida, segundo informações officiaes) : 400:000$000. 
S . R. - Sn. la das sessões, 19 rle setembro 1le 1895 . -José Bev ilaqua . - llt!efonso Lima.-

Gonça l:J de Lagos. - l?r ederico Be~rges. -Torres Por·tuga l. - Fra ncisco Bene;·olo. -Thomaz. 
Cavalcanti. 

A commissão n.cceita estrt emenda por e;;tar officia1mente informad,t que a quantia proposta é 
necessaeia para occorrer ao paga mento tlo materittl contractado. 

Rubr·ca n . 10 : 
N . 51 -- Ao r,. 11 - Estrada Centra1tle Pernambuco- Substitna- 3e : - '1 supprimitht a desti-

nada a estudes e projeclos de Alagoas de Baixo a Vi lla RP. lla - pelo seguinte - e se ndo os estudos 
e rev isii.o do traçado de Victoria a Boni to e Villa Bella, feitos sern augmeuto de vel'bas, nos t ermos 
da tab Jl!a . · 

S. R. - S<t la das sessõe'l, 4 de setembeo de 1805.- Medeiros e Albuquerque. - Mig uel Per-
nambuco:- Perei ra tle Lyr,l. - Cornelio da Fousectt. - Marcionilo Lin':; .- Lui~ de Andraue.-
Coelho Cintra. 

Pelr..R razões qu~ deu na exposição que ac~mpanhou sua proposta, a commissão mantém a 
suppressã.o qu e esta emenda qu er ann ullar . Cumpre notar que, fazendo esta suppl'essiio, ~• com-
missão a ugmen to u as ver·bas relativas á construcção, casas de operarios, etc ., f'! e v ando o orçamento 
desta estrada , além do proposto pelo Poder Executivo. Si a emenda fosse acceita, e a commissão 
pede que seja rejeit.adn, li cariam de pé os augmeutos que a co:nmissão propoz, C'lhindo no em tanto, 
as reducçõés que lhe permittiram aq uelles augmentos. 

Rubr ica n. !2 : 
N . 52.- A' rubr ica ! 2 - diga-se :- Estrarla de Ferro Central da Parahyba do Norte -

clevadtt a 500 :000$ a consign;tç\o pnra a construcção do rama l rle Mulungú á Campina Grande; 
a 500:000$ para a coostrucçilo do ram[Ll ele Guaarbira á Nova Cmz, e ni[Lo tidas as consignações 
para o ramal üe Bata lhão . 

S . ll .- Snla. das sessões, 4 de setembeo de 1895. - Silva Mariz.-Trindat! e. - Coe lho Lis-
bon. - Augusto Severo. - Junqueira Ayre~. - Fr~ncisco Gurgel.- Tavares de Lyra . 

A commisslio niio pode acceitar a elevaçilo de verba proposta nesta emenda , por já ter êm 
sua propostn. fe ito os augmentos possiveis e necessarios. · 

Convém nota,t' que, no an 11o corrente, as sob t·as d::t verba - Empreitada nestes r amaes, serão· 
t:i.o avultadas que o proprio engen heieo-chefe de~ta estrad.~ propoz ao E:::ecuth-o e este ao Con-
g resso que tturnin ist ração central, pa1·a <t qual o orçamento não consignou verba., fosse paga 
pe las r eferid[Ls sobras . 

A comrnissão propõe qu e esta emond tt seja rejeitada. 
N. 53 . - .t\.'1 n. 12 dn a r t. L•.- accr.3scente-se com os es tudos do ramal de Guarabira. 

até Bana neims, a té 60:000$000. 
S. R.- Sala elas ses~õ .;s, 4 de se tembro de 1893. - Tl'indade. - Coelho Lisboa .-Silva 

Mariz. 
E' mais um ramal ~• estudar, quan lo tu lo aconselha rtne não se es()olha este momento par~t 

decretn,t· uovt<:; obra~. Por· b~o, a commissão .pede a rrjeiçãJ tlesta emenda. 
Rubl'ica n. 17: 
N. 54. - A'. tabella 17- Estrada. rle Ferr o de Porto A1e.g-re ft Ur uguayaua- accrefl!lente-se= 

na rubt' tca - Vlf.l. permD.nente - na verba pesso:ll 34 :448$920- ua Yer 'ua mv.terial 44:550$247-
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na verba encommendas de material, trafego locomoção, 200:000$ - na verb<J. prolongamento de 
Taquary a Porto Alegee, 256:387$00::> . 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Aueeliano Barbosa.- l\1arç..1.l Eõcolm'. 
-Fonseca. GuimaL"ães.- Victorino MJnteiro.- Apparicio Maeiense .- Vesp:tsinno de Albu· 
querque. 

Parece que deve set• acceita es ta emenda, porque nas duas primeiras consignações se ha r-
monisa c0m o regulamento ultimam·m te approvado p.Jla Ca.mara e com o orçamento <.la e~trad1 • • 
augmenta na consignação encommenua de material, como é de necessidado, por ter esta estrad<: 
recebido o material que para ell ti fôra encommendado, e por ultimo, eleva ver ba para o pro-
longamento de Taqury a Porto Alegre com a quantia orçad<t para as despezas de de~arropria
ções para a estação central <1 iostallações em Porto Alegre que convem sejam feittis desde já 
sob pena de elevação de custo. ' 

Rubrica n. 20 : 
N. 55- Eleve-se a verba da demonstração n. 3 da respectiva tabella - rubrica 20 , a 

150:840$ para conces~ão da gratificação de 30$ aos gu::.rdas do aba~tecimento de agua. 
S.R.- SJht d~s sessões, 18 de setembro de 1895.- Th0mnz Delfino.- José Carlos.- Ame · 

Tico de Mattos. - Orcar Godoy. - Coelho Cintra. - Lins ele 'Vasconcellos. 
A commissão acceita a elevação proposta nesta emeDLla. 
N. 56 - A' rubrica 20 :.....,.. supprima-se- sendo entregues os serviços nella enumerados ao 

Districto Federal. 
S. R.- Sala das sessões , 14 de s~tembro de 1895.- Lins de Vasconcellos. 
Além dos serviços de abastecimento de agua e outros manda esta emenda entregar ao Di s-

tricto Federal a E~trada de Ferro do Rio do Ouro. Para ped ir e aconce lilar sua rejeição não carece a 
com missão . de esplanar. argumentos. A Camara avaliará devidamente as inconveniencies ele 
semelhante doação. A Est!·ada do Rio do Our·o não tem absolutamente .caracter municipal e 
tanto é hoje um complemento do abastecimento de agua, quanto pode vir a ser uma linha 
auxiliar da Centml do Brazil. 

No que toca ao abastecimento de ngua, ainda quo a emenda fosse justificada em principio 
seria caso de refl ectir na r dsponsabi lidatle de transferir agor<t este serviç~ tão oneroso quanto 
delicado ao Districto I•'eclera l, que está luctamlo com ditüculclades financeiras tão sérias. 

A commissão repeb o pedido para que seja recusad tt esta emenda. 
N. 57 - A' rubr icJ. n. 20 - Demonstração n. 6 : 
Augmente-se de lO::l:OOO$, parJ. acquisição e caualisação ele novos mananci<tes e r!i rn inua-se de 

50:000$ na con~ignação para desapropriação de terrenos, etc. ; sommanJo, 620:00)$000. 
D<t com missão de orçamento. · 
Rubrica n. 2 1: 
N. 58 - Ao n. 21 - Obras Foderaes nos estados - accres~ente-se : -P-•ra conclusão da 

Estrada D. Francisca, em Santa Catharina, 50:000$000. 
S. R.- s ~tla das sessões , 19 de setembro ele 1895. - Paula Ramos.- Francisco Tolentino.-

Emilio Blum. 
A cornmissão é contraria, em sua maioria, a es ta emenda, porque, embora se trate de uma 

estrada mandada construir outr'ora pela União, não mais a esta, mas ao respectivo estado eleve 
caber sua conclusão e custeio, convindv notar que, a ser considerada estrategica, deveri::t ella 
ser contemplada no orçamento ela guerra e não ueste. 

N. 59 - Ao n . 21 - Accrescente-se - Para construcção de uma ponte no rio Parnahyba, 
no Jogar mais conveniente, entre a fóz do rio Corumbá e o porto de Santa Rita do Parnahyba, 
11a direcção da Cidarle de S. Pedro ele Uberabinha, do Estado ele Minas, à cidade ele Morrinhos, no 
de Goyaz, 200 :000$000, 

S. R.- Sala elas sessões, 4 cl.e setembro de 1895.- Hermenegilclo de Moraes.- Ovidio 
Abrantes.- Alves de Castro.- Urbano de Gouvêa. 

N. 60- Onrl.e convier- E' o Pod<>t' Executivo autorisaclo a despondet· no presente exercício 
a quantia ele 200:00U$ com a construcção de uma ponte que ligue Therezina, Capital do Peauby, 
á villa das Flores, no Maranhão. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro ele 1895.- Arthur ele Vasconcellos. 
N. 61- Accresente-se onde convier:- Para a construcç1o de uma po11te entre a cidade 

de Therezina, no Piauhy, e S. Jo:> ~ dos Cajazeiros, no Maranhão. 
S. R.- Sala das sessões 16 de setembro de 1895.- Nogueira Paranaguá.-Pires Ferreira. 
N. G2 -Ao§ 21 do art. l 0 

:- accresente-se ;- 100:000$ para construcção de um::t pont 
spbre o r io P,trnahyba, tendente ã. ligação da cidade de Therezina do Piauby á vi !la de S. 
José do Maranhão. 

S. R.- Sala das sessões, 13 de seteml:)ro de 1895. - Anisio de Abreu. 
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As emendas ns. 59, 60, 61 e 62 consignam verbas para obras de caracter municipal, que po-
derão ser auxiliadas pelos estados interessados e nem perdem aquel le caracter por se tratar 
de municipios confrontando com outros de estados visinhos, porquanto pontes consideradas iso-
ladamente não podem entrar na categoria de mellhoramentos federaes, e quando façam parte 
das vias geraes de communicação entrarão nos orçamentes destas. 

Si vinga-se a doutrina de que nos municípios que limitam estados estas e outras obras 
semelhantes devem ser feitas pelos cnfres federaes, este privilegio creat•ia para a União uma 
série avultada de municípios federaes para os e:treitos de interminaveis subvenções. 

Ainda quando, em doutrina, fossem estas emendas acceitaveis, qne necessidade actua1 deter-
mina á União construil-as? Qual a conveniencia federa l que as reclama~ 

A commissão pensa que nenhuma ; e pede por isso á Camara que recuse as emendas men-
ciona-das. 

N. 63-Ao § 21 do art. 1°- a'.)creescente-se :-90:000$ para a continuação <lo serviço de desob-
strucção e melhoramentos do rio Parnahyba. 

S. R. -Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. Anisio de Abreu. 
N. 64-A' rubrica 21- Obras federaes nos E=;tados- ac~rescen te-se :-Melhoramento do rio 

Parnahyba, pessoa l e materia l, 150:000$000. 
S. R. -Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Arthut• de Vasconcellos. 
As emendas os. 63 e 64 t':lem o mesmo objectivo ; a commissão acceita a primeira dell .ts que 

consigna verba menor, mas sufficiente para os serviços possíveis no futuro exercicio. 
N. 65-A' verba-Obras-accrescentem-se 600:000.~ , sendo 200:000 .. p1ra cada um dos Estado 

do Piau hy, Rio Grande do Norte e Parahyba, para continuação da construcção de açudes no inte-
rior desses Estados. 

S. R. -Sala das sessões , 4 de setembro de 1895 . - Junqueira Ayres. -Francisco Gurgel. 
-Tavares de Lyra. -Augusto Severo. -Silva Mariz . -Trindade. - Coelho Lisboa. 

O Cou12resso consignou no orçamento vigente 600:000$ para estas mesmas obras; mas só ulti-
mamente é que o The~ouro deu as providencias necessal'ias ao inicio dos estudos precisos e con-
strucção. . 

Não será, pois, applicada a quantia votada, mas parte apenas. 
Pensa a commissão por isso, que si a Camara continua a julgar de necessidade os açudes 

propostos, deve a emenda ser approvada com a reducção de 300:000$, no total, e assi m o propõe . 
N. 66- Na parte que diz- Melhoramento do rio S. Francisco , pessoal e material, 200:000$ 

- Supprima-se. 
S. R. -Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. -Gouveia Lima . 
Embora proponha a reducção de despeza, não convem a a.cceitação desta emendt\ pelas 

razões que levaram a commissão a contemplar na sua proposta, onde vem justificada, esta despeza 
que a União faz no seu interesse. 

N. 67- Onde convier : 
Para continuação dos estudos da estrada de ferro de Catalão a Cuyabá, segundo lei existente 

- 200: 000$000. 
E:studos da futura capital, no Plana to Central - 400:000$000 . 
S. R. -Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. - Urbano de Gouvêa. - Hermenegildo 

de Moraes. - Ovidio Abrantes. -Alves de Castro. 
Acceitando esta emenda, propõe a com missão que seja reduzida a 300:000$ a cousignação para 

estudos no planato. 
N. 68 - Na rubrica. - Portos maritimo3 - accrescente-se : Para o porto de Aracujú, 

200:000$000. 
S. R. -Sala das sessões, 19 de setembro de 1895. - Gouvêa Lima. 
N. 69- A' rubrica - Obras nos estados - consigne-se a verba de 50:000$ para melhora-

mentos do porto de Macahyba. no Estado de Rio Grande do Norte. 
S. R. - Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. -Tavares de Lyra. 
N. 70 - A' rubrica 21 - Portos marítimos- Accrescente :-Porto da Amarração - pessoal e 

material : - 150:000$000. 
S. R. Saln. d·•s sessões, 14 de setembro <.le 1895. - Arthur de VascJncellos. 
A commissão reputa inacceitaveis as emendas ns. 68, 69 e 70. 
Não é possível á Un ião mant':lr serviços em todos os seus portos, e a discriminação de 

Yerbas por todo o littoral dará lagar apenas á mn.nutenção de numeroso pessoal sem proveito, 
porque o Thesout•o não Jispõe de recursos para tantas obras e tão custosas. 

N. 71 -Eleve-se a 250:.000$ a verba para pessoal e material do porto do Natal. 
S. R. - S Lla das sessõ3s, 14 de setembt•o de 1895. -Tavares de Lyra. - Junqueir,, Ayres. - ·. 

Francisco Gurgel. · 
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N. 72 -No n. 21 - substitua-se a consignação - Porto da Parahyba - pela Portos da Para. 
hyba- e eleve-se a 120:000$ a consignação de 70:000$000. 

S. R. -Sala das sessões, 4 de setembro da 1895.- Tciudade.- Coelho Lisboa .-Silva Mariz. 
N. 73-Ao n. 21: 
Accresceute-se na rubrica- Porto de Paranagua- 150:000$ para a execução das obras de 

melhoramento do porto. 
S. R. -Sala das s9ssões, 18 de setembro do 1895. -Alencar Guimarães.- Brazilio da Luz. 

- Lameuha Lins. -Almeida, Torres. 
Por serem de vantagem para o approveitamento de set>viços a fazer · no an no futuro, a 

commissão acceita as emendas ns. 71 e 72 e concorda com a de n. 73, propondo, porém, que 
nesta em vez de - a3Ct'escente-se etc., diga-se - eleve-se a 150:000$000 . 

N. 74- Ao n. 21 - accre.3cente-se- 250 :000$ para quebramento das pedras denominadas Ta· 
11utera, no porto da Victoria. 

S. R. -Sala das sessões, 6 de setembro de 1895. - Torquato Mot>eira. - Galdino Loreto. -
Athaycle Junior. 

Esta emenda não póde ser acceita pela commissão, porque manda fazer por conta da União 
obras que estão comprehendidas nas obrigações ela companhia que contractou o melhoramento 
do porto da Victoria. O Congresso ja consignou verba para este mesmo serviço, mas o Poder 
Executivo não a applicou, e no r elatorio deste anuo o Sr. ministro da industria declara que 
taes obras devem ser feitas pela alludida companhia, nos termos do respectivo contracto. 

N. 75 - Ao n. 21 - Porto do Recife -redija -se assim : - Para acquisição de material 
indispensavel e urgentíssimo ao serviço de drenagem do porto e custeio do serviço, inclusive 
reparo de pontes- 2.941:000$000. 

O governo applicara a acquisição desse material as sobras verificadas nas verbas - Portos- do 
exerci cio corrente. 

S. R. -Sala das sessões, 4 de setembro de 1895. -Coelho Cintra. - Cornelio da Fon-
seca. - Marcionilo Lins. -Miguel Pernambuco. - Mecleit·os e Albuquerque. -Luiz de Andrade. 
- Galdino Loreto. 

Para com mais vagar e melhor estudar a questão do porto do Recife, limitou-se a com-
missão, em sua proposta a comtemplar a verba denominada de conservação, que é insigni· 
ficante para a.s necessidades de maior urg-encia. · 

E' infelizmente esta uma das obras de portos. cuja realisação impõe-se não só pela im· 
portancia do commercio nella interessada como pela urgencia de evitar que se arruíne um 
porto de cnjo valor para o nosso cammercio internacional a Camara bem avalia . 

A leitura do relatorio do Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas deste anuo é bastante 
para evidenciar a necessidade urgente dessa obra, que é qualificada pelo governo de inadiavel. 

Até 1875 o serviço de escavação produziu bons resultados neste porto ; dahi em deante atliJ 
1880 peiorou por falta de renovação do material e desta ultima data em deante ainda peior ficou. 

Dos muitos projectos elaborados por especialistas notaveis, ad,optou o governo em 1887 o 
apresentado pelo engenheiro Alfredo Lisboa, cuja mamaria é reputada notava! e completa. 

Subordinado ao plano adoptado, foi lavrado um contracto em fevereiro de 1889. Ern 
agosto de 1890 foram iniciados os trabalhos e em julho de 1892 suspenso:;,, sendo o contra-
cto declarado caduco em fevereiro do cnrrente anuo. 

Desde 1875, pois, salvo pequenas interf!littencias, o porto do Recife vae se entulhandO' 
e cada vez mais rapidamente, de medo que as ditliculdades ja sérias para a navegação 
importantíssima que o demanda tornam-se cada vez mais ameaçadoras. 

São constantes e vebemen tes as reclamações do commercio e autoridad.es, e só neste anua 
ja foram apresentados a respeito dous projectos a esta Camara . 

Para o orçamento vigente foram concedidos para este porto 817:800$, sendo 500 :000$ para 
dragagens e obras, mas succede que não é possi vel dragar a falta de material e nem se o 
póde adquirir porque a quantia votada é pequena para isso. 

A commissão entende, pois, que é necessario dar verba para este serviço, e acceita a 
primeira parte da emenda proposta, reservando-se para em 3• discussão reduzir certas con-
signações que devem passar ao Estado, e redigir de modo que o material a. adq uerir na 
Europa tique calculado ao cambio de 27 d. imputando-se as differenças de cambio ao .Ministerio da 
Fazenda, ao qual cabem. . 

N. 76 - N. 21 - Porto do Rio ele Janeiro. Fi8calisação e estudos, 27:000$000. 
Da commissão de orçamento. 

N. 77- Ao § 10 ~ 

Accrescente-se ; 

Adclitivos 

A rever o regulamento approvaclo por decreto n. 1142 de 22 de novembro de 1~9~, e "ta.bella 
de vencimentos que o acompanhou, reduzindo o pessoal da secretaria de Estado do MlnistElJ.'io da 

Annaxo 
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Industria, Viação e Olras Pulicas ao que fôr estrictamente neces3ario, contanto que a tlespeza com 
o pessoal effecti v o não exceda à actual. 

Da commissão de orçamento. 
N. 78 - Artigo adclitivo ; 
E' o Poder Executivo au torisado a contractar, por cinco annos, com a companhia ou particular 

que melhores vantagens offerecer, o seviço de uma viagem mensal na linha de nave-
gação entre os portos de Corumbá, S. Luiz de Caceres, Miranda e Aquidauana, no Estado de Matto 
Grosso. 

s. R. - Sala das sessões, 18 de setembro de 1895.- Marianno Ramos. 
A commissão acceita esta emenda, que autorisa a contractar, por cinco annos, um serviço, para 

o qual o orçamento já consigna verba. 
N. 79 - Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica o Poder Exeutivo autorisado a subvencionar até a quantia de 2:500$, ·no maximo• 

por viagem redonda, a linha quinzenal de vapores, que, mediante co~currencia. public~, m~l.hore~ 
vantagens otrereça para a navegação regular, desde o porto ~e Corr1~ntes. até a coloma n;1htar a 
foz do Iguassu ou qualquer outro ponto mais conveniente no RIO Parana, ac1ma dessa coloma. 

S. R. - Sala das sessões, 18 de setembro de 1895. -Alencar Guimarães. - Brazilio da Luz. 
- Lamenha Lins.- Almeida Torres. 

Trata-se nesta emenda de encetar um serviço que póde ser adiado ; por isso a commissão é 
contraria a sua adopçã.o. 

N. 80 - Na rubrica- Subvenção ás companhias de navegaç?í.o a vapor - diga-se : 
Fica o governo autorisado a contractar com a companhia que melhores vantagens offer~cer 

uma viagem por mez elo porto do Rio de Janeiro aos da Victoria, Aracaju e Villa Nova, em Serg1pe, 
podendo despender com esse contracto até á importancia de 50:000$ annualmente, devendo a com-
panhia em torna-viagam tocar nos portos intermediarias - Aracaju e Victoria. 

S. R. -Sala das sessões, 19 ele setembro de 1895 . - GoveiaLima. - Galdino Loreto.- Tor-
quato Moreira. - Rocha Cavalcanti.- Fernandes Lima. - Octaviano Loreiro. 

N. 81 - Onde convier : Fica o Poder Executivo autorisado a alterar o decreto n. 1835 de 10 
ele ou tubro de 1894, estabelecendo duas viagens mensaes em vez de uma, ao porto da Amaração, 
no Piauhy, renovando nesta parte o.respectivo contracto. 

S. R. - Sala das sessões, 16 ele setembro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 
Pelos mesmos fundamentos que determinaram a recusa da emenda n. 79 e pelas r azões que 

allegou no parecer que acompanhou a sua proposta de orçamento, pensa a commissão que as 
emendas ns. 80 81 não devem ser acceitas. 

N. 82 - Ao § 10 - O Poder Executivo fica autorisado : 
N. - A subvencionar a companhia de vapores que se propuzer a fazer uma viagem mensal 

entre os portos de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paranaguá e Santos e o porto de Val-
paraizo, na Republica do Chile. 

Paragrapho unico. O governo na primeira reunião do Congresso pedira a verba destinada a 
essa despe~a . 

S. R. - Sala das sessões, 17 de setembro de 1895. - josé Carlos. 
Tem esta emeocla um objectivo que a com missão julga merecedor do apoio. 
As nossas relações commerciaes com a Republica do Ch ile vão sendo creadas embora·lenta-

mente ; ?ouvem por :sso mesmo l!esenvolvel-as de modo a fomentar maior permuta de interesses 
conunercw~s, _ em· correspondencu:ts com as syrnpathias politicas que ligam as duas Republícas. 

A c01mssao pensa, no emlanto, que a emenda e susceptível de ser alterada no que diz res-
peito ás escalas e ao paragrnpho unico. ' 

Por isso e por que convêm exame especial dlt mataria, a commissão propõe que seja appro-
vada esta emenda e destacada para constituir projecto separado . 

. N. 83 - Ao §_ lO do a~t. 5~ - a entrar em accordo com a Em preza Viação do Brazil, no 
senhdo de sub:;tttmr a obr1gaçao que tem a mesma empreza de naveo-ar o rio das Velhas até 
Bom Jesus do Parauna, pela. de effectuar esse mesmo serviço no rio 'l>aracatu até o porto do 
Pontal na Barra do rio Escuro, sem augmento de despeza. . 

S. R. -Sala das sessões, ~9 de setembro de 1895 . Lindolpho Caetano.- Olegario Maciel.-' 
Gon~alves Ramos. --: Leonel F1l~o. - Alvaro Botelho. - Manoel Fu1gencio. - Paraizo Caval-
canti._- F~rraz Jumor. - ~lme1da Gomes. - Landulpho de Magalhães . - Carvalho Mourão. 
- Joao Lmz. - LUiz Det~L - Fortes. Junqueira~- Costa Ma~hado. - Carlos das Chagas.__, 
Chagas Lobato. - Lamartme. - OtavHtno de Brito. - Noo·uemt Parana,.uil - Lamonier Go-
dofredo.- Ferreira Pires. - Campolina. o 0 

• 

. Parece que a approvação desta _emenda como está redigida não produziria os effeitos quà 
v1sa., A e!Dpreza de que se trata nao. tem pod1do navegar regularmente o ri0 das Velhas até 
Parau,na, a falta de recursos para eíl'ectuar promptamente os melhoramentos de que este ri0 
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carece para ser navegavel até o ponto indicado. Não sendo possível a navegação, desde já, e 
sendo prescindível em parte quando a Central do Brazil for ao S. Francisco, parece que de facto 
se póde e convem dispensar a Empreza Viação de navegar o trecho referido, cassando-se-lhe, 
pórém, o privilegio que ella tem para navegar o rio das Velhas, do que resultará a vantagem 
para essa zona de poderem outros emprehender navegação que, embora mais modesta, será com-
tudo de grandes beneficios para o commercio e industria locaes. Será, porém, exequivel a sub-
stituição proposta da navegação do Rio das Velhas pela do Paracatú até o ponto idicado ~ 

Parece que não. As difficuldades com que a empreza teria a lutar, para navegar o Paracatú, 
equivalem, mais ou menos, se não exedem, ás que tem impedido de navegar o Rio das Velhas. 
Não podendo vencer estas, como vencer aquellas 1 Por isso a commissão pensa que será mais 
acertado autorisar o governo a entrar em accordo com a em preza em referencia, podendo dispen-
sal-ll. de navegar o rio das Velhas, mediante desistencia do respectivo privilegio e outras vanta-
gens que forem accordadas. 

Assim redigida, poderá o Governo realizar a substituição que a emenda deseja, si fór exequi-
vel; mas não licará inhibido, no caso contrario, de fazer outro accordo vantajoso e que se recom-
menda pela conveniencia de evitar que o privilegio actual impeça que outros e:fl'ectuem, mais 
modestamente, porém, com grande utilidade para a numerosa população nisso interessada, uma 
navegação que a ~mpreza privilegiada não tem podido realizar. 

A commissão offerece, portanto, a seguinte emenda substitutiva á de n. 83 .: 
« ... a entrar em accordo com a Empreza Viação do Brazil, podendo dispensai-a de navegar o 

rio das Velhas, mediante desistencia do respectivo privilegio, nesta parte, e outras vantagens ou 
compensações que forem ajustadas ». 

N. 84- O Governo providenciará para a e:fl'ectividade do art. 448 do regulamento de 1 de 
abril de 1894, afim de que sejam mantidos, 30 °/o devidos aos conductores de malas e outros em-
pregados. 

s. R.-Sala das sessões, 4 de setembro de 1895 .-Manoel Caetano.- Francisco Sodré. 
N. 85.- O Goveono providenciara para que seja regularmente estabelecido o serviço de cor-

reios ambulantes no Estado da Bahia, nos termos do al't. 433 e paragraphos do regulamento de 1 
de abril de 1894. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 189;;.- Manoel Caetano.-Francisco Sodré. 
As disposições contidas nas emendas ns. 84 e 85 são desnecessarias, porquanto limitam-se a 

recommendar providencias que já estão determinadas nos regulamentos dos correios. · 
Não tem sido por falta de autorisação, mas por deficiencia de verba que os arts. 433 e 448 

citados nas duas emendas acima, teem deixado de ser plenamente executados. ' 
Foi por saber disto, que a commissão na sua proposta augmentou a verba respectiva, tendo 

feito sentir no seu parecer a necessidade de desenvolver o serviço de correios ambulantes . 
Dado o augmento que a commissão propoz, são escusadas as recommendações contidas nas 

emendas ns. 84 e 85, que devem, portanto, ser recusadas. 
N. 86 -Ao n. 11 do § 10- accrescente-se depois das palavras Estrada de Ferro Central 

do Brazil as seguintes- e o da Repartição Geral dos Correios. 
s. R. - Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Aristides de Queiroz. 
A commissão reconhece que o regulamento dos correios póde so:fl'rer algumas modiô.cações 

va~tajosas, mas, sendo ainda muito re?ente a sua; decretação, parece mais conv:eniente aguardar 
mais algum tempo para com conheetmento mais seguro effectuar-se a revisão proposta na 
emenda 86. 

N. 87- Ao n. 8 do§ lO- Substitua-se o seguinte período pelo seguinte: 
\. . 

Para as primeiras nomeações, a juizo do director geral, serão approveitados os guardas actuaes 
que souberem ler e escrever. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 
A commissão acceita esta emenda, que melhora a sua pt·oposta, concedendo maior amplitude ao 

director geral dos telegraphos na escolha dos guardas que devem entrar para o quadro creado . 
N. 88 - Ao § 4° accrescente-se: 
O quadro de feitores passará a cons.tituir o quadro de inspectores de 4• classe, quando eliminada 

aquella denominação. 
S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Arthur de Vasconcellos. 
Não convém a acceitação desta emenda que é contraria á organisação consagrada pela 

regulamento dos telegraphos, e inconveniente á disciplina do serviço. . 
O regulamen to exige conhecimentos mais elevados para. o cargo de inspector, pela maior 

importancia das funcções que lhes estão affectas, tendo elle sobre os feitot'es uma autoridade que 
é necessaria e que cahiria muito no dia em que estes fossem seus collegas, embora de cate.,.oria 
inferior. "' 

N. :89 - Fica o governo autorisado a entrar em novo accordo com o Companhia Estrada de 
Ferro Oeste de Minas para, na liquidação das contas relativas ao emprestimo por ella contrahido 
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em Londres, por intermedio dos banqueiros N. l\I. Rotbsehild & Sons, abonar a co~panbia as 
sommas entradas para o Tbesouro, provenientes daquelle emprestuno, calculado o camb~o entre o 
do dia das entradas e o estipulado na clausula primeira do contracto de 5 de abr1.1 de 1893, 
regulando esta regra de cambio para todas as rela.ções do Thesouro para com a companb1a. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.- Manoel Fulgencio.- Valladares.- Fortes 
Junqueira.- Chagas Lobato.- Ferreira Pires.- Larnounier Godofredo.- Gonçalves Ramos.- Vaz 
de Mello.- Almeida Gomes.- Lamartine.- Rodolpbo Abreu.- Alvaro Botelho.- Car~alho Mou-
rão.- Olegario Maciel.- Pinto da Fonseca.- Leonel Filho.- Mat.ta .Machado.- Joao. ~mz.
Costa Machado.- Octaviano de Brito.- Theotonio de Magalhães.- L1ma Duarte.- R1be1ro de 
Almeida.- Paraíso Cavalcanti.- Landulpho de Magalhães.- Simão da Cunha.- Carlos das 
Chagas.- Ferraz Junior.- Lindolpbo Caetano.- Arthur Torres. 

Esta emenda não póde ser incluída no orçamento do Ministerio da Industria, porque o contracto 
a que ella se refere não foi feito com este ministerio, mas sim com o da fazenda. Não se trata de 
uma questão de estradas de ferro, mas de uma operação de credito, negociada por esta importante 
e futurosa companhia com intérvenção do Mioisterio da E'azend<.L, com o qual a companh1a. firr!JOU 
contracto concedendo vantagens a troco d<L fiança que a União lhe deu, pern.nte os banquen·os 
estrangeiros. E' , pois, menos cabido dar ao Ministerio da. ludustria autorisação para modificar 
um contracto que o da Fazenda celebrou e fiscalisa por um funcciooario de sua nomeação. 

N. 92 - Ao § lO - accrescente-se- a auxiliar o estado do Espírito Santo com a subvenção 
kilometrica de 30% elo capital effectivamente despendido pelo mesmo estado na construcção. ela 
estrada de ferro da Victoria ao Cachoeira de Itaperim, que liga a capital daquelle Estado a da 
União. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro ele 1895.- Galdino Loreto.- Torquato Moreira. 
A Commissão julga que não deve ser acceita esta emenda que importa ria em uma quasi 

doação ao Estado interessado de 30 •;. sobre um capital avultado, sem justificativa acceitavel e 
firmando um precedente que convém·evitar. 

O Estado do gspirito Santo, por accordo com o de Minas, está construindo vias ferreas para 
ligação dos dous Estados, á custa de cada um nos respectivos territorios. 

Si o Congresso der 30 °/0 para trechos do Espírito Santo, não será log ico concetl.el-os para os 
de Minas tarubem ~ E, concedidos para ambos, não apparecerão em outros Estados casos seme-
lbantes1 Parece que sim. A Commissão pede que, pelas razões expostas, esta emenda seja recu~ada. 

N. 91- Additivo :-Onde convier -Fica o Governo autorisado a inicia-r os estudos de um 
ramal que, partindo da cidade do Bomfim, na estrada de ferro do p:-olongamento da Bahia a 
S. Francisco, vá ter ao morro do Chapéo, passando pela Saude e Jacobina. 

S. R. -Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.- Vergue de Abreu. - Paranhos Monte-
negro . -Eduardo Ramos. -Milton. -Augusto de Freitas. - Dionysio Cerqueira.- Tolentino 
dos Santos. -José Ignacio. -Rodrigues Lima.- Tosta. - Neiva., 

Esta emenda revela, infelizmente, que a commissão não teve a felicidade de se fazer bem com-
prehendida, quandó se referiu á inconveniencia de se decretar annualmente novos ramaes nas 
estradas ela União, que não teem recursos para as despezas das vias·ferreas e rarnaes que lhe estão 
pesando insupportavelmente·. 

Demais, a estrada da Bahia ao S. Francisco ainda não chegou ao seu ponto terminal, do que 
resulta que é esta a 'maior e mais urgente necessidade que ella tem, pois que o futuro desta via-
ferrea depende essencialmente de sua chegada a Joazeiro. 

Dir-se-ba que esta construcção póde ser terminada em breve tempo ; mas cumpre não esquecer 
que ha necessidade de augmentar material rodante, melhorar estações e armazens, e outras tantas 
obras que não custarão pouco, sendo reclamadas como urgentes. · 

Quando, porém, tudo isto não merecesse ser considerado, bastaria lembrar que a União já tem 
a seu cargo a construcção de dous ramaes, para os quaes se fixou o custo kilometrico maximo de 
30 contos e que, no emtanto, vão custar mais de 50, o que, sendo até certo ponto natural, não deixa 
comt.udo de ser um accrescimo avultado de despeza. 

Cumpre accrescentar que o engenheiro Schnuor, commissionado este anuo para examinar esta e 
outras estradas, no seu minucioso relataria indicou como de vantagem a construcção do ramal 
que, partindo de Villa-Nova da Rainha pelas fraldas da serra da Satide, fosse até Jacobina, o que 
differe, quanto ao ponto terminal, embora pouco sensivelmente elo traçado que a emenda aconselha. 

Salvo, pois, a questão de objectivo final, a commissão não põe em duvula a conveniencia de se 
construir o ramal indicado, espera, porém, que os proprios· signatarios desta emenda convenham 
no adiamento ela despeza, á qual a commissão é contraria presentemente. 

N. 92- Sopprimam,se os §§ 5• e 6• do art. l.• 
S. R. -Sala das sessões, 5 de setembro de 1895. -Manoel Ful""encio.-Theotonio ele MaO'a-

lhães.-Lindolpho Caetano.-João Luiz.-Fortes Junqueira. -Pinto d
0
a Fonseca.-Leonel Filho".-

Chagas Lobato.-Costa Machado.-Simão da Cunha.-Landulpho de Magalhães.-Octaviano da 
Brlto.-:-Arthur T~rres.-Carv~lho Mourão. -Olegario Maciel.-João Penido..- -Alvaro Botelho.-
Lam~rtme .-Para!SO CavalcantL-Cetrlos das Chagas.-Ribeiro de Almeida.-Ferraz Junior.~Lu(z 
Dets1. 

A Commissão julga necessario manter os §§5° e 6• que esta emenda manda supprimir. 
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A medida indicada no § 5° é provisorHt e pôde mesmo vir a não ter eft'ectividade, si o Con-
gresso antes da Central do Brazil attingir Curvello, entender que as nossas condições ja então 
permittem continuar a construcção além dessa cidade. 

O que não convém-e a limitação provisoria evita-é que se continue a fa~er contractos de 
obras, que furçam o Congresso a conceder verbas avultadas, queira ou não, quando só para a parte 
construída desta estrada se concede este anuo mais de 30 mil contos neste orçamento e cerca de 
15 mil contos em credito extraordinario que o Executivo pediu em mensagem e pende de decisão do 
Congresso. _ . 

Quanto ao prolongamento (§ 6°) do ramal de Ouro Preto; nao ha necessidade actualmente de 
leval-o al~m de Marianna, onde encontrara a via-ferrea que ligara nesta parte Minas ao Espírito 
Santo. Só depois de construída a estrada que ligue a Centr~l do Brazil, p~r Santa Barbara, ao 
littoral é que convirá e se imporá o prolongamento de Martanna para hgaçao das duas estradas, 
q uasi parallelas, nesta parte. 

Assim sendo, a Commissão pede a r~jeição desta emenda. 
N. 93 - Accrescente-se onde convier : 
Fica prorogado até 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido á Companhia Industrial e de 

Construcções Hydraulicas, ·para iniciar as obras de melhoramentos da barra e porto da Laguna, no 
Estado de Santa Catharina, e do porto de Jaraguá, no de Alagôas. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1895.- Paula Ramos.- Francisco Tolentino.-
Emilio Blum. 

Parece melhor que esta emenda seja redigida como autorisação ao Poder Executivo, que me-
lhor conhece as circumstancias que possam justificar a prorogação de prazo · proposta, ou motivar 
recusa, no caso contrario. 

Propõe a commissão, portanto, que em vez de- Fica prorogado- diga-se- Fica o Poder 
Executivo autorisado a prorogar, etc. 

N. 94 - Fica prorogado, por mais 18 mezes, o prazo concedido para apresentação dos es-
tudos que deverão ser feitos em consequencia da alteração exigida pelo governo, do traçado da 
estrada de ferro de Maceió á Le·opoldina- e ramal para Porto Calvo, no Estado de Alagôas. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de Setembro de 1895.- Pires Ferreira.- Frederico Borges.-
Vespasiano de Albuquerque.- GouYêa Lima.- Nilo Peçanha.- França Carvalho.- Luiz Detsi. 

Pelas mesmas razões que deu para a emenda anterior, propõe a commissão que, nesta, .em vez 
de- Fica prorogado etc., diga-se- Fica o Poder Executivo autorisado a prorogar, etc. 

N. 95- Suprima-se on. 2 do§ 10. 
S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 1895.- Galdino Loreto. 
A suppressão proposta nesta e·menda annularia uma das economias mais justificadas que a 

commissão propoz e mantém, convencida de que esta emenda deve ser recusada. 
N. 96 - Supprima-se a autorisação contida no n. 9 do§ 10. 
S. R. -Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Neiva.- Francisco Sodré.- Eduardo 

Ramos. · 
O n. 9 do § 10 que esta emenda manda supprimir foi justificado péla commissão em sua pro-

posta pelos fundamentos que a commissão mantém, recusado a suppressão contida nesta emenda, 
N. 97 - Supprima-se os ns. 9, lO e 13 do § 10 e o§ 8°. 
S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 1895.- Coelho Cintra. 
As suppressões indicadas nesta emenda destruiriam grandemente o plano de ·economias e de 

organisação de serviços a que a commissão obedeceu, elaborado aliás nesta parte, de inteiro accordo 
com as vistas do governo. 

A commissão pede, pois, que a Camara a rejeite. 
N. 98 - Supprima-se o § 2° por inutil, visto ser ma teria contractual e não poder crear o Po-

der Legislativo direito novo em vista das disposições dos respectivos contractos. 
S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro .de 1895.- Coelho Cintra. 
Manda esta emenda supprimir por inntil uma disposição que não é nova e cuja utilidade exacta-

mente é incontestavel, porquanto, graças a ella, ja t eem varias companhias entrado no regimen de 
contribuição, par<> as respectivas fiscalisações, 

Esta disposição tem sido repetida em varias orçamentos, precisamente pelos bons resultados 
colhidos em sua applicação. 

A commissão a mantém, portanto, recusando a emenda. 
N. 99 - Onde convier- F'ica o Poder Executivo antorisado a c.oncecler á Sociedade Pastoril e 

Agrícola do Estado de S. Paulo, ou a quem melhores condições oft'e recer para a lavoura, a explo-
ração das jazidas de phosphato de cal dos t errenos da fabrica de ferro de Ipanema. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de setembro de 1895.- Bueno de Andrade. 
A commissão acceita esta emenda, assim modificada- O Poder Executivo é autorisado a con-

tractar com a Sociedade Pastoril e Agrícola do Estado de S. Paulo, ou com quem melhores condi-
" 
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ções offerecer, a exploração das jazidas de phosphato de cal dos terrenos da. fabrica de ferro de 
Ipanema . 

Sala das commissões, 7 de outubro de 1895.- João Lopes, presidente.- Lauro Müller, relator. 
-Paula Guimarães.- Serzedello Corrêa.- Mayrink.- Benedicto Leite.-Paulino de Souza Junior. 
- Augusto Severo. 

Apresentado em 7 de outubro. 
Discutido nas sessões de 14 e 15 de outubro. 
Oradores: 
Os Srs. Fernandes Lima, Paula Ramos, Galdino Loreto, Goav~Pi Lima, Coelho~ Cintra. e 

Lauro Müller. 

Proj ecto n. 17'S D - 1S9õ 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 22 de outubro. 
Discutido nas sessões de 4, 6, 7, 8 e 9 de novembro. 
Oradores : 
os Srs. Hermenegildo de Moraes, Cupertino de Siqueira, Medeiros a Albuquerque, Paula 

Ramos, Arthur Rios, Coelho Cintra e José Ignacio. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 4 de novembro : 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas ao projecto n. 178 B 

103 -Ao n. 6 do art. 1°, depois das palavras -Conchas á Ypiranga- accrescente-se l-Pal-
meiras a Entre Rios, Morretes a Guaratuha, e o mais como está no projecto. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. -,Alencar Guimarães.- Lamenha Lins. 
103 A- Supprima-se o n. 2 do § 10, que manda transferir aos Estados ou rescindir os contra-

ctos de navegação . 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Tavares de Lyra.- Galdino Loreto.- C. Ciu-

tra.- Torquato Moreira.- Christiano Cruz.- Arthur de Vasconcellos.- Paranhos Monte-
negro.- F , Sodré.- Junqueira Ayres.- Rocha Cavalcante.- J. Bevilaqua. 

104- Accrescente-se 60 :000$ para a estrada de Benevente a Alfredo Chaves. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto. 

10~- Supprima-se o n. 9 do § 10. . 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto.- Augusto de Freitas.- c. 

Cintra.- Cornelio da Fonseca.- Medeiros e Albuquerque.- Pereira de Lyra.- L. de An-
drade. 

106- Onde se diz- 200:000$ como auxilio a cada um dos estados ·do Pará, Santa Catharina e 
Rio Grande do Sul, para a colonisação européa,- accrescente-se- e Espírito Santo. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto.- Torquato Moreira. 
107"- Accrescente-se ao § 10: 

A auxiliar ao Estado do Espírito Santo com subvenção kilometrica de 30 % do capital 
effectivamente desvendido com a construcção da Estrada de Ferro da Victoria ao Cachoeira 
de Itapemerim, que liga a capital daquelle estado á capital da União. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto.- Torquato Moreira. 
10S- Supprimam-se os §§ 7• e 8•. 

Sála das sessões, 28 de outubro de 1895,- Galdino Loreto. 

109- Ao n. 20- Deduza-se a quantia de 624:665$ importancia destinada a administração e 
custeio da ferro-via Rio do Ouro, que passará á ramal auxiliar da Central, para todos os 
atreitos eleve-se essa verba a rubrica sob o n. 15. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
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110- N. 20-Deduza-se dessa verba mais 136:747$ (demonstração n. 5) destinados á conservação 
de estradas, galerias e collectores de aguas pluviaes desta cidade, por pertencerem taes 
serviços á mutlicipalidade. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- c. Cintt•a. 
111- Ao n. 4 do titUlo I : 

Reduza-se a ~e r ba a 2. 752:000$, su pprimindo-se a consignação de 1. 200:000$, etc. accre-
scentando-se depois de Matto Grosso- e igual quantia para auxilio dos nucleos coloniaes dos 
Estados do EspiNto Santo, Bahia, Sergipe, Alagôas, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Pia.uhy, Maranhão, Para e Amazonas. 

S. R.- Sala dns sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
11.2- Supprima-se o n. 21 e transfira-se a verba ahi consignada, reduzida convenientemente a 

2.181:113$, para ó titulo Il por serem os serviços a que se destina pertencentes á muni-
cipalidade. · 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
113- Accrescente-se ao§ 3° do titulo I : e o art. 50 do decreto n. 1663 de 1894. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
114- Accrescente-se ao n. 5, depois das palavras- conducção de malas- cujo serviço no interior 

dos estados será feito de preferencia por administração. · 
S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 

11~- O n. 13 do § 10 redija-se da seguinte fórma : 
A prorogar até de 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido á Companhia Industrial e de 

Construcções Hydraulicas para iniciar as obras de melhoramentos da barra e porto da 
Laguna, no estado de San·ta Catharina, e a contractar, com quem mais vantagens otl'erecer 
as obras de melhoramentos do porto de Jaragua, no de Alagôas, caso não inicie a mesma 
companhia as referidas obras no prazo que lhe foi concedido. 

116 - Supprima-se o n. 17 do mesmo paragrapho. 
S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. - Carlos Jorge. - Araujo Góes. -

Rocha Cavalcanti. 
11~ - N. 2- Auxilias á agricultura.- Deduza-se da verba a quantia de 10:000$ para subvenção 

ao Asylo Agrícola Santa Izabel, estabelecido no Desengano. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. - Menezes Prado. -Augusto de Freitas. - Ge-

miniano Brazil. - Sa Peixoto.- Nogueira Paranaguá. - Olympio de Campos. 
1iS- Additivo: 

Art. o Poder Executivo fica autorisado, na vigencia desta lei, a·conceder permissão á Es· 
trada de Ferro Central da Bahia para prolongar seus trilhos da cidade de S. Felix á de Ma-
ragogipe, mediante os favores do decreto n. 289, de 29 de março de 1890 ; a extenção da 
linba de que trata esse decreto será reduzida de 24 kilometros, que se deduzirão do ramal 
do Mundo Novo (2asecção), equivalentes ao desenvolvimento da projectada linha ferrea entre 
áquellas duas cidades. 

A garantia de juros sobre o capital que for fixado pelo goveruo, á vista dos estudos feitos, 
será reduzida a 5 %, observadas as c[ausulas do decreto n. 862. 

S. R ...... Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. -c. Cintra. - J. A. N.eiva.- F. 
Sodré. 

119 ..... Ao§ 22 do art. 1. 0 

A consignação- Portos da Parahyba - rêdija-se assin1: pessoal e material, inclusive a 
compra de dragas, 200:000$000. 

S. R. - Sala das sessões em de outubro de 1895. - Trindade. 
1.20 - Ao n. 22 aécrescente-se: 

Para auxiliar o Estado do Espirito Santo nas obras do quebramento das rochas submarinas 
do porto da Victoria 200:000$000. 

S. R. """' 28 de outubro de 1895. - Dr. Torquato Moreü·a. - Galdino Loreto, 
1.21 ...- Additivo: 

Ao n. 13, § 10, accrescente-se:- e por dous annos o prazo para conclusão das obras do 
porto da Fortaleza. 

Sala das sessões, outubro de 1895. - Conçalo de Lagos. - Ildefonso de Lima ....... Frede-
rico Borges.- Thomaz Cavalcanti. - Francisco Benevolo. - José Bevilaqua; 
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1.2.2 - Ao n. ô - Telegraphos- Estabelecimento de novas linhas - Onde diz: de Goyaz i Py-
renopolis- diga-se: de Morrinhos a Pyrenopolis. · 

S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. - Hermenegildo~de Moraes. - Alves 
de Castro. - Ovidio Abrantes.- Urbano de Gouvêa. · 

1.23 - Ao n. 6 - Telegraphos-accrescente-se: -inclusive 50:000$ para construcção da linha 
telegraphica da Aldêa. de S. Pedro, Estado do Rio. 

Sala das ses3ões, 4 de novembro de 1895. - Fonseca Portella. - Belisario de Souza. 

1.24 - Ao n. ô- Telegraphos- accrescente-se: -Inclusive 10:000$ para creação, acquisição 
do predlo e installação da · estação telegraphica da cidade de Saquarema, Estado do 
Rio. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1895. -Fonseca Portella. - Belisario de Souza. 

Na sessão de 6 de novembro : 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 178 B, de 1895~ 
1.2~ - A' rubrica n. 3- augmente-se- a consignação para o serviço àe navegaçã~ entr~ os 

· portos dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagôas e Pernambuco, á cargo da Companhta Bahwna 
(secção do Lloyd Brazileiro) com 61:000$ annuaes, ficando o governo autorisado a prorogar 
por mais cinco annos o respectivo contracto; a modificar e augmentar as actuaes escalas na 
linha de sul do Estado da Bahia, de fórma que os vapores toquem regularmente nos portos 
do Rio de Contas e façam uma terceira viagem aos de Cannàvieiras e Ilhéos. 

S. R.- Sala das sessão, 6 de novembro de 1895.- Vergue de Abreu.- Milton.- Manoel 
Caetano.- Paranhos Montenegro.- Eduardo Ramos.- Aristides Queiroz.- Rodrigues 
Lima. 

1.26 - Additivo ao § 10 onde mais convenha : 
Fica o governo autorisado a transferir a titulo oneroso a dóca existente no proprio nacio-

nal onde está a hospedaria de immigrantes, na ponta de Mont-Serrat, capital do Estado da 
Bahia, bem como todo o terreno baldio que fica ao norte e leste dos ediô.cios da mesma hos-
pedaria e que lhe são inteiramente desnecessarios, bem como duas ou tres casinhas proximas 
á alludida dóca. 

S. R.- Sala das sessões, ô de novembro de 1895.- Vergue de Abreu.- Manoel Cae-
tano. -A. Milton.- Paranhos Montenegro. -Eduardo Ramos.- Aristides d.e Queiroz. 
- Rodrigues Lima. 

1.2~ -No§ lO- accresceute-se- a prorogar por um anuo o prazo do contracto assignado pelo 
Ministerio da Industria com Alexandre Dénizot a 18 de julho de 1889; para estabelecimento 
de nucleos agrícolas nos Estados do Espírito Santo e Minas Geraes. 

S. R. - Sala das sessões, ô de novembro de 1895.-Arthur Tor~es. 

1.28 -Ao n. 4.- Agencia Central de Tmmigração- Serviços diversos- Substitua•se pelo se• 
guinte : - Ailgmentada a consignação - Serviços diversos com 50:000$, para a colonisação 
nacional em Matto Grosso ; 250:000$ com o auxilio a cada um dos l<;stados do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Santa Catharina, para a colonisação européa; 1.500:000$, como ao norte do 
Rio de Janeiro, sendo um terço para. passagens de immigrantes contractados pelos mesmos 
estados e dous terços para fundação e manutenção de nucleos coloniaes. 

S. R. - Sala das sessões, 6 de novembro de 1895. - Paula Ramos. - Francisco Tolen-
tino. - Marçal Escobar_ - Cassiano do Nascimento - Victorino Monteiro - Vespasiano de 
Albuquerque. -Almeida Torres. - Emilio Blum. -Alencar Guimarães. 

1.29 - Ao n. 4 - Agencia Central de Immigração. - Accrescente-se- Delegacias de Immi· 
gração em Santa Cübarina e Paraná- 42:000$ . - Agencia de Immigração no Rio 
Grande do Sul (sendo um agente 3:000$, um escripturario 2:000$, um porteiro-continuo 
1:440$~. um ioterpret~ 2:400$, expediente e aluguel de casa, eventuaes 5:000$, total 
14:24.0$ .) Agente3 em Laguna, em Santa Catharina e em Paranaguá, no Paraná, 4:800$·. 

S. R. - Sala das sessões, 6 de novembro de 1895. -Paula Ramos. -Francisco Tolentino. 
- Marçal Escobar. - Cassiano do Nascimento. - Victorino Monteiro . ....:. Almeida Torres. 
- Emílio Blum - Alencar Guimarães. 

130 - Ao n._ 4- Ag~nci~ Central.d~ Immi~raç.ão- Substitua-se na proposta do g·overno . . -
Iutroducçao e locahsaçao de famlltas de unmtgrantes, serviços concernentes etc., 360:020$ . 
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-pelo seguinte: -Pagamento de transporte de immigrantes, introducção e localisação de 
famílias de immigrantes, serviços concernentes, etc., (como na proposta) 7:800$000. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de novembro de 1895. -Paula Ramos. 

Na sessão de 7 de novembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas a commissão de orçamento as seguint8s 

Emendas 

Ao projecto n.l78B,de 1895: 
131 - Ao n. 4 do art. 1•- accrescente-se- 1.000:000$ para serem empregados pelo governo 

em colonisação nacional das fronteiras onde julgar conveniente, de accordo com os respecti-
vos governadores. 

Sala das sessões, 7 de novembro de 1895.- Medeiros e Albuquerque. 
13~ - A' rubrica 6- Augmente-se- 12:560$ na consignação- sub-contadorias : para a do 

Piaully. 
Sala das sessões, 7 de novembro d.e 1895- Arthu.r de Vasconcellos.- Anisio de Abreu.-

Nogueira Paranagua.-Pires Ferreira. 
133 - Ao n. 15- consignados 1.000:000$ para continuação dos trabalhos da 6• divisão. 
134- Onde convier-§ -Fica subordinada ao Ministerio da Industria, Viação e 0bras Publicas 

a 6" divisão da Estrada de Ferro Central do Brnzil : 
l •, o governo expedirá regulamento ·no qual :fixará os vencimentos do pessoal e organisara 

os trabalhos a cargo daquella divisão, que deverão ser executados simultaneamente na linha 
do centro e no ramal de S. Paulo ; 

2•, durante os trabalhos da 6a divisão :ficara a cargo do mesmo a conservação d;1 via-perma-
nente no respectivo trecho ; 

3•, são conside:-ados en;t commissão os empregados da 6• divisão que se ex-tinguira após a 
terminação dos respecti"ros tra-balhos. · 

131'> - Ao n. 16 : 
Substitua-se pelo seguinte - Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil, 

2.500:000$; ramal de Ouro Preto á Marianna, 1.500:000$000. 
136 -Art. 2.• Suppr·imam-se os paragraphos 5• e 6°. 

S. R.-Sala das sessões, 7 de novembro de 1895. - Cupertino de Siqueira,. - Rodolpho 
Abreu.-Pinto da Fonseca. 

Additivo 

13?'- Artigo. Fica o Poder Executivo autorisado a mandar proceder aos estudos necessarios 
para ligação da Alagôas Railway, partindo da estação da Viçosa, a ferro-via Paulo Affonso 
no ponto mais conveniente, tendo como pontos obeigados Palmeir::~ dos Indios, Sant' Anna 
do Ipanema, Serra da Matta Granàe e Agua Branca, correndo as despezas por conta elas 
verbas do n. 22. . . 

S. R.-Sala das sessões, 7 de novembro de 1895.-Coelho Cintra.-Luiz de Andrade. 

Na sessão de 8 de novembro. 
Veem à mesa, são lidas, apoiadas e enviadas à cammissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n1 178 B, de 1895. 
13S- Ao n. 2 onde se diz- 20:000$ para publicações que interessem directamente à lavoura é 

intlustrias nacionaes- diga-se : 20:000$ para auxiliar a impressão da obra que, sob o titu,lo 
Borazil, escreveu em quatro línguas Mauricio Laniberg. 

S. R. -Sala das sessões, 8 de novembro de I8g5.-At•thur Rios.- Vergne de Abreu. 
Annexo 11 
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139 - Ao n. 4, depois da palavra - transporte - accrescente-se : e localisação ; o mais 
como está . 

S. R.- Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.-Marçal Escobar.-Vespasiano de Al-
buquerque.-Francisco Tolentino. -Paula Ramos.- Fonseca Guimarães.- Cassiano do 
Nascimento. - Aureliano Barbosa. 

140 - Ao n. li, §-accresceo te-se-e a mandar fazer os estudos do ramal de Alegrete á cidade 
de S. João Baptista do Quarahy. 

S. R.-Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.- Victorino Monteiro. 
141- A' rubrica n. 8- Estrada d(J Ferro de Sobral- aogmentada a consignação com a quan.tia 

de 220:000$; sendo 30:000$ para a continuação dos estudos para o prolongamento da refer1da 
Estrada de Fer'ro de Sobral, da cidade de Ipú, no Ceara, á de Therezina, no Ptauhy. 

S. R.- Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.-Nogueira Paranagua. -Pires Ferrei-
ra.-Frederico Borges. -Christino Cruz. 

Na sessão de 9 de novembro. 
São lidas, apoiadas e posta!! conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas da cormnissão de orçamento 

142 - Ao projecto n. 178 B, de 1895. 
Rubrica n. l - accrescente-se - elevada de 240$ a consignação annual de salario para cada 

servente. 

143 - Rubrica n. 4- Eleve-se de 9:600$ a 12:000$ a consignação para dous meclicos da hospe-
daria da Ilb_a elas Flores. · 

1 -"-"4 - Rubrica n . 5 - Supprimam-se as palavras- di minuída de 100:000$ a verba - Conducção 
de malas. 

1 -<.to - N. 7 - Augmentados respect ivamente de 360$ e 240$ os vencimentos do porteiro e con .. 
tinuo da ius pecloria gem i e fix<vla em •3$ a diaria do ser ven te. 

146 - N. 22- Substitua.-se a consignação para. o porto do Recife pela seguinte : 
Acquisição de dragas, rebocadores e batelões, ao cambio de 27 d. 
Montagem do material . 
Quebra-mar. . . . . . . 
Constrncçã:> da nova muralha . . . . . . . • . . . . 
Conservação, deduzidos 15:000$ destinados á conservação das pontes, que 

é transferida ao Estado, e eventuaes . . . . . . . . . . 

671:1 30$660 
I00: 000$0UO 
300:000$000 
314:615$il00 

358:600$000 

1.744:345$860 

14'7' - N. 23- Estatística- reduzido de dous o numero de continuas e elevada de 480$ a 
consignação para aluguel de casa para o porteiro. 

148 - N. 25- Fixada em 3:600$ a consignação do amanuense. 
149 - Ao§ lO- accrescente-se - A contractar com pe8soa idonea, que maiores vantagens offe-

recer, a construcção das obras do porto do Recife segundo os planos approvados, mediante 
garantias de effectiviclade do contracto. . , . ' 

s. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- João Lope3, presidente.- Lauro Mül-
ler, relatoe. - Benedicto Leite.- Paulino de Souza Junior.- Alcindo Guanabara. 

São lidas, .apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 
' 

Emenda; 

Ao projecto n. 178 B, de 1895: 
1~0 - No n. 4 do art. l o onde se lê - 1. 200:000$ como auxilio para a colonisação européa nos 

Estados do norte, sendo metade para passagens de immigrantes contractados pelos referidos 
Estados e metade para a fundação e manutenção de nucleos coloniaes -leia-se- 200:000$ a 
cada um dos Estados do norte, da Bahia ao Amazonas, inclusiYe, para os trabalhos prepara-
terias da sua colonisação. 

§ l.• O Governo da União entregará aos poderes estadoaes, a quem incumbe privativa-
mente este serviço, as respectivas verbas, para que elles lhes deem a conveniente app licaÇão. 
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1t:;1 - No art. ·24, § 10, n. 3 - onde se lê - O Poder Executivo fica autorisado - a transferir 
aos Estados por n,juste ou rescind ir, mediant<J accordo, o cootracto ce1eb1·ado com a Com pan hia 
MetJ'Opolitana p<1ra <t io troJucção de immigrantes, <tbrindo os creditas que sejam necessarios 
- leia-se - O Poder Exacutivo fica autorbado- n. 3 - a abrir os creditas que sejam neces-
sari os para occurrer ás despezas com a manutenção e execução do contracto celebrado com a, 
Companhia Metropolitana par<t a iotroducção de immigrantes. 

§ 1. 0 O Governo da União encaminhará de prcfcreocia para os Estados do norte os immi-
graotes introduzidos no paiz por força deste cont.racto . 

§ 2. 0 As remessas de immigraotes fa.r-se-hão á medida que as fo rem solicitaurlo os gover-
nos dos Esü1dos ao poder federal, uepois de ultimados os trabalhos preparatorios. 

§ 2. o Dest es deverão os poderes e~tadof\ es e o via r ao da União int'ormações comple tas e 
de ta lha da~. plan tas topographicas c aptidão especüd das terras a co lonbar. 

Supprima-se o n. 4 do§ 10 . 
S. R. - S11la das sessões, 9 de novembro de 1895 . -Anisio do Abreu . 

l.t:;.2 - Ao n . 6 - accrescente- se - De P>lrnahyba (no Piauh y) ao Rosa rio no Maranhão, pas-
sa11do p() l' Arayoses, Tutoya, BarreiJ'inll<tS, Myr itiba e lcatú. 

l:m , . ,,n,~l cl ·1 Engenho Central de S. Per!ro ao Arnr·y e outro ao Tury- Assú, passando o 1° 
])01' .M 01 H;.io , P ena l vn, Vianna c Victorht rio B.ti xo-M,.,a t•itn, e o 2° por S. Bento, Pi u heit·o, Santa 
H•' ielt<t, r,uimat·ães e Cur,lrUf'Ú, tudo no E~tado do Ma r a nhão. 

8 . H .. - S<ll a das sessões, 9 de novembro de 1895 . - Gustav 1 Ver>IS. 

Jl.;J3 - 1 1 • 21 - n.ccr.'sc·~ ote -se- p<tra a ·on..; tJ'Il•\''i.o de nmft T> >n tc no r 1n P;lrll .o! Jy ln , en t i'A 
:< t·irl-ldc riA l'ilercY.inn. cn pita ! lo R:~t idO do P m11 y, c n vi li ' d .. ~ FI 11'e-, rV• ·\hm l ltaCI, e~
t·tção t.c1·rnin ;d da i<:strarln de F'erro 1ie ,_; tX: iaB :1 vi .lt tl lti I•'!OJ·es - 20•1:0)0, 000. 

S. R . - S·li a cbs ~csclões , 9 de !l OV"Hmbro rlo J895. - Nogu,m·:t P tranagm't. - Pir s F ,,,_ 
r ei1':l . - Ch l'istin ~..o Cru r. . 

l o ,t. - A l't,. 1. o Fic·1 n Pntle" ~~ x:e(!nl ivo :1 11 tm·i,.;·l 11 ;1. l'•·stn 1v> l ,.,, ;· n.'4 r·o•J I r ,. f.,::: ri•·' !'u ntl·:•;iin dn 
l111Cleof: c·olonines e esta helecirllP!\i 1 1ln irP rJ. ,g-1 · "13..;, q'J 'l · '"' 111 f ~t; ' 1· '" r· ''l•'" :. d P~d A 
qne os rrspr~ctivo$ concP,;~ion· • t'in ., fil'OVCIII IJa vel ' connlui lol <t m,d,,,,"í o d, .• pl':tnr>iro l l'l'itori o 
de suns concessões e n es~e serviÇ•) dt1spcn •tido C;tpitacs; ~ond o es~e favnr t'eito median to a 
reuucção rle oous impostos ~o Thesotu·o pelos mesmos contractos c nuu·c:tdo pr:tzo improroga-
vel pam a conclu~ão do r espectivo serviçn. 
S . R . - Sa la das sessões, 9 tle novembro de 1895 . - Albel'to Torres. 

1 ::;:=; - Suh-emenda- á emcnd11. r1a comm iss'io il veJ'b>t p'lra o poeta rle Pcrn,lmhnco. 
Supprimam-sc as pa l avr~s - derluzidos l ~ : ooos; par n. conservaç;to das pontHs que passam !lO 

Est<tclo - e mau te o h a-se n. ve1'ba rcs pecti v L do orçamcn o do eog nllei ro das mll:>m:ts obras. 
S. R. - Sala das sessões , 9 de novembro ele 1895.- Coelho Cintl'a. 

1õ6 - Adclitiva : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisado a rever os estatu tos elas concessões das Es-

trad as de ferro, em via de execução, entrando em accordo com as cmpl'ezas respectivas, pn,ra 
o fim de serem rectificaclos os traçados approvados, de modo a encurtar o desenvolvimento 
das linhas fcrreas, facilitando a construcção dos trabalhos, mantendo-se os pontos obrigados 
designados nos mesmos estudos . . 

§ 1. o Nesse accordo não será augmentado o quantum do capital julgado necessario para a 
construcção de conformidade com o traçado primitivamente approvado . 

S. R. - Sala das sessões, 9 de novembro de 1895 . - Victorino Monteiro . - Marçal 
Escobar. - Cassiano do Nascimento. - Pereira da Costa. -Aureliano Barbosa. - Vespa-
siano ele Albuquerque. -Paula Ramos. - Nilo Pcç:mha. - Fonseca Guima~·ãcs. 

Projecto n. 11/'S D - 189:=; 

Parecer sobre as emendas apresentadas em 3a discussão ao projecto n. 178 B, que fixa a des-
peza do Ministerio da Industria, Viação e Obrai!i Publicas par a o exercício de 1896 

Sobre as emendas oíl.'erecidas em 3• discussão a.o pl'ojecto de orçamento do Ministerio da In-
dustria, Viação e Obras Publicas traz a Commissão de 01•çamento ao conhecimento da Camara o 
seu par ecer, que é o seguinte: · 

Da Commissão de Orçamento : 
Rubrica n. 1 - accrescente-sc - elevada de 240$ a consignação annual de salario para cad.\ 

servente. 
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2 

N. 2 - Auxílios á agricultura - Deduza-se da verba a quantia de 10:000$ para subvenção ao 
Asylo Agrícola Santa Isabel, estabelecido no Desengano. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Menezes Prado.- Augusto de Freitas.-Geminiano 
Brazil.- Sá Peixoto.- Nogueira Paranaguà.- Olympio Campos. 

O estabelecimento a que se refere a emenda n. 2 é um asylo de educação que presta bons 
serviços, mantido por iniciativa particular, e sem recursos para viver do seu patrimonio. 

No emtanto a commissão julga que ao governo local deve caber a prestação do auxilio que a 
emenda propõe, e a recusa por isso. 

3 

Ao n. 2- onde se diz- 20:000$ parft publicações que interessem dírectamente à lavoura e 
industrias nacionaes- diga-se- 20:000$ para auxiliar a impressão da obra que sob o titulo -
Brazil - escreveu em quatro linguas Mauricio Laniberg. 

S. R.- Sala das sessões, 8 de novembro de 1895. - Arthur Rios.- Vergne de Abre.u. 
Parece acertado o auxilio proposto para impressão da obra de Mauricio Laniberg. E' e.vidente., 

infelizme.nte., o desconhecimento que das cousas e homens do Brazil vai pela Europa. Ao nosso 
credito e ao proble.ma importantíssimo da immigração convém muiti si mo a publicação, por estran-
ge.irCIS capazes, de obras que torne.m cada vez m1.1>is conhecidas no velho continente as rique.zas que 
te.mos por explorar, e. a nossa verdade.ira situação política. 

4 

A' rubrica n. 3- augmeote-se a consignação para o se.rviço de nave.gação e.ntre os portos dos 
Estados da Bahia, Se1•gipe, Alagôas e. Pernambuco, a cargo da Companhia Balliana (secção do Lloyd 
Brazileiro), c.om 61:000$ anouaes, ficando o Governo autorisado a prorogar por mais cinco annos o 
respectivo contracto; a mortificar e augmentar as actuaes e.scalas da linha do sul do Estado da 
Ballia, de fórma que. os vapores toquem regularme.nte nos portos de Marahti e Rio de Contas e 
façam uma terceira viage.m aos de. Canoavieiras e Uhéos. 

S. R.- Sala das sessões, 6 ue novembro de 1895.- Vergue de Abreu.- Milton.- Manoel 
Caetano.- Parao h os Montenegro.- Edua1·do Ramos.-· Aristides Queiroz.- Rodrigues Lima. 

A Commissão propõe que se supprimam de.sta emenda as palavras - a prorogar por mais 
cinco annos o respectivo contracto. 

5 

Onde. se diz- 200:000$ como auxilio a cada um dos Estados do PaJ•aná, Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul, para a colonitiação e. ul'opéa - accrescen te-se- e Espírito S'anto. 

SRla das sessões, 28 de outubro de. 1895. - Galdino Loreto.- Torquato More.ira. 
A Com missão não propoz nem julga . acce.itavel a proposta de auxilio ao Estado d~ Espírito 

Santo, por julgar que sómente com caracter provisorio e aos Estados que ainda não puderam 
organisar esse se.rviço deve a União auxiliar. 

6 

Ao n. 4 ---:- Agencia Ce~tral de. Immigração .- accresce~te-s~- Dele.gacias de. Immigração em 
Santa Catharma e Pa:rana, .42:000$,- Ag-encia .de Imr~ng-raçao no RIO Grande do Sul (sendo um 
a~ente 3:000$, um escr1pturario 2:400$, um porteiro· contwuo 1:440$, um interprete 2:400$, expe-
d.Ieote e a lugue l de ca~a, eventnaes. 5:000$, total 14:240$). Agentes na Laguna, em Santa Catlla-
rwa e em Paranagua, no Parana, 4:800$, total 61;040$. Agencia em Santos 25:400$; total 
86:440$000. 

S. R .. - Sala das sessões , 6 de novembro de 1895.- Paula Ramos.- Francisco Tolentioo.-
Marçal Escobar - Cassiano do Nascimento . ..- Victorino Monteiro.- Alme.ida Torres.- Emílio 
Blum.- ,Alencar Guimarães. 

Na tabella que apresentou a? C<?ogresso,, o P_oder Execut!vo não cont~mplou as repartições que 
esta e.me.nda manda mante.r, pe.dm stm autor1saçao para modificar o serviço. A Commissão por sua 

· vez propoz e a Camara já approvou que o Poder Executivo fosse autorisado a reorganisar e sup-
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primir as repartições deste serviço conforme as necessidades publicas. Destas repartições o Gov(lrno 
conservará as que sejam necessarias ao bom andamento dos serviços, conforme venham elles a ficar, 
não havendo portanto conveniencia na adopção desta emenda, que,pode,ri&_redqndar em manuten .. 
ção de funccionalismo desnecessario. 

7 

Ao n. 4, titulo I: 
Reduza-se a verba a 2.752:000$, supprimindo-se a consignação de 1.200:000$, etc., accrescen• 

tando-se depois de Matto Grosso-e igual quantia para auxilio dos nucleos coloniaes dos Estados do 
Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagôas, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauhy, Maranhão, Pará e Amazonas. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
Esta emenda tem dous fins : reduzir á metade o auxilio aos Estados do Norte, e distribuir a 

cada um a quota parte que lhe cabe, dividindo a quantia restante, igualmente, por todos. 
A primeira. parte reproduz a disposição da primitiva proposta da Commissão, que a Camara 

emendou por julgar insuffi.ciente a consignação de 600:000$; a segunda parte é inconveniente 
porque importaria em distribuir quantias para auxilio de nucleos coloniaes a Estados que os não 
possuem, em vez de instituir, como o pro'jecto faz, um auxilio aos que realmente queiram cuidar 
com seriedade de attrahir immigrantes ou tenham de facto nucleos coloniaes a manter. 

8 

Ao n. 4 - Agencia Central de Immigração - Serviços di versos - Substitua-se pelo seguinte : 
- Augmentada a consignação- Serviços diversos com 50:000$, para a colonisação nacional em 
Matto Grosso; 250:000$ como auxilio a cada um dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catharina, para a colonisação européa; 1.500:000$, como auxilio ao norte do Rio de Janeiro, sendo 
um terço para passagens de immigrantes contr·actados pelos mesmos Estados e dous terços para 
fundação e manutenção de nucleos coloniaes. 

S. R.- sala das sessões, 6 de novembi'O de 1895.- Paula Ramos.- Francisco Tolentino.-
Marçal Escobar.-Cassiano do Nascimento.- Victorino Monteiro.- Vespasiano de Albuquerque.-
Almeida Torres.- Emílio Blum.- Alencar Guimitrães. 

A Commissão não póde acceitar esta em~mda, que importa um augmento de 500:000$ na 
despeza com auxílios ao serviço de colonisação dos Estados, despeza qu·e já em 2• discussão deste 
orçamento foi elevada de 900:000$000. 

9 

Ao n. 4 - Agencia Central de Immigração - Substitua-se na proposta do Governo - Intro-
ducção e localisação de famílias de immigrantes, serviços concernentes, etc., 367:000$- pelo 
seguinte :- Pagamento de tr-anspor·te de immigrantes, introducção e loca!isação de famílias de 
immigrantes, serviços concernentes, etc. (como na proposta), 7.800:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de novembro de 1895.- Paula Ramos. 
Não é acceitavel esta emenda, que, ou seria superf!ua, ou redundaria em grave inconveniencia, 

confllrme sua approvação importe ou não em retirar a autorisação que o Governo pediu para re-
_organisa.r o serviço de immigração. 

Havendo que alterar profundamente o serviço, e dependendo do alvitre que for exigível a 
despeza a fazer-se, podendo esta variar enormemente, entendeu o Poder Executivo que não 
podia fixal·a, e a Commissão do mesmo modo não o podendo fazer, propoz e está. approvado que o 
Poder Executivo fique autorisado a abrir os creditas que forem indispensaveis. 

A Commissão entende, pois, como já disse, que é inconveniente a approvação desta emenda. 

lO 

No n. 4 do art. ! 0 , onde se lê- 1.200:000$ como auxilio para a colonisação européa nos 
Estados do norte, sendo metade para passagens de immigrantes contractados pelos referidos 
Estados e metade para a fundação e manutenção de nucleos coloniaes- leia-se- 200:000$ a . 
cada um dos Estados do norte, da. Bahia ao Amazonas, inclusive, para os trabalhos preparatorios 
da sua colonisação. · 

§ 1. o o Governo da União entregará aos poderes estadoaes, a quem incumbe privativamente 
este serviço, as respectivas verbas, para que elles lhes deem a conveniente applicação. 

s. R. -Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- Anisio de Abreu. 
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A approvação desla emenda traria um augmento de 1.000.000$ na despeza com este serviço. 
Quanto ao methodo que adopta, julga a com missão que é inacceitavel tambem; porque. tratando-se 
de Est>1dos que ainda não teem cor·reote immigratoria , só convém o auxilio dada a cer•teza de que 
os poderes estadoaes estão de facto introduzindo immigraotes, e nes te serviço applicaram o auxilio 
que lhes foi concedido. 

A commissão, maurendo o que foi approvado em 2a discussão, pede que seja r ejeitada esta 
emenda. 

11 

Ao n. 4 do art . !•- accrescente-se - I .000:000$ para Serem empregados pelo Governo em 
colonisação nacional das fronteiras onde julgar ccnvenietltte, de accordo com os respectivos 
governadores. 

S. R.- Sala das sessões, 7 ele novembro de 1895.- Meel~iros e Albuquerque . 
Em sen primeiro parPcer sebre est e orç<tmeoto a comroissiio refe l'iu-se á colonisação das fron-

teiras como deve ndo merecer especial ' ttenção rio G.)ver·no Ferler n.l . 
A Camn.ra conlv~ce perf••itarnen te a convenirmcift de a.pp;wel h ar o Gover•no com os r ecnrsos 

n rcessario ~ ao povml!nento de fronteirns, PSpecia!mente em c.• sos de cujn. urg,•ncia e opportunidado 
póde melho1' o P•ldel' l•:x ... euti vo avali >tr. 

\ medida contid:r n e>~ta emelida p>~ reoe. pois . •li gn<t de a.ec~ i tnç'i.0 , mas convém fJ 'l'l s~j n. r erli-
g irln como a. ntor i ~ndio, '' isto rl're se t m ta, em ver·dade, de a n tol' J~al ' e ni'Lll . e decJ'etar V <~ r h purlt 
ser viço ce1to. Por•ém pro põe <lo co•nm iss:'iu rrne <tp[H'•JV:\• ln. est:t emcnd;t SBJ.l Pl ln cn ll oc~ da nn § lO, 
r r' digindo-as de accot·do com o que deixa dito. 

12 

Rnbric~ n . 11 ~· Eleve-38 de !J:600;' a 12:000S a consig·na~,·ão pa.r::c dous nJed ic•lS da ltospedaritJ. 
da ilha das Flores . 

Da commissão de orçamento: 

13 

Accrescente-se ao n. 5, clepoiR dA.s p;t ln,vra.s - coo rlucção de malas : cujo serviço no inter ior 
dos Eshtdos será feito de p!·efel'encia por admini stt'ação . 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- C. Cintra. 
A oommissão já se pronunciou, em parecer anter·ior, fttvorave l ao serviço por admioi8traçã.o , 

nesta llypotliese. Julga portanto que deve ser acceita esta emenda. 

14 

Rubrica n. 5 - Supprimam-s'3 as p9.lavra.s - diminuída de 100:000$ a verba - Conducção 
de malas. 

Da commissão ele orçamento: 

15 

No n. 6 - Telegraphos - Estabelecimento de novas linhas - Onde diz : de Goyaz a Pyreno-
polis- diga-se de Morrinhos a Pyrenopolis. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Hermenegildo de Moraes.- Alves de 
Castro.- Ovidio Abrantes.- Urbano de Gouvêa. 

~ara que seja escolhido com mais acerto o ponto ele p_art~da ela linha que deve ir a Pyrenopolis, 
trans1gmdo com o pensamento desta emenda, a commrssao JUlga preferível, á vista das duvidas 
suggeridas, deixar á Repartição dos Telegraphos a esco lha, que o Estado lhe aconselha propondo 
por isso que, em vez de determinar Goyaz a Morrinhos, tliga-se : -da. linha geral a Pyrenopolis. 

16 

Ao n. 6- Telegraphos- Acceescente-se : -inclusive 50:000$ para construcção da linha 
telegraphica da Aldêa de S. Pedro, Estado do Rio. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1895, - Fonseca Portella.- Belisario de Souzflr. 
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A eommissão acceita a inclusão desta linha na rede a construir ; mas pelas mesmas razões, por 
que nenhuma outra teve consignação separada, julga que deve ella ser construída. dentro da verba 
geral que foi elevada. Propõe, em conseq·uencia. que se diga, nesta emenda, assim - inclusive a 
linha telegraphica da Aldêa de S. Pedro, Estado do Rio. 

17 

Ao n. 6 - Telegraphos- Accrescente-se: - Inclusive lO: 000$ para creação, acqlllsrçao de 
predio e installação da estação telegr,tphica dt\ cidade de Saquat·ema, Estado do Rio. 

Sala das sessões, 4 de novembro de lil95.- Fonseca Portella.- Belisario de Souza. 
A creação de estações convém que seja conservada como attribuição administrativa ; a 

acquisição de predios é de experiencia que não convém. Si for de necessidade crear-se a estação 
proposta, o Poder Executivo terá no orçamento os recursos necessarios para a installação e 
custeio. Porém a commissão não é favoravel a esta emenda. 

18 

Ao n. 6 do art. 1°, depois das palavras -Conchas a Ypiranga- accresceute-se -Palmeiras 
a Entre Rios, Marretas a Guaratuba; o mais como está no projecto. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895 .-'- Alencar Guimarães.- Lamenha Lins. 
Sem inconveniente póde ser acceita a primeira parte desta emenda; não assim a segunda, 

porquanto Guaratuba vai ter em breve communicação telephonica com a linha de Joinville a 
Morretes, sendo portanto desnecessaria a ligação proposta. 

19 

Ao n. 6 - accrescente·se- De P<trnahyba (no Piauhy) ao Rosario (no Maranhão), passando 
por A.rayoses, Tutoya, Barreirinbas, Miritiba e lcatú. 

Um ramal do Engenho Central S. Pedro ao Arary e outro ao Tury-assú, passando o primeiro 
por Monção, Penalva, Vi<tnna e Victoria do Baixo Mearim, e o 2° por S. Bento, Pinheiro, Santa 
Helena, Guimarães e Cururupú, tudo no E~tado do Maranhão. 

S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- Gustavo Veras. 
Depois de ouvir a repartição competente, julga a com missão que convém substituir esta emenda. 

A primeira das linhas indicadas não convém desde já; basta para atten,Jer ás conveniencias do 
serviço, uma linhu que vá a Tutoya, partindo da linlla ao longo do Parnahyba. A linlla até Tury-
assú não é necessaria porque este ponto estara até o fim do corrente anno ligado a Maracassumé 
por uma linlla de cerca de 80 kilometros, a qual com mais facilidade deppis se %ten<lera ás locali· 
dades visinhas. E' mais conveniente por emquanto ligae Pmheiro a um ponto proximo da linha 
entre S. Luiz e Belém e estendel-a até S. Bento. A terceira linha é mais conveniente partindo 
do Rosario que do Engenho Central S. Pedro, e deve ir a Vianna, por Arary e Victoria. 

Nestes termos a commissão propõe o seguinte substitutivo : 
Accrescente-se ao n. 6: 
De um ponto conveniente da linha ao longo do Parnahyba a Tutoya, do Rosario a Vianna 

por Arary e Victoria e de um ponto da linha entre S. Luiz e Belém a Pinheiro e S. Bento. 

20 

A' rubrica 6 ~ augmente-se ~ Í2:560$ na consignação- sub-contadorias- para a do Piauby. 
S. R.- Sala das sessõe'J, 7 de novembru de 1895.- Arthur de Vasconcellos.- Anisio de 

Abreu ...... Nogueira Paranaguá.-- Pires Ferreira . 
Em 2a discussão, recusou a. commissão o sen assentimento á creação de duas sub-contadorias, 

uma das quaes era a do Piauhy, que aliás parecia a mais justificavel. Não ha duvida que o 
serviço lucrará r.om a creação desta sub-contadoria, pela facilidade que actualmente não existe 
no processo de autos, pagamen to de clespezas e fiscalisação. A commissão tem, porém, duvidas 
acerca da urgencia, em vista da necessidade ne não augmentar despeza. O Poder Executivo, . que 
administra, melhor poderá avaliar dessa urgencia, e como pelo regulamento dos Telegraphos, 
está elle autorisado a crear sub-contadorias á medida das necessidades, parece que bastara auto-
risal·o a abrir o credito de 12:560$ na hypothese ele entender de vantagem essa creação. Póde-se 
por isso redigir assim a emenda proposta : 

Ao§ 10: A abrir um credito de 12:560$ para occorrer ás despezas com a sub·contaduria que for• 
creada no Estado do Piauhy. 
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21 

N. 7 - Augmentados respectivam~nt_e de 360$ e ÚO$ os vencim_en!os do porteiro e continuo 
da inspectoria geral e fixada em 3$ a d1ar1a do servente.- Da Comm1ssao de Orçamento. 

22 

A' rubrica n. 8- Estrada de Fel.'ro]de Sobral - augmentada a consignação com a quauti!l de 
220:000 ; sendo 30:000$ para a ?ontinuaçã? ~os estudos ~o prolongamento da referida Estrada de 
Ferro de Sobral, ela cidade de I pu, no Ceara, a de Therezma, no P1auhy. 

s. R.- Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.-Nogueira Paranaguá.-Pires Ferreira.-
Frederico Borges. -Christino Cruz. 

Manda esta emenda augmentar 220:000$ á rubrica n. 8; mas só declara a applicação que 
devem ter 30 :000$000. 

Em que devam ser applicados os restantes 190:000$ não diz a emenda, nem a commissão póde 
saber, porque as consigüações desta rubrica não pa~ecem sus~eptiveis de augmento . . _ 

E por não concordar com augmento ás referidas consignações, nem com a apphcaçao dos 
30:000$ mencionados, a commissão é contraria á approvação desta emenda. 

23 

Ao n. 15 - consignados 1. 000:000$ para continuação dos trabalhos da 6~ di visão. 
Onde convier - § Fica subordinada ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas a 6" 

divisão da Estrada de Ferro Central do Brazil : 
1 o, o Governo expedirá regulamento, no qual fixará os vencimentos do pessoal e organisará 

os trabalhos a cargo daquella divisão, que deverão ser executados simultaneamente na linha do 
centro e no ramal de S. Paulo ; 

2°, durante os trabalhos da 6a divisão ficai'it. a cargo do mesmo a conservação da via-perma-
nente, no respectivo trecho; 

3°, são considerados em commissão os empregados da 6• divisão, que se extinguirá após a ter-
minação dos respectivos traba1hos.-Cupertino de Siqueira.-Rodolpho de Abrau.-Pinto da Fon-
seca. 

A commissão é contraria a esta emenda. A continuação dos serviços que ella visa, à parta a 
questão tachnica, importa em daspeza que não tem agora o seu melhor momento, sendo que a 
verba de 1.000:000$ seria insufficiente para executai-os simultaneamente na linha do centro a na 
de S. Paulo. 

A subordinação, directa da 6• divisão ao Ministerio da. Industria, excluindo a autoridade do Di-
rector da Cêntral, quando tanto se luta para evit.ar que assa autoridade decaia do prestigio que lhe 
é indispensavel, parece que tambam não se racommenda, no momento. 

24 

Aon. 16: 
Substitua-se pelo seguinte~Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil, 2.500:000$; 

ramal de Ouro Preto a Marianna, 1.500:000$.-Cupertino de Siqueira.-Rodolpho .A:breu.-Pinto 
da Fonseca. 

Os prolongamentos da Central do Brazil e ramal de Ouro Preto estão confiados a um enge-
nheiro que, no dizer dos propcios representantes do Estado de Minas, tem mais uma ve~ dado as 
melhores provas da capacidade e acti vidade. 

O ministro que superintende este serviço, conhece tambem como profissional e mineiro que é, 
perfeitamento bem as condições desses serviços e os recursos orçamentarios que lhes são naces-
sarios. 

Ministro e engenheiro-chefe concordaram em que, a despeito de se construir com rapidez nunca 
vista, no prolongamento, a verba, de 3.200:000$ é bastante. 

Ora, a emenda viria eleval-a a 4.000:000$, o que importa um accrescimo de 1.800:000$, 
que é licito reputar desnecessario. 

Accresce que a separação da verba do prolongamento da Central e ramal de Ouro Prato não 
tem vantagens para o serviço e só poderia ser aconselhada se a commissão de orçamento acredi-
tasse- que o Ministerio da Iudustria tivesse empenho em desenvolver um serviço em detrimento de 
outro, o que não só não é licito suppor, como está provado que não succede, porque, na actual 
administração foi que começou e com actividade o prolongamento do ramal de Ouro Preto, o que 
denota o interesse em tornal-o realidade, e é exactamente nesta mesma administração que o 
prolongamento da Central do Brazil t em sido construido com actividade que nunca vira antes. 

Para que, pois, separar os serviços? para que augmentar verba~ Não encontrando conve~ 
niencia nestas medidas, a commissão é contraria á emenda de que se trata. 
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25 

N. 20 - Ded_uza-se dessa verba mais 136:747$ (demonstração n. 5) destinados á conservação 
de e~t~ad~s, galerras e collectores de aguas pluvmes desta cidade, por pertencerem taes serviços a 
m umc1 pa lida de. · 

S. R. - Sala das sessões, 28 Q.e outubro de 1895.-C. Cintra. 
A commissão não póde concordar com a deducção, proposta nesta emenda sob o fundamento de 

que taes serviços pertencem á munici palidarle ; quando de facto, é á União que pertencem pois 
que nenhuma lei ainda os· tram>fl3riu ao Districto Federal. ' 

26 

Ao n. ~O - Deduza-se a quan tia de 624:665$, importancia destinada á administração e custeio 
da ferro-via Rio do Ouro, que p::tssará a ramal auxiliar da Central, para todos os effeitos eleve-se 
essa verba á rubrica sob o n. 15. 

S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.-Coelho Cintra. 
A deducção que esta emenda manda fazer não importa senão em transferir a despeza de uma 

para outra verba. 
A commissão não a pó1e acceitar porque julga a Estrada de Ferro Rio do Ouro imprescindível 

ao serviço, tão importante quanto delicado, do abastecimento d'agua a esta Capital. Demais si 
vencesse •a conveniencia de transferir á Central neste momento em que ella por si sô esgota os 
esforços de uma administração delicada a Rio do Ouro, só por lei especial se poderia fazel-o conve-
nientemente; porquanto seria indispensavel, na transferencia contemplar disposições que impe-
dissem quaesquer transtornos ao abastecimento d'agua, ao mesmo tempo que permittissem á Rio do 
Ouro o papel de linha auxiliar da Central. 

A commissão é, pois, inteiramente contraria a esta emenda. 

27 

Supprima-se o n. 21 e transfira-se a verba ahi consignada, reduzida convenientemente a 
2. 181:113$, para o titulo li por serem os serviços a que se destina pertencentes á Municipalidade. 

S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.-Coelho Cintra. 
Para acceitar esta emenda fôra mister a approvação das duas anteriores, que a commissão não 

_poude acceitar. 
Accresce que o serviço de abastecimento d'agua não pertence á Municipalidade, mas a União, 

que nelle tem empregado dezenas de milhares de contos, sem que nenhuma lei especial o tivesse 
mandado transferir. 

28 

Ao n. 21 - accrescente-se - para a construcção de uma ponte no rio Parnahyba, entre a 
cidade de Therezina, capital do Estado do Piauhy e a villa das Flores, no Maranhão, estação ter-
minal da Estrada de Ferro de Caxias á villa das Flores - 200:000$000. · 

S. R.. - Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.-Nogueira Paranaguá.-Pires Ferreira.-
Christino Cruz. 

A commissão continua a recusar esta emenda, que, a seu ver, não se destina a melhoramento 
de caracter federal, e quando se destinasse, não seria tambem acceitavel, por não ter a União 
necessidade de construir agora a ponte proposta. 

29 

Accrescente 60:000$ para a estrada de Benevente a Alfredo Chaves. 
Sala da sessões, 28 de outubro de 1895.-Galdino Loreto. 
A commissão continua a não acceitar augmento de despezas para construcção de estradas que 

aos municípios ou quando muito aos Estados deve caber. 
A construcção de estradas desta natureza á custa da União seria a consagração da maior cen-

tralisação administrativa, contrariando o regimen em que devemos viver e sacrificando ainja mais 
os cofres exhaustos da União. 

Anne:to 
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30 

Ao n. 22 accrescente-se : 
Para auxiliar 0 Estado do Espírito Santo nas obras do quebramento das rochas submarinas do 

porto da Victoria 200:000$000. 
S. R. - 28 de outubro dB 1895.-Torquato Moreira.-Galdino Loreto. 
A commissão jâ. informou á. Camara de que a obra de que . ainda esta emenda faz parte de uma 

concessão de melhoramento do porto da Victoria. No em tanto, nada tendo sido feito até agora, a 
caducidade dessa concessão é inevitavel e necessaria. O Estado do Espírito Santo, nessa previsão, 
estabeleceu e já tem cobrado um imposto que se destina ao quebramento das rochas que prejudicam 
o porto de sua capital, dando assim prova da importancia que liga á. esta obra. Sendo a União 
interessada no melhoramento, que até lhe cabe, parece de conve11iencia aproveitar a boa vontade 
do governo local, indo em auxilio da iniciativa estadoal, que assim assume a responsabilidade da 
obra de caracter federa l. Por estas razões, pensa a commissão que, nos termos em que -:Jstá con-
cebida, póde esta emenda ser acceita. 

31 

Ao § 22 do art. 1 o : 

A consignação- Portos da Parahyba- redija-se assim : pessoal e material, inclusive a 
compra de dragás, 200:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, em 30 de outubro de 1895.- Trindade. 
Para esta obra verificou a commissão que é indispensavel a acquisição de uma draga, . circum-

stancia que torna necessaria a elevação de verba consignada nesta emenda que a commissão 
acceita. · 

32 

N. 22 - Substitua-se a consignação para o porto do Recife pela seguinte : 

Acquisição de dragas, rebocadores e batelões, ao cambio de 27 d. 
Montagem do material . 
Quebra-mar . . , . . • o 
Construcção da nova muralha. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conservação, deduzidos 15 contos destinados á conservação das pontes, que é tran-

sferida ao Estado, e eventuaes . . • . • . . . . • . . , . • 

- Da Commissão de Orçamento. 

3~ 

671 : J 30$660 
100:000'000 
300:000$000 
314:615$200 

358:600$000 . 

1.744:345$860 

Sub-emenda - á emenda da commissão á verba para. p porto de Pernambuco. 
· Supprimam-se as palavras- deduzidos 15:000$ pn.ra. conservação das pontes que passam 

sao Estado- e mantenha-se a verba respectiva do orçamento do engenheiro das mesmas obras. 
S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- Coelho Cintra. 
A commissão mantém a suppressão dos 15 contos de:;tinados á conservação de pontes, que os 

municípios ou o Estado devem conservar . Quanto á segunda parte da emenda, á commissão só cabe 
dizer que as verbas que ella propõe, salvo a reducção apontada, são exactamente as do orçamento 
do engenheiro das obras do porto de Pernambuco. Nada, pois, ao ver da commissão, aconselha a 
acceitação de.sta emenda, que por isso ella recusa. 

34 

N. 23 -Estatística- reduzido de dons o numero de continuos e elevada de 480$ a consi-
gnação para aluguel de casa para porteiro.- Da Commissão de Orçamento.-

35 

N. 25- Fixada em 3:600$ a consignação do amanuense.- D:t Commissão de Orçamonto. 



J 

91-

36 

Art. 2. 0 Supprimam-se os §§5° e 6o. 
8. R.- Sala das sessões, 7 de novembro de 1895.- Cupertino de Siqueira.- Rodolpho Abreu. 

- Pinto Fonseca. 
A Camara já recusou em 2" discussão as suppressões que esta emenda consigna. Parece á 

Commissão de Orçamento que convém pelos mesmos fundamentos de então manter a recusa, não 
approvando as suppressões propostas. 

37 

Accrescente-se ao§ 3° do titulo I: e o art. 50 do decreto n. 1663 de 1894. 
S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Coelho Cintra. 
O art. 50 do regulamento dos Telegraphos que esta emenda manda supprimir, é o que prohibe 

o casamento de senhoras telegraphistas com pessoa estranha ao telegrapho . A maioria da commissão 
pensa que deve ser acceita a emenda, pensa, porém, o relator que não convém a suppressão do 
art. 50, porque este artigo é uma garantia ao sigillo telegraphico e de vantagem para a boa ordem 
elo serviço. A's filhas e mulheres de telegraphistas permitte o regulamento que trabalhem junto a 
seus pais ou maridos ; mas as que se casam com pessoas estranhas á repartição muitas vezes ligados 
á política local, parece ao relator conveniente que percam o cargo. A commissão, porém, em sua 
maioria, é favoravel à emenda. 

38 

Supprima-se o n. 2 do § 10, que manda transferir aos Estados ou resciudir os coutractos de 
navegação. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895. - Tavares ele Lyra.- Galdino Loreto.- C. Cintra.-
Torquato Moreit·a.- Christiuo Cruz.- Arthur Vasconcellos.- Paranhos Montenegro.- F. Sodré . 
Junqueira Ayres.- Rocha Cavalcanti.- J . Bevilaqua. 

O n. 2 do§ 10 não manda, como diz esta emenda, mas autorisa o Goveruo a transferir , não os 
contractos de navegação, como nintl<\ diz a emenda, mas.os contractos de navegação de pequena 
cabotagem subvencionada . Esta autorisação a nenhum Estado podia prejudicar, porquanto a tran-
sferencia ficava, é evidente, na dependencia, do accorclo com os Estados e companhias interessadas . 
Nestes termos, para que recusal-a, sabendo-se que ha Estados que desejam chamar a si a respon-
sabilidade e fiscalisação deste serviço nas suas costas '! 

39 

Ac()rescente-se ao § 10 : 
A auxiliar ao Estado do Espírito Santo com a subvenção kilometrica de 30 % do capital effecti-

vamente despendido com a construcção da Estrada de Ferro da Victoria ao Cachoeira de Itapemirim, 
que liga a capital daquelle Estado á capital da União. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto. - Torquato Moreira. 
A commissão pede venia para reproduzir o parecer que deu e a Camara acceitou, a respeito 

dessa mesma emenda, em za discussão: 
« A commissão julga que não deve ser acceita esta emenda que importaria em uma quasi 

doação ao Estado interessado de 30 °/0 sobre um capital avultado, sem justificativa acceitavel e 
lirmando um precedente que convém evitar. 

O Estado do Espírito, por acçordo com o de Minas, está construindo vias ferreas para ligação 
elos dous Estados á custa de cada nm dos respectivos territorios. 

Si o Congresso der 30 °/o para, trechos do Espírito Santo, não será logico concedel-os para os 
de Minas tambem? ~!;, concedidos para ambos. não appat•ecerão em outro;; Estados casos seme-
lhantes? Parece que sim. A commissão pede que, pelas razões expostas, esta emenda. seja 
recusada.,. 

40 

No art. 24, § 10, n. 3- onde se lê- O Poder Executivo fi ca autorisado a transferir aos 
Estados por ajuste, ou rescindir, mediante accordo, o coutracto celebrado com a Companhia Metro-
politana para a introducção de immigrantes, abrindo os creditas que sejam necesmrios- leia-se -
O Poder Executivo fica autorisado- n. 3- a abrir os creditas que sejam necessarios para occorrer 
ás despezas com a ma,nutenção e execução do contracto celebrado com a Companhia Metropolitana 
para a introducção de immi!l'rantes . 

§ l . o O Governo da União encaminhará de prefereucia para os Estados do norte os immigrantes 
introduzidos no paiz por força deste contracto. 
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§ 2. • As remessas de immigrantes far-se-hão a medida que o forem solicitando os governos dos 
Estados ao Poder Federal, depois de ultimados os trabalhos preparatorios. 

§ 3.• Destes deverão os poderes estadoaes enviar ao da União informações completas e deta-
lhadas, plantas topographicas e aptidão especial das terras a colonisar .- Anisio de Abreu. 
· Desta emenda resultaria em primeiro Jogar a continuação do contracto celebrado com a Com-

panhia Metropolitana para introducção de immigrantes, ainda por 17 annos, a despeito de haver o 
Governo pedido autorisação para rescindil-o e transferil-o aos Estados. 

No emtanto são possíveis quer a rescisão, quer a transferencia, e ambas importarão avultada 
economia para os cofres federaes. 

A segunda medida(§ 1•), que parece mctivar a primeira, é contraria á lei e perniciosa ao 
serviço, porquanto a União não póde mandar immigrantes de preferencia para esta ou aquella 
região, porque é ao immigrante exactamente que cabe preferir o ponto de seu destino. 

São homens livres, que veem para o Brazil, sem contracto que os obrigue a ir para este ou 
aquelle ponto do nosso territorio; quem obr·igal-os seria, pois, injusto, além de impossível e deter-
minaria desde logo a cessação da corrente immigratoria. Não obrigando, é escusado pretender que 
os immigrantes deem preferencia ao norte, que lhes é ainda desconhecido e injustamente reputado 
quando o su l da Republica os attrahe pela propaganda de muitos annos. 

O § 2• seria a condemnação do disposto no § 1 •, porque estando os serviços orga.nisados no sul, 
seriam os governos dessa região os que mais reclamariam immigrantes, e por consequencia ainda, 
neste caso, a ella e não ao norte caberia a preferencia. 

A com missão continúa, pois, a pensar que o regimen que ella. propoz, sendo o que mais convém 
á União, é tambem o que melhor póde auxiliar os Estados que como os do norte, ainda teem o 
serviço de immigração por organisar. Só na hypothese de não cuidarem os governos estadoaes com 
seriedade de resolver este problema, deixará o plano da commissão de produzir os effeitos que ella 
espera ; mas neste caso não póde haver plano que sirva, a não ser que se volte ao regimen em que 
o Governo central era tutor administrativo das ex-províncias. 
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Supprima--se o n. 4 do§ 10. 
S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- Anisio de Abreu. 
Esta emenda é complementar da anterior que a commissão recusou como re .. msa, em conse-

quencia, esta tambem. 
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Ao n. 4 - del?ois da palavra - transporte - accrescente-se - e loca.lisação - o mais como 
está. 

S. R.- Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.- Marçal Escobar .- Vespasiano de 
Albuquerque.- Francisco Tolentino.- Paula Ramos.-Fonseca Guimarães.- Cassiano do Nasci-
mento.- Aureliano Barbosa. 

A commissão é contraria a esta emenda por julgar que o serviço de localisação deve caber aos 
Estados, aos quaes para esse fim já se concede auxilio. 
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No § 10 - accrescente-se - a prorogar por um anno o prazo do contracto assignado pelo 
Ministerio ela Industria com Alexandre Dénizot a 18 de julho de 1889, para estabelecimento de 
.nucleos agricolas nos Estados do Espírito S:wto e de Minas Geraes. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de novembro de 1895.- Arthur Torres. 
Ace:ca deste contract~ foi presente á commis~fí.o u.m requer!mento, que ella não poder~ julgar 

sem ouvt.t' o Poder Executivo de modo que a provtdeneta chegaria tarde, sendo que, além dtsso, não 
teria mats o Congt•esso tempo para resolver a ma teria em projecto especial. Por isso, e porque a 
commissão confia que o Poler Executivo, que melhor póde conhecer as condições em que se acha 0 
contracto, examinará com vigor e justiça a pretenção, penoa que não ha inconveniente em autori-
sal-o á prorogação proposta. 
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. Art. Fica a Pod6r Executivo autorisado a restabelecer os contractos ele fundação de nucleos 
coloniaes e estabe lecimento de immigrantes, que for,tm declarados caducos, desde que os respectivos 
concessionarios provem haver concluida a medição do primeiro territorio de suas concessões e 
nesse serviço despendido capitaeo; sendo este favor feito medíante a r ad ucção de onus impostos ao 
Thes_ouro pelos me;;mos cont t·actos e marcado prazo improrogavel para a conclusão do respectivo 
servtço. 

S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.- Arthur Torres. 
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Julga a commissão que tratando-se de contractos, cuja caducidade parece ter sido bem decretada, 
não tem a União competencia pura vigora-los por pertencerem as tArras devolutas aos Estados 1 cabendo á União apenas as que a Constituição lhe reservou para fins determinados. 

E', por isso contrario á esta emenda. 

Additivo ao § 10 onde mais convenha: 
Fica o governo autorisado a transferir a titulo one~oso a dóca existen te no proprio nacional 

onde está a hospedaria ele immigrantes, na ponta de Mont-Serrat, capital do Estado da Bahia, bem 
como todo o terreno baldio que fica ao norte e leste dos editicios da mesma hospedaria e que lhe 
são inteiramente desnecessarios, bem como duas ou tres casinhas proximas a alludida dóca. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de novembro de 1895. - Vel'e-ne de ·Abreu.-Manoel Caetano.-
A. Milton.- Paranhos Montenegro.- Eduardo Ramos.- Aristides de Queiroz.- Rodrigues Lima. 

Informada de que é de vantagem a autorisação contida nesta emenda, pensa a commissão que 
ella poder ser acceita, accrescentando-se, porém, oomo propõe, flUe depois das palavras «a titulo 
oneroso :B-, diga-se: «mediante concurrencia publica • . 
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Supprima-se os §§ 7" e 8•. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto. 
As medidas propostas pela commis~ão, parece que tiveram a infelicidade de provocar emendas 

suppressivas, nesta terceir·a discussão. Lendo-se as emendas suppressivas, ve-se bem que nada 
ficaria, a serem ellas approvadas, do que a commissão julgou de maior utilidade no paiz, talvez sem 
razão, mais convencida de que, propugna por medidas que se o Congresso não decretar, hão de ser 
impostas pelo discredito, a que fatalmente attingiremos, se não cuidarmos de diminuir despezas, 
principalmente despezas mal feitas. 

A camara julgará, em sua sabedoria e patriotismo, se estas e outras suppressões devem ser 
acceitas. Pensa a commissão de orçamento que não. 
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Supprima-se o n. 9 do§ 10. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Galdino Loreto.- Augusto de Freitas.- C. Cintra. 

Cornelio da Fonseca.- Medeiros e Albuquerque.- Pereira de Lyra.-'- L. de Andrade. 
A maioria da commissão é de parecer que esta emenda seja approvada; à minoria, de que fez 

parte o relator, foi vencida . • 
48 

Additivo: 
Art. O Poder Executivo fica autorisado, na vigencia desta lei, a conceder permissão á Es-

trttda de Ferro Central da Bahia para prolongar seus trilhos da cidade de S. Felix á de Maragogipe, 
mediante os favores do decreto n. 289, de 29 de março de 1890; a extensão da linha de que trata 
esse decreto será reduzida de 24 kilometros, que se deduzirão do (ramal do mundo Novo (2• secção) 
equivalentes ao desenvolvimento da projectada linha fel'rea entre aquellas duas cidades. 

A garantia de juros sobre o capital que for fixado pelo governo, á vista dos estudos feitos, será 
reduzida a 5°(0 • observadas as clausulas do decreto n. 862. 

S. R.- S:1la das sessões, 28 de outubro de 1895.- C. Cintra.- J. A. Neiva.- F. Sodré. 
o prolongamento de S. Felix a Maragogipe, em busca de melhor porto, parece conveniente, 

podendo ser de vantagem a compensação que resulte de deduzir-se igual extensão no ramal do 
Mundo Novo. Parece, portanto, á commissão que não ha inconveniente em autorisar-se o governo a 
praticar a medida que a emenda encerra, mas entende que deve esta ser assim r edigida: 

Accrescente-se ao § 10: A conceder permissão á Estradn. de Ferro Centra l da Bahia para pro-
longar seus trilhos da cidade de S. Felix: á de Maragogipe, podendo, quando convenha, impor a 
reducção de igual extensão kilometrica no ramal de Mundo Novo. A permissão não augmentará o 
prazo do privilegio, e será feita mediante os favores da primitiva concessão, que ain,la caibam á 
União, reduzindo o juro a 5"/o 
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Additivo 

Art . Fica o Poder Executivo autorisado a mandar proceder aos estudos necessarios para 
]iO'ação da Alagôas Railway, p:trtindo da estação da Viçosa, a ferro-via Paulo Affonso, no ponto mais 
ccfnveuieute, tendo como pontos obrigados "Palmeira dm; Iudios, Sant' Anna do Ipanema, Serra da 
!11atta Grande e Agua Branca, correndo as despezas por conta das verbas do n. 22. 

S. R.- Sala das sessões, 7 de novembro de 1895.- Coelho Cintra.- Luiz de Andrade. 
A commissão não julga conveniente a decretação , no orçamento, dos estudos a que se refere 

e3ta emenda, parecendo-lhe mais conveniente que seja ella estudada juntamente com o plano geral 
de viação, principalmente desde que, ha, como foi a commissão informada, concessão ja feita e que 
torna desnecessaria a linha pr.oposta. Accresce que não é possível mandar correr as despezas com 
este estudo da estrada de ferro pelas verbas do n. 22 que tem applicaçãc determinada e be~ 
diversa. 
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Additiva: 
Art. I . o Fica o Po,ler Executivo autorisarlo a rever os estudos das concessões das estradas de 

feno, em via de execução, entrando em accordo com as emprezas respectivas, para o fim de serem 
rectitica•Jos os traçados approv<J.dos , de modo a encurtar o desenvolvimento das linhas ferreas , faci-
litando a construcção dos trabalhos, mantendo-se os pontos obrigados designados nos mesmos estudos. 

§ 1. o Nesse accordo nlio sera nugmentado o quantwm do capital julgado necessario para a 
construcção de conformidade com o traçado primitivamente approvado. 

S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895. - Victorino Monteiro.- 1\iarçal Escobar.-
Cassiano do Nascimento. - Pereira da Costa.- Aureliano Barbosa .- Vespasiano de Albuquerque. 
-Paula Ramos. - Nilo Peçanha.- Fonseca Gnimarães. 

Parece que o intui to desta emenJa é repa1•ar, quanto possível, o abuso, iufelizmente mui.to ge-
nerali~ado e que po1· vezes chee-a a ser escandaloso, de grandes deseuvolvimentos de linhas ferreas, 
sem que o ten·eno exija, mas somente para augmentar o capital g-arantiJo. Este abuso, não deveria.. 
ser possivel, porque todas as companhias teem fiscaes, mns succede quo, em alguns casos estes des-
cuidam de seus deveres e em outros não conseguem cohibir os abusos, porque o interesse pa1'ticnlar 
alcança. arastal-os sob outres pretex tos com que a administração superior é por vezes i li udida. Convém, 
pois, uma medida que remedeie os males que, neste particular, ja estão consumados, como coovém 
que o Poder Executivo faça com que seja uma Terdade d'ora avante a ftscalisação, e o Con-
!nesso reveja, para estes e outt'Os fios, a lei de concessão de estradas de ferro, o que se poderá 
fazer na proxima sessão legislativa . Assim, pois, a medida de que se trata só deve alcançar as 
estradas com estudos definitivos ja approvados . Para estas peusa a Commissão que convém a. 
medida indicada no seguinte substitutivo, que otl'erece a emenda de que se trata. : Accrescente- se 
ao§ 10 : A rever, mediante accordo , os estudos definitivos, ja approvados, de estradas de ferro 
que gozem de garantia de juros, para o fim de rectiticar os respectivos traç~os, sem a lteração do 
ca.pital e juros correspondentes aos estudos anteriormente approvados. 
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Ao n. 11 - § 10 - accrescente-se - e a mand·.tr fazer os estudos do ramal de Alegre te á. 
cidaJe de S. João Baptista de Quarahy. 

S. R. - Sala das sessões, 8 de novembro de 1895. - Victorino Moutei ro. 
Sem desconhece1· as vantngens futuras do ramal iudicado nesta emenda, peusa a Commissão 

que não convém agor•t autorisar ú es tudo que ella consigna, sendo de parecer que não convém 
upprova l-a. 
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Add itivo: 
Ao n. 13 - § 10 - accrescente-se - e por dous anuas o prazo pela conclusão das obras do 

porto da Fortaleza . 
Sal<t tias s~s;ões, out:Ihr·o de 1895.- Gonçalo tle Lagos . - Ildefonso Lima.- Fretlerico Boro-es. 

-Thomaz C<tV<tlcanti. - Francisco B:mevolo.- José Bevilacqua . b 

A prorognção do prazo p~rn. conclus<."io tias obras Jo porto dn. Fortaleza é de utilidade em vista, 
das lfiO litic~ções que teem sotr:id_9 aiJnellas obras, por efl'eito, principa lmente, do insucc~sso a que 
dera•n Jogar, pelo que a Commls::õ<LO acce1ta esta emenda . · 
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O n. 13 do§ 10 redija-se da seguinte fórma: 
A prorogar até 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido i Companhia Industrictl e de 

Construcções Hydraulicas para iniciar as obras de melhoramentos da barra e porto da Lag una, no 
Estado de Santa Catharina, e a contractar com quem mais vantagens ofi"erecer as obras de 
melhoramentos do porto de Jaraguà, no de Alagôas, caso não inicie a mesma companhia as 
referidas obras no prazo que lhe foi concedido. 

Supprima-se o n. 17 do mesmo paragrapho. 
S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- Carlos Jorge.- Araujo Góes.- Rocha 

Cavalcanti. 
Parece que sendo a demorn. nas obras dos portos da Laguna e Jaragua justificada pelas 

mllsmas causas, não seria razoavel a distincção que esta emenda pretende, oíl'erecendo duas 
soluções difl'erentes para casos semelhantes relativos ainda a uma mesma companhia. Demais 
trata-se de uma ant9risação de qu~ o Poder Executivo deixará de usar, quando nisso parece{· 
haver qualquer inconveniente. A cornmissã,o julga, pois, mais acertado r ecusar esta emenda, 
mantendo o que foi approvado pela camara em 2" discussão. 
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Ao § 10 - accrescente-se - A contractar com pessoa idonea, q:1e maiores 'vantagens 
ofl'erecer, a construcção das obras do porto do Recife segundo os planos approvados, medi,<nte 
garantias de e:tfectividade do contracto. 

S. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 1895.-João Lopes, presidente.- Lauro Müller, 
relator.- Benedicto Leite.- Paulino de Souza Junior.- Alcindo Guanabara. 

Sala das commissões, 19 de novembro de 1895.- João Lopes , presidente.- Lauro Müller, 
relator.- Serzedello Corrêa.- Paulino de Souza Junior.- F. P. Mayrink.- Paula Guimarães.-
Benedicto Leite.- Augusto Severo.- Augusto Montenegro. 

Apresentado em 19 de novembro. 
Discutido nas sessões de 21, 22 e 23 de novembro. 
Oradores : 
Os Srs. Paula Ramos, Coelho Cintra, Thomaz Cavalcante, Coelho Cintra, Paranaguà, Carlos' 

Jorge, Vergue de Abreu, Cupertino de Siqueira, Bueno de Andrade, Anisio de Abreu, L:wro Müller 
(2 vezes) e Timotheo da Costa. 

Projecto n. 117'8 E- 189õ · 

• (Redacção final) 

Apresentado em 26 de novembro. 
Discutido em 27 é encerrada a discussão por falta de oradores e submettido à votação é apprc-

vado o projecto. 
0BSERVAçÃo- Das emendas apresentadas tanto em 2a como em 3a discussão foram approvadas 

~sde ns. 1,5, 7 (a]" parte}, 12. 19, 22, 23, 37, 39, <12, 45, 46,49 (aJa parte), 53, 59, 76, 80, 85, 91, 
-93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 (a 1• parte), 105, 113, ll4, 119, 120, 121, 127, 138, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 141) e 150; approvadas conjunctamente com as sub-emendas 
da Commissão impressas no projecto n. 178 A, as de ns. 125 e 126; prejudicadas, !JOr terem sido 
approvadas as substitutivas da Commissão impressas nos projectos ns. 178 A e 178 D, as de ns. 8, 
13, 16, 17, 18~ 21, 27, 28, 33, 34, 36, 40, 43, 47, 49 (a 2• parte), 51, 52, 54, 55, 58, 65, 77, 79, 
81, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 118, 122, 123, 131, 132, 152 e 156; retiradas, a pedido dos auto-
res, as de ns. lO, 38 e 140 ; destacada para constituir projecto distincto a de n·. 74 ; não acceitas, 
-por incidirem no paragra,pho unico do art. 130 do Regimento Interno, as de ns. 24, 25, 30 e 75 ; 
todas as demais emendas e additivos· foram ·rejeitados uns e prejudicados outros. · 

O projecto da Camara dos Deputados sobre as despezas do Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas, convertido em projecto de lei com as emendas approvadas pela mesma Camara, 
sob n. 178 E, foi remettido ao Senado em 28 de novembro. 

Voltou etnendàdo pelo Senado em 23 de dezembro. 
· Na fórma do art. 128 do Regimento· Interno são as emendas do Senado· enviadas á Commissão 

de Orçamento, que sobre ellas deu parecee, o qual foi a imprimir sob n. 178 F. 
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Projecto n. 1?'8 F -189l:S 

Emendas do Senado ao pro.1ecto n. 178 E 

Apresentado em .23 de dezembro. 
D1scutido na sessão de 26 de dezembro. 
Oradores : 
Os Srs. Thomaz C,tvalcante, Jose Carlos, Lauro Müller, José Marianno, Serzedello Corrêa, 

João Lopes, Augusto Monteuegt·o, F. Glicerio e Erico Coelho. . 
· Encerrada a discussão são approvadas as emendas do Senado e com o proJecto remettidas á 
Commissão de Redacção. 

Approvada a redacção final do projecto de lei sobre a despeza geral da Republica, subiu á 
sancção em 29 de dezembro. 

Sanccionado. 
Lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895 (art. 6°). 

Ministerio da Fazenda 

Projectos ns. 142 a 142 G- 1895 

Art. 7° da proposta. 

Projecto n. 14.2 - 189~ 

Apresentado em l de agosto. 
Discutido nas sessões de 22, 28 e 29 de agosto. 
Oradores : 
Os Srs. José Carlos, Augusto Montenegro, José Carlos, Medeiros e Albuquerque e Tavares 

. de Lyra. 

Emendas apresentadas 

Na sessão de 22 de agosto. 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguinte.:; 

Emendas 

Ao projecto n. 142- Orçamento da Fazenda. 
1 - A' rubrica 7- Accrescente-se : 

Pessoal- Augmentada de 97:200$, sendo 92:400$ para restabelecimento de duas sub-
directorias extinctas, ela Directori [l, das Rend[l,S Publicas e de Contabilidade, com o pessoal 
para cada uma de: um sub-director, dous primeiros escripturarios, tres segundos e tres ter-
eeiros; I :800$ para a gratificação de um auxiliar da Directoria das Rendas Publicas, que ser-
vira de secretario do Conselho de Fazenda; 3:000$ para quebras, sendo 2:000$ para o thesou-
reiro e I :000$ para o pagador . 

.2 - A' rubrica 10- Accrescente-se : 
Pessoal- Augmentada a consignação ele I :000$ para quebras ao thesoureiro. 

3- A' rubrica ll - Accrescente-se : 
Alfandega da Capital Federal- Pessoal - Augmentada a consignação de 2:600$, sendo 

l :000$ para quebras ao the3oureiro e 1:1300$ para elevar os vencimentos dos ajudantes do 
administrador das capatazias. 

Espírito Santo- Pessoal- Augmentada a consignação de 300$ para quebras ao the, 
som•eiro. 

Bahia - Pessoal - Augmentada a consignação de I :600$, sendo 600$ para quebras ao 
thesoureiro e I :000$ para elevar os vencimentos de aju':!antes de administrador das capa-
tazias. 
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Aracajú- Pessoal - Augmentada a consignação do 2:500$ para a creação do Jog-ar de 
administrador das capatazias, com 1:600$ de ordenado e 900$ de gratificação ; de 300$ p&.ra 
quebras ao thesoureiro. 

Penedo - Pessoal - Aug:mentada a consignação de 2:500$ para a creação do Jogar de 
administrador das capatazias, com 1:600$ de ordenado e 900$ de gratificação; de 300$ para 
quebras ao thesoureiro. 

Escalares- Material- Augmentada a consignação de 2:000$000. 
Maceió- Pessoal- Augmentada a consignação de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Pernambuco- Pessoal - A ugmentada a consignação de 1:000$ para elevar os venci-

mentos do ajudante do administrador das capatazias ; de 600$ para quebras ao thesoureiro. 
Parahyba- Pessoal- Augmentada de 300$ para quebras ao thesoureiro. 
Rio Grande do Norte- Pessoal- Augmentada de 2:500$ para creação do lagar de 

administrador das ca,patazias, com 1:600$ de ordenado e 200$ de gratidcação ; de 300$ 
para quebras ao thesoureiro. 

Ceará- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Parnahyba- Pessoal- Augmentada de 2:500$ para a creação do lagar de administra-

dor das capatazias, com L :600$ de ordenado e 900$ de gratificação; de 300$ para quebras 
ao thesoureiro. 

Maranhão- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Pará- Pessoal- Augmentada a consignação de 1:000$ para elevar os vencimentos 

do ajudante do administrador das capatazias: de 200$, para a gratificação de 20 •j0 sob o 
augmento acima especificado; de 600$, para quebras ao thesoureiro. 

Manáos- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Santos- Pessoal - Augmentada a consignação de 1:000$ para elevar os vencimentos do 

ajudante do administrador das capatazias : de 400$, para a gatilicação de 40 °/0 sobre o 
augmento acima especiticado ; de 600$, para para quebras ao thesoureiro. 

Paranaguá- Pessoal- Augmentado de 300$ para quebas ao thesoureiro. 
Santa Catharina- Pessoal- Augmentada a consignação de 9:000$, para creação de 

dous conferentes, com ordenado de 3:000$ e grat ificação de I :500$; de 5:000$, para a 
~reação do lagar de guarda-mór·, sendo 3:300$ de ordenado e l :700$ de gratificação ; de 
300$, para quebras ao thesoureiro. 

Porto-Alegre- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
ltio Grande do Sul- Pessoal - Augmentada de 400$, para quebras ao thesoureiro. 
Uruguayana- Pessoal- Augmentada de 300$, para quebras ao thesoureiro . 
Corumbá -Pessoal - Augmentada de 300$, para quebras ao thesoureiro. 
S. Paulo- Pessoal- Augmentada de 1:000$, para elevar os vencimentos do ajudante do 

administrador das capatazias ; de 600$, para quebras ao thesoureiro. 
Supprimida a delegacia fiscal do Rio Grande do Sul. 

4.- A' rubrica 12- Substitua-se pelo seguinte: 
Pessoal- Seis delogacias fiscaes no Pará, Pernambuco, Bahia, S. Paulo Porto-Alegre e 

Minas-Geraes, com o seguinte pessoal cada uma : 
1 delegado . . 
2 1 •• escripturarios 
2 2•• escripturarios. 
2 3•" escripturarios. 
2 4°1 escripturarios. 
1 thesoureiro. 
1 fiel . . 
1 c a rtorario • 
1 porteiro. • 
2 coJLtinuos. . 

15 

9:000$000 9:000$000 
4:800$000 9:6001000 
4:000$000 8:000 000 
2:400$000 4:800$000 
2:0001000 4:000$000 
6:000 000 6:000$000 
2:400$000 2:400t000 
2:400$000 2:400 000 
3:600$000 3:600$000 
1: 200$000 2:400$000 

Material augmentada de 40:000$, parJ. as quatro delegacias novamente 
c,readas: . 

Pessoal- Quatro delegacias em Cuyabá, Goyaz, Curitiba., e Therezina, 
com o seguinte pessoal para cada uma : 

l delegado . . 
1 l • escrí pturario. 
1 2• escripturario. 
1 thesom·eiro . . . 
l J!JOP.teko e cartorario 
l col'liin~o 

6:000$000 
3:200$000 
2 :400$000 
4:000$000 
2:500$ê00 
1:000$000 

313:200$000 

62:644$000 

6 19:100$000 114:600$000 
Material- Como na proposta 

Annexo 
17:676$000 

13 
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õ - A' rubrica 17- Reduza-se a verba a 250:000$0000 

6 - A' rubr:ica 18 - Augmentatl.a a consignação de lO :000$, sendo 3:000$ para os vencimentos 
de zelador, I :000$ para o auxiliar e 6:000$ para o logar de ajudante do zelador que fica 
creado ; diminuída de 10:000$ a consignação de 50:000$ para o fim especificado no art. 2 , § 4°. 

~ - A' rubrica 25 - Augomentalla de 8:000$ para uma gratificação que o governo fica autorisado 
a conceder ao syndico elos corr8tores desta capital. o 

S - A' rubrica 27 - Augmentada de 50:000$ para as obras das Alfanúegas do Estado do Rio 
Grande elo Sul; ele 60:000$ para as obras na Alfandegada Paraltyba. 

9 - Ao art. 2°, n. 2 - Onde se diz arrendar, diga-se aforar. 
10 - Ao mesmo artigo no 4 - Onde se diz 60 :000$, diga-se 50:000$000. 

11- Ao art. 5"- Em vez de 130.465: 521$915, diga-se 1330024 :320$380. 
Accrescente-se na tabe lla dos creditas approvados os seguintes : 

Decreto n. 1657, de 20 de janeiro ele 1894: 

Para o custeio do presídio de Fernando de 
Noronha, no 2° semestre deste exercício. 

Decreto no 1784, de 30 de agosto de 1894 : 
Para o custeio do presídio de Fernando de 

Noronha, no 2° semestre deste exercício. . 
Decreto n. 1795, de ll de setembro de 1894 : 
Despezas com a colonia cot•reccional elos Dous 

Rios .. 
Decreto n . 1897, de 24 de novembro de 1894 : 
Abre creditos supplementares neste exer-

cício ás verbas Subsidio dos senadores .. 
Dito dos deputados. o 

Decreto n. 1898, de 24 de novembro de 1894 : 
Abre credito supplementar às verbas: 

122:493$750 

122:496$750 

80:000$000 

425:250$000 
1.431:000$000 1.856 :250$000 

78:000$000 Secretaria do Senado . . . . • 
Dita da Camara dos Deputados . . 129:000$000 207:000$000 2 .397:237$500 

Decreto n. 737, de 17 de fevereiro de 1892 : 
Supp1ementar a diversas verbas do exercício 1884-:- 1885 a 1890 o 209 :237$537 

12 - Exclua-se o decreto n. 809, de 4 de outubro de 1890. 

13 - Accrescente-se o seguinte : 
Art. Nenhuma nomeação se fará parct os Jogares et•eados por esta lei, fóra do quadro 

dos empregados de fazenda e extinctoso 
Sala das commissões, de agosto de 18950-João Lopes. presidente.- Augusto Monte-· 

negro, relator .- Lauro Müller. - Sezerdello Corrêa.- Augusto Severo. - Mayrink.- Al· 
berto Torres.- Paula Guimarães . 

Vem á mesa, é lida e apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda 

14 - Ao projecto n. 142, de 1895 : 
E' o · Governo au torisado a entregae ao Estado dil Parahyba a qÚantia de 350 :000$, r esto 

da de 500 :000$, concedida pela lei n. 173 A, de lO de setembro de 1893, abrindo para este 
fim o necessario credito . 

S. R.- Sala das sessões, 22de agosto de 1895. -Trindade .-Silva Mariz.-Goelho Lisboa .. 



- 99 -

Na sessão de 28 de ago10to. 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadas a commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 142, de 1895 : 
1;:s- Fica o governo autorisaelo a receber do Banco ela R.epublica, por conta de seu debito ao 

Theso uro Nacional, predios e terras existentes no Districto Federal, que forem julgados 
convenientes para a i ns tallação de r opat'tições publ icas e residencia do Presidente da Repu-
blica, incorporando uns e outros sob a denominação de - proprios nacionaes . 

S. R.-Sala das sessõc,s, 28 de agosto de 1895. - José Carlos ele Carvalho. 
Ao projecto n . 142, de 1895 : 

16- Ao n. 2 do art. 2°- accrescente-se depois da palavra - arrrendar - ou vender com concut'· 
rencia publica. 

Supprima-se a substituição, que propõe a commissão, da palavra arrendar- para -
aforar. 

1"'- Ao art . 2° - ac~rescente-se- Fica autorisado o governo a rever o regulamento da Casa da 
Moeda e a reorganisar os seus diíferentes serviços . 

S. R.- Sal& das sessõe3 , 28 de agosto ele 1895.- José Carlos de Carvalho . 
Ao projecto .n. 142, de 1895: 

18- Accrescente-se - E' o Poder Executivo autorisado a desapropriar para utilidade publica os 
armazens contíguos á Alf<J.ndega do Estado do Espírito Santo e pertencentes a. Hard Rand & 
Comp ., bem como o t erreno comprehendido entre os referidos armazens e o becco de Manoel 
Alves e a destinal-as ao serviço da mesma alfandega . 

s. R.- Sala das sessões, 28 de agosto de 1895.- Galdino Loreto. 
Ao projecto n . 142, de 1895 : 

19- § 12 - Alfandegas - Sejam consignadas verbas para o pessoal e combustível da lancha a 
vapor da Alfantlega. de Corumbá, para cuja acquisição a proposta do governo determinara 
quantia necessaria 

S. R. -Sala das sessões, 28 de agosto de 1895. - Mariano Ramos.- Caracciolo. 

Ao projecto n. 142 , de 1895 . 
.20 - § 27 - Obras - augmente-se- Matto Grosso 42:000$, sendo 20 :000$ para conclusão das 

obras do edificio da Alfandega de Corumbá e 22 :000$ para reconstrucção do edidcio da Dela-
gacia Fiscal elo Thesouro que se acha em ruinoso estado . ,. . 

S. R. -Sala das sessões, 28 de agosto de 1895.- Mariano Ramos.- Caracciolo.- Xavier 
do Valle. 

Ao projecto n. 142, de 1895 • 
.21- § 13 - Delegacias Fiscaes- Seja mantido, como na proposta do governo, o Jogar de 3° 

escripturario da delega,cia de Cuyabá. 
S. R.- Sala das sessões, 28 ele agosto do 1895. - Mariano Ramos.- Caracciolo. 
Ao proj ecto n. 142, de 1895 : 

2.2- Ao art. 2°, accrescente-se: Fica o governo autorisado a rever a relação dos empregados 
publicas aposentados nos termos do projecto n. 178, de 16 de novembro de 1894. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de agosto de 1895.- José Carlos de Carvalho. 
Na sessão de 29 de agosto. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada a Commissão de Orçamento a seguin te 

Ao projecto n. 145, de 1895 : 
.23 - Ao art. 1° accrescente-se : 

Emenda 

Paragrapho unico. As disposições deste decreto serão applicadas as vias-ferreas Baturité, 
Sul e Central de Pernambuco, e prolongamento Bahia, para todos os effeitos. 

S. R. -Sala das sessões , 29 de agosto de 1895 . -Coelho Cintra. 
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São lidas, apoiada e enviadas á Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 142, de 1895 : 
.24 - Accrescente-se onde convier, na rubrica- Material - da Imprensa Nacional -para duas 

machinas de compor e contracto com opera rio designado pelo fabric.J.nte para instruir os ope.-
rarios da Imprensa Nacional no seu manejo - 15:000$000. 

S. R. - Sala das sessões, 29 de agosto de 1895.- Medeiros e Albuquerque. 

Ao projecto n. 142, de i895 : 
.2~ - Ao n. 11 do art. I o - Alfandega do Rio Grande do Norte - Consigne-se a verba de 

2:000$ para installar em commodo proprio o archivo da extincta thesouraria. 
S. R. - Sala das sessões, 29 de agosto de 1895. -Tavares de Lyra. 

Ao projecto n. 142, de 1895 : 
.26 - Ao n. 2 do art. 2• : - em vez de arrendar como está no n. 2, diga-se : - A aforar os 

terrerio3 da Quinta da Boa Vista aos proprietarios dos predios ahi construidos com licença do 
ex-imperador, salvo o parque e a área necessaria ás dependencias do Museu NaCional ; e 
bem assim nforar os outros terrenos da mesm a quinta de que não precisar para a constru-
cção de edificios publicos, tendo preferencia os aforamentos para fins de utilidade publica, ou 
melhoramentos de hygiene da capital. - . 

S. R. - Sala das sessões, 29 de agosto de 1895. -Lins de Vasconcellos. 
Ao proj ecto n. 142, de 1895 : 

.2~ - Em vez de como está no dito artigo diga-se : - Ficam desde já transformados em afora-
mentos os arrendamento3 de terras da fazenda de Santa Cruz ; aos actuaes arrendatarios 
será concedida remissão de fóro, mediante o pagamento de 20 annos de arrendamento a que 
estiverem obrigados actualmente. 

S. R. -Sala das sessões, 29 de agosto de 1895. - Lins da Vasconcellos. 

Proj ecto n. 14.2 A - 189~ 

Parecer sobre as emendas ao projecto n. 142; em segunda discussão, que fixa a despeza do Mi-
nisterio da Fazenda para o exercicio de 1896 

A com missão de orçamento vem apresentar seu parecer sobre as emendas offerecidas em 2• 
discussão ao projecto de orçamento da Fazenda para 1896: , 

A' rubrica 7•- Emenda da com missão de orçamento : 
Accrescente-se: 
Pessoal- Augmentada de 97:200$, sendo 92:400$ par.1 o restabelecimento de duas sub-directo-

rias extincta~ da Directori~ da~ Renda~ Public.as e de Contabilidade, com o pessoal pal'a cada uma 
d.e: u~ sub-director, ~~us prim~Iros e~cr1pturarws, tres ~egundos e tres terceiros ; 1:800$ para gra-
tJficaçao de um auxtliar da D1rector1a das Rendas Publwas que servirá de secretario do conselho 
de fazenda; 3:000$ para quebras, sendo 2:000$ para o thesoureiro e 1:000$ para o pagador. 

2a 

A' rubrica lO- Emenda da commissão de orQamento. 
Accrescente-se: 
Pessoal- Augmentada a consignação de 1:000$ para quebras ao thesoureiro.,. 
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A' rubrica 11 - Emenda da commissão de orçamento~ 
Accrescente-se: 
Alfandegada Capital Federal- Pessoal- Augmentada a consignação de 2:600$, sendo 1:000$ 

:para quebras ao thesoureiro e 1:600$ para elevar os vencimentos dos ajudantes elo administrador 
das capatazias. 

Espírito Santo- Pessoal- Augmentada a consignação de 300$ p•ra quebras ao thesoureiro. 
Bahia- Pessoal - Augmentada a consignação ele I :600$, sendo 600$ para quebras ao thesou-

reiro e 1:000$ para elevar os vencimentos de ajudante de administrador das capatazias. 
Aracajú- Pessoal - Augmentada a consignação de 2:500$ para creação d logar de adminis-

trador das capazias, com 1 :600$ de ordenado e 900$ de gratificação ; de 30:l$ para quebras ao 
thesoureiro. ' 

Penedo- Pessoal- Augmentada a consignação de 2:500$ para a creação do logar de aclmililis-
trador das capatazias, com I: 600$ de ordenado e 900$ de gratificação ; de 300$ para quebras ao 
thesoureiro. · 

E~caleres - Material - Augmentada a consignação de 2:000$000. 
Maceió- Pessoal - Augmentada a consignação de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Pernambuco- Pessoal- Augmentada a consignação de 1:000$ para elevar os vencimentos 

do ajudante do administeador das capatazias ; de 600$, para quebras ao thesoureiro . 
Parahyba -Pessoal - Augmentada de 300$ para quebras ao thesoureiro . . 
Rio Grande do Norte- Pessoal- Augmentada de 2:500$ para a creação do logar de adminis-

trador elas capatazias, com 1:600$ de ordenado e 900$ de gratificação ; de 300$ para quebras ao 
thesoureiro. 

Ceará- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Paroahyba - Pessoal- Augmeotada de 2:500$ para creação do logar de, administrador das 

capatazias, com 1:600$ de ordenado e 900$ de gratificação ; de 300$ para quebras ao thesoureiro. 
Maranhão- Pessoal- Augmentada a consignação de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Pará- Pesssoal- Augmeota a consignação de 1:000$ p:1ra elevar os vencimentos do aju-

dante do administrador das capatazias: de 200$, para a gratificação de 20 •;. sobre o augmento 
acima especificado ; de 600$, para quebras ao thesoureiro. 

Manaos- Pessoal- Augmentada de 400$ para quebras ao thesoureiro. 
Santos- Pessoal - Augmentada a consignação de 1:000$ para elevar ·os vencimentos do aju-

dante do administrador das capatazias: de 400$, para a gratificação de 40 °/0 sobre o augmento 
acima especificado ; de 600$, para quebras ao thesoureiro. 

Paraoaguá - Pessoal - Augmentada de 300$ para quebras ao thesoureiro. 
Santa Catharina- Pessoal- Augmeotada a. consignação de 9:0@0$, para creação de dous con-

ferentes, com ordenado de 3:0:-!0$ e gratificação de l :500$ ; de 5:000$, para a creação do Jogar de 
guarda-mór, sendo 3:300$ de 0rdenado a 1:7000$ de gratificação;. de 300~, para quebras ao the-
soureiro. 

Porto-Alegre- Pessoal- Augmentada de 400$, para quebras a:o thesoureiro. 
Rio Grande do Sul- Pessoal - Augmentad:ll de 400$, para quebras ao thesoureiro. 
Uruguayana - Pessoal - Augmentada de 300..$. para quebras ao• thesourairo. 
Corumbá Pessoal- Augmentada de 300$, para quebras ao thesoureiro. 
S. Paulo- Pessoal- Augmentada de 1:000$, para elevar os vencimentos do ajudante do ad-

ministrador das capatazias ; de 600$, para quebras ao thesom~eiro. 
Supprimida a delegacia fiscal do Rio Grande do Sul. 

A' mesma rubrica. 
A com missão é de parecer que seja approvada a seguinte emenda do Sr. Ta varas de Lyra: 
Alfandega do Rio Gr·ande do Norte- Consigne-se a verb.:t de 2:00).$ p:1ra installar em com-

modo proprio o archivo da extincta thesouraria. 

A' mesma rubrica : 
Emenda dos Srs. Mariano Ramas e Caracciolo : 
Sejam consignadas verbas para a pe3soal e combustível da lancha a vapor da Alf'"andega de. 

Corumbá, para cuja acquisição a propa3ta dO' governo destinará. quantia necessaria. 
A com missão de· orçamento é de parecer que ella seja approvada assim modificada: 
Pessoal: accrescente-se 3:600$ para um ma.chinista a 2:400$ annuaes e um fogu.isha a 1:200$ 

annuaes. 
Material: a:ccresean te-se l: 000$ para combustível da lancha a vapor. 
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A' rubrica 12, emenda da commissão de àrçamento: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Pessoal- Seis àelegaci.as fiscaes no Para, Pernambuco, Bahia, s. Paulo, Porto Alegre e Minas 

Geraes, com o seguinte pessoal cada uma: 

1 delegado . . . 
2 1 •• escripturarios . 
2 2•• escripturarios. 
2 3•• escripturarios. 
2 4•• escripturarios. 
1 thesoureiro 
1 fiel . . . 
1 cartorario • 
1 porteiro 
2 contínuos 

15 

9:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
2 :000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:500$000 
1:200$000 

9:000$000 
9:600$000 
8:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
6:000$000 
2:400 000 
2:400$000 
3:600 000 
2:400$000 

52:200$000 313:200$000 

Material, augmentada de 40:000$, para as quatro delegacias novamente Cl'eadas. 62 :644$000 

Pessoal- Quadro de delegacias em Cuyaba, Goyaz, Corytiba e Therezina, com o seguinte 
pessoal para cada uma: 

' 1 delegado . . . 
1 1 o escripturario . 
1 2• escripturario . 
1 thesoureiro . . . 
1 porteirú e cartorario. 
1 continuo 

6 

6:000$000 
3:200~000 
2 :400$000 
4:000$000 
2:500$000 
1:000$000 

19:100$000 114:600$000 

A commissão estudando o mecanismo desta rubrica reconheceu que a emenda que apresentou . 
não estava de accordo com a disposição contida no projecto que a esse re3peito a Camara enviou ao 
Senado, porquanto os vencimentos nella propostos não coincidem com os das alí'andegas sitas nos 
Estados em que foram creadas novas delegacias, nem a e evação dos vencimentos das antigas foi 
limitada ao que actualmente gozam as Alfandegas localisadas nos respectivos Estados. 

A commissão viu-se em difficuldades quanto ao estabelecimento dos vencimentos da delega-
cia de Goyaz por não haver alfandega nesse Estado ; decidiu applicar-lhe a mesma tabella de 
Curytiba . 

Pela emenda da com missão foi supprimido o logar de escripturario da delegacia de Curytiba : 
a commissão pela leitura de documento official tem occasião de verificar que tal suppressão não é 
util ao serviço publico. 

Por isso ella tem o .dever de apresentar á sua emenda, a seguinte: 

Emenda substitutiva a rubrica 12 

Cinco delegacias fiscaes no Para, Pernambuco, Bahia, S. Paulo e Minas Geraes, com o seguinte 
pessoal cada uma : · 

1 delegado . . . 
2 1 •• escripturarios . 
2 2•• ditos. 
2 3•• ditos. 
2 4•• ditos. . 
l thesoureiro. 
l fiel . . . 
l cartora rio . 
1 porteiro 
2 contínuos 

15 

9:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
2 :400$000 
2:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:600$000 
l :200$000 

9:000$000 
9:600$000 
8:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
3.600$000 
2:400$000 

52 :200$000 261:100$000 
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Uma delegacia fiscal no Rio Grande do Sul, com o seguiu te pessoal : 

1 director. . • . 
2 1 os escripturarios. 
2 2°• ditos . 
2 3"5 ditos. . 
2 4°• ditos . 
1 thesoureieo 
1 fiel . . . 
1 cartorario . 
1 porteiro 
2 contínuos 

15 
Duas delegacias em Goyaz e Curytiba, com o seguinte 

pessoal : 

1 delegado . . 
1 1 o esceipturario 
1 2° dito . . 
1 thesoureiro • . . 
1 porteiro e cartorario. 
1 continuo 

6 

.· 

7 :200$000 
4 :800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
5:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
3 :000$000 
1:000$000 

Uma delegacia fiscal em Cuyabá, com o seguinte pessoal: 

delegado . . 
1 1 o esc ri pturario . 
2 2°" ditos . 
1 thesoureiro . . 
1 porteiro e cartorario. 
1 continuo 

7 

2:~00$000 

Uma delegacia fiscal em Therezina, . com o seguinte pessoal : 

1 delegado • . . 
1 I o escripturario . 
1 2• dito . . 
1 thesoureiro . . 
1 porteiro cartorario 
I continuo 

6 

7:200$000 
9:600$000 
7: 200$000 
4:800 000 
4:000$000 
5:400$000 
2:400$0l 0 
2 :400$000 
3:000$000 
2 :000$000 

6:000$000 
3:200$000 
2:400$000 
4:000$000 
2:500$000 
1:000$000 

19:100$000 

6 :000$000 
3:200$000 
4 :800$001) 
4:000$000 . 
2:500$000 
1:000$000 

4:800$000 
3:000$000 
2:000$000 
3:600$000 
1:800$000 
1:000$000 

Material- Augmentada do 40:000$ para a, installação e despezas t!iversas das 
delegacias novamente creadas 

Total tia rubrica. 

A' mesma rubrica: 

~8:000$000 

38: 200$000 

21 :500$000 

16:200$000 

80:520$000 
465:520$000 

A seguinte emenda dos Srs. Mariano Ramos e Caracciolo acha-se pt·ejudicada si for adaptada a 
anterior emenda substitutiva dfl. Commissão de Orçamento : 

Seja mantido como na proposta do governo o lagar de 3° escripturario da delegacia de 
Cuyaba. 

A' rubrica 15" : 

Emenda do Sr. Medeiros e Albuquerque 

Material- da Imprensa Nacional : -para duas machinas de compor e contracto com o ope-
raria designado pelo rabricante para instruir os operarias da Imprensa Nacional no seu manejo, 
15:000$000. 
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A Commissão de Orçamento tem conbecimento das machinas a que se refere a emenda cuja 
adopção diminue muito a mão de obra ; acha, pois, que o Governo deve tentar, ~or meio dellas, 
melhorar o serviço da 1m prensa Na:cioaal. 

Parece-lhe, porém, excessiva a consignação pedida. E', pórtanto, de parecer que seja ado-
ptada a seguinte emenda substitutiva : 

Material-para acquisição de uma machina de compor e contractode profissional parajnstruir 
os operarias da Imprensa Naci0nal, 8:000$000. 

9• 

A' rubrica 17•: 

Emenda da Commissão de Orçamento 

Reduza-se a verba a 250:600$000. 

A' rubrica J8a : 

Emenda da Commissão de Orçamento 

Augmentada a consignação de 10:000$, sendo 3:000$ para os vencimentos de zelador, 1:000$ 
para auxiliar~ 6:000$ para o Jogar de ajudante do zelador que fica creado, diminuída de 10:000$ 
a consignação de 50:000$ para o fim especificado no art . 2, ~ 4°. 

A' rubrica 25a : 

Emenda da Commissão de Orçamento 

Augmentada de 8:000$ para uma gratificação que o Governo fica autorisado a conceder ao syn· 
dico dos corretores desta capital. 

12• 

A' rubrica 27a : 

Emenda da Commissão de Orçamento 

A ugmentada de 50:000$ para obras nas .alfandegas do Estado do Rio Grande do Sul ; de 50:000$ 
para as obras da alfandegada Parahyba. 

13• 

A' mesma rubrica : 

lfimMn das dos Srs. Mariano Ramos e <Jaracciolo 

Augmente-se- Matto Grosso 42:000$, sendo 20:000$ para conclusão das obras do editl.cio da 
alfandega de Curumbá, e 22:000$ para reconstrucção do edificio da delegacia fiscal do thesouro, 
que se acha em ruinoso estado. 

A commissão tendo em consideração os estado do predio em que funcciona á alfandega de 
Curumbá, acha que J?Óde ser aceeita a emenda na parte em que se refere á obras na mesma al-
fandega. 

Quamto á obras no edificio da delegacia fiscal, é de parecer que ellas $ejam ,adiadas. 
Propõe-se pois a seguinte sub-emenda : 
Para obras na alfandega de Corumbá, 20:000$000. 
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14• 

Ao art. 2•, n. 2 

Emenda do S1·. Lins de Vasconcellos 

Em vez de arrendar, como está no n. 2, diga-se: -A aforar os terrenos da Quinta da Boa 
Vista aos propl'ietarios dos predios ahi construidos com licença do ex-imperadór, salve o parque e 
a área necessaria às dependencias elo Museu Nacional, e bem ctssim a arorar os outros terrenos da 
mesma quinta, de que não precisar, paPa a cons trucção de euiticios publicas, t endo prefeeencia os 
aforamentos para fins ele utilidade publica, ou mel!Joramentos ela hygiene da capital. 

A commtssão acceita esta emenda que torna mais claros os seus intuitos ao apl'esenlar a me-
dida que o n. 2 do art. 2• encerra. 

15" 

Ao mesmo art. 2•, n. 2 : 

E menda da Commissüo de OtçameiHo 

Onde se diz artendar, diga-se afomr. 
Esta emenda fica prejudicada si for acceita a anterior como propõe a com missã-o . 

16• 

Ao mesmo a.rt. 2°, n. 2. 

Emenda do S1·. José Carlos de Can;alho 

Accrescente-se depois da palavra- arrendar- ou vender com concurrencia publica. 
Supprima-se a substituição, que propõe a ·commissão, ela palavra- arrendar - para 

aforar. 
A commissão é contraria a venda de terrenos da Quinta d:.t Boa Vista. 
Tambem acha que é profundamente injusto sujeitar a concurrencia os terrenos actualmente 

occupados por preclios construidos por autorisação do ex:imperador. 
. Quanto ao aforamento, á commissão lembra a Camara que esse é o meio empregado nascida-

des que gozam de um patrimonio em terras para facilitar as edificações. 
A commissão, portanto, não acceita a emenda. 

17" 

Ao mesmo artigo, n. 4°. 

Emenda ela commisscio de o1·çamento 

Onde se diz 60:000$, diga-se 5J:000$000 . 
Esta emenda é 11nnexa á que a com missão apresentou a rubl'ica 18". 

18"' 

Ao art. 4• . 

Emenda do Sr. Lins de Vasconcellos 

Ficam desde já transformado3 em aforamentos os arrendamentos de terras da fazenda de Santa 
Cruz ; aos actuaes arrendatarios serà concedida remissão do fóro, median te o pag~:mento de 20 
annos do arrend11mento a que estiv·erem obrigados actnalmente . 

. A commissão acceita·esta emenda que toru<:t mais clara a disposição do artigo que ella vem 
substituir. . 

Annexo 
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19• 

Ao art. 5'. 

Emenda da commissão de orçamenlo 

Em vez de 130.465:125$915, diga-se 133.024:320$380. 
Accrescente-se na tabella dos creditos approvados os seguintes: 
Decreto n. 1657, de 20 de janeiro de 1894: 

Para o custeio do presídio de Ferua'ndo de No-
ronha, no 2° semestre deste exercício . 

Decreto o. 1784 de 30 de agosto de 1894: 
Para o custeio do presídio de Fernando de No-

ronha, no 2° semestre deste exercício 
Decretou. 1795, de 11 de setembro de 1894: 

Despe?.as com ·a colonia correcciona1 dos Dous 
Rios. 
Decreto n. 1897, de 24 de novembro de 1894: 

Abre creditos supplementares neste exercício 
ás verbas - Subsidio dos senadores . . . 

Dito dos deputados 

Decreto n. 1898, de 24 de novembro de 1894: 
Abre credito supplementar ás verbas: 

Secretaria elo Senado . . . . 
Dito da Camara dos Deputados . 

Decreto n. 737, ele 17 de fevereiro de 1892: 
Supplementar a diversas verbas do exercício de 

1884 - 1885 a 1890. 

122:493$750 

122:493$750 

89:000$000 

425:250$000 
1.431:000$000 

78:000$000 
129.000$000 

Exclua-se o decreto n. 809, de 4 de outubro da 1890. 

zoa 

1.855:250$000 

207:000$000 

Emenda do Sr. Jose Carlos de Carvalho 

2.397:237$500 

299.237$537 

Fica autorisado o governo a rever o regulamento da Casa da Moeda, e a reorganisar os seus 
difl'erentos serviços . 

A commissã.o é contraria a autorisações vagas e sem bases precisas, que·insinuem ao governo 
o modo pelo qual o Congresso deseja que sejam as r eformas realisadas, par isso não póde concordar 
com esta emenda. 

21" 

Emenda do Sr, Jose Carlos de Carvalho 

Fica o governo autorisado a receber do Banco da Republica, por conta do seu debito ao The-
souro Nacional, predios e terras existentes no Districto Federal, que fol'em julgados convenientes 
para a. installação de repartições publicas e residencia do Presidente da Republica, incorporando 
uns e outros sób a denominação de- Proprios nacionaes. 

A commissão é de parecer que esta emenda seja acceita, r ed igida do seguinte morl.o : 
Art. Fica o governo autorisado a. receber do Banco da Republica por conta do debito deste 

para com o thesouro, predios, sitos no Districto Federal, que forem julgados precisos para a instal-
1ação de serviços publicos. 
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Emenda da commissão de orçamento 

Accrescente-se o segulnte : 
Art. Nenhuma nomeação se fará para os lagares creados por esta lei, fóra do quadro dos 

empregados de fazenda e extinctos. 
A commissão propõe que se accrescente o seguinte, que vem pôr esta disposição de accordo com 

o projecto sobre repartições de fazenda que foi remettido ao Senade e do pessoal illegalmente 
aposentado que for reintegrado pelo governo. 

Emenda do S1·. Galdino Loreto 

Accrescente-se - E' o Poder executivo auto risada a desappropriar por utilidade publica os 
armazens contíguos á Alfandegado Espírito Santo e pertencentes a Hard Rand & Comp., bem como 
o terreno compreheqdido entre os referidos armazens e o becco de Manuel Alves e a destinai-os ao 
serviço da mesma alfandega. 

A commissão está informada da insufficieocia do edificio em que funcciona a Alfandega do Espi-
rito Santo, que a acquisição do predio contíguo a que se refere a emenda, vem sanar. 

Acceita a emenda a alfandega ficará isolada o que traz grandes vantagens para a fiscal isação. 
E', pois, a commissão de parecer qhe a emenda seja adaptada. · 

Emenda do Sr. Trindade e out,·os 

E' o governo autorisado a entregar ao Estado da Parahyba a quantia de 350:000$, resto da de 
500:000$, concedida pela lei n. 173 A, de 10 de setembro de 1893, abrindo para este fim o necessario 
credito. 

A lei n. 120, de 8 de novembro de 1892, concedeu aos Estados do Piauhy, Parahyba e Goyaz 
um auxilio de 500:000$ a cada um. Em virtude desta lei a União entregou a cada um desses 
Estados a somma de 100:000$, cahindo e resto do credito em exercícios findos. 
. A lei n. 173 A de lO de setembro de 1893, mandou abrir o credito de I. 200:000$ para o cumpri-
mento da lei n. 120; por conta desse credito a União entregou ao Estado da Parahyba 50:000$ e ao 
do Piauhy 100:000$. • O resto do auxilio não foi entregue por ter passado o anno dentro do qual 
foi a;utorisado o pagamento. 

A lei do orçamento de 24 de dezembro de. 189~ mandou no art. 9, n. 7 entregar ao Estado de 
Goyaz o resto do auxilio, mas estatuio que esse pagamento só fosse feito tendo o thesouro em 
vista o determinado no paragrapho unico do art. 2° da lei n. 173 A. 

A emenda vem pedir que se entregue ao E5ta.do da Parahyba, o saldo do auxilio, que por ter 
passado o prazo a que se refere o paragrapho unico do art. 1° da lei n. 173 A, de 10 de setembro 
ae 1893, não lhe foi abonado. 

A commissão não podendo dispensar o cumprimento do art. 2° da citada lei acha que a Camara 
deve approvar, a semelhança do que o armo passado fez relativamente ao Estado de Goyaz, a 
.seguinte 

Emenda substit~tiva 

E' o governo autorisado a entregar ao Estado da Parahyba o resto do auxilio que ao mesmo foi 
concedido peia lei n. 173 A, de 10 de setembro de 1893, sálvo a hypothese do art. 2° e o paragrapho 
unico do mesmo artigo da citada lei, abrindo para isso o necessario credito. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 1895.- João Lopes, presidente.- Augusto Monte'- . 
negro, relator.- Serzedello Corrêa.-Alberto Torres.- F. P. Mayrink.-- Augusto Sévero.-
Lauro Müller.- Paula Guimarães.- Benedicto Leite. 

Apresentado em 6 de setembro. 
Discutido em sessão de 12. 
Orador: 
O Sr. Montenegro. 
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Projecto n. 142 13 - 189:3 

(Redacção para a 3• discussão) 

Apresentado em 14 de setembro . 
Discutido nas sessões ele 20 e 23 de setembro. 
Oradores: 
Os Srs . Neiva e Aureliano Barbosa. 

Emendas apresentadas 

Na sessão de 20 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamen to as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 142, de 1895 : 
2S - Ao n . 11 do art. lo - Alfandegas - Alfandega 

vigia e escalares, substitua-se pela seguinte : 
da Bahia- lancha a vapor, barcas de 

Pes~oal: 

1 machinista a 200$ mensaes 
1 foguista a 90$ mensaes. . . 
3 1 os patrões a l :460$ ailnuaes . 
6 2•• patrões a l :245$. . . . . . 

68 marinheiros 3$ cl iarios em 365 dias. 
Material: 

Acquisição de uma barca de vigia, concerto de escalares 
Combustível da lancha a vapor . . 
Acq uisição de uma caldeira para a lancha a v a por. 

29 - Onde convier : 

2 :400$000 
1:080$000 
4: 380$000 
7:470$000 

74 :460$000 

30:000$000 
3:000$000 
8 :000$000 

Artigo. O Governo poderá transportar as sobras apuradas em virtude de economia~ 
realizadas em sub-divisões de uma mesma verba desde que o transporte se opere de umas 
para outras discriminaçõ·es da mesma verba. 

O tru.nsporte, porém, não e permit tido si for feito do m:l.terial pa~ o pessoal e vice-
versa. 

S. R. - Sala das commissões, 20 de setembro de 1895 .- João Lopes, presidente . - Augusto 
Montenegro, relator. - Augusto Severo.- Benedicto Leite.- Mayrink.- Serzedello Corrêa.. 
- Lauro Müller. 

30 - R9d ija-se o n. 8 do art. 2• da seguinte fórma - A entregar aos Estados da Parahyba e 
Piauby o resto do auxi lio que aos mesmos foi concedido pela lei n. 120, de 8 de novembro 
de 1892, abrindo para isso o necessario credito. 

S. R. - Sala das sessões, 20 de setembro de 1895.- Anizio de Abreu. 
3 1 - Ao n . 32 do art. l • - accrescen te-se 80:000$ para pagamento dos empregadas das . 

extinctas secções de estatística codl.mercial e que foram adclidos em virtude do§ 7• da lei 
n . 191 8, de 30 de se tembro de 1893 . 

S. R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895.- Toleutino de Carvalho. 
Accrescente-se onde convier : 

3 2 - Fica o Poder Executivo autorisado a uniformisar os 1 r egulamentos das caixas economicas 
federaes nos Estados e bem assim a rever a tabe lla elos vencimentos dos respectivos empre-
gados, no sentido de elevar, rasoavelmente, esses vencimentos. 

S. R.- Sala das sessões, 20 de sete:nbro ele 1895.- Tolentino de Carvalho. 

33 - Ao n. 11 - accrescente-se na rnbrica - Alfandeg:>, de Paranaguá - 40:000$ para compra 
de uma lancha a vapor. · 

S. R.- Sala das sessõos , 20 de setembro de 1895. - Alencar Guimarães. 
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a4 - Ao § 28 - Despezas eventuaes- em vez de reduzidas de 50:000$, diga-se- reduzida de 
80:000$, afim de ser consignada só mente a quantia de 70:000$ , isto é, menos 30:000$ do que 
foi concedido no orçamento em vigor; constituindo verba separada, sob a denomidação de -
Substituições- a consignação de 30:000$ pttra occorrer ao pagttmento da vencimentos 
accrescidos pela substituição dos empregados que conservam os seus vencimentos nos casos 
em que a lei permitte. 

S. R.-: Saladas sessões, 20 de setembro de 1895.- J. A. Neiva. 
a~ ·- A' verba- Exercícios findos- incluída na mesma tabella, redija-se do seguinte modo : 

-Exercícios findos- Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos, e outros vencimentos 
marcados em lei, bem como pelas despezas que estiverem ntts condições dos arts. 18 e 3° das 
leis 3018 e 3271 de 5 de novembro de 1880 e 28 de setembro de 1885 . 

S.R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895.- J. A. Neiva. 
36 - A tabelh dos creditas supplementares, na parte relativa ao Ministerio da Fazenda, accres-

cente-se a verba- Substituições. 
S. R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895. - J. A. Neiva. 

a~ - Ao § 26 - Ditrdrença~ de cambio- accrescente-se o seguinte- e revogadas as indicações 
em contrario contidas nas mesmas tabellas. 

S. R.- Saladas sessões, 20 de setembro de 1895.- J. !A. Neiva. 
as - Ao § 20- Gratificações- por se~viços temporarios e extraordinarios- accrescente-se 

as palavras- excepto os casos de fiscalisação a que se refere o§ 29 . 
S. R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895.- J. A. Neiva. 

a9 - Ao n. ô do art . 2°- Depois da palavra predio- accrescente-se- e bens no Districto 
Federal e nos Estados.- O mais como está. 

S. R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895 .- Arthur Torres.- Lindolpho Caetano. 
40 - Ao§ 19 - Ajuda de custo- accrescente-se - excluído os casos de fiscalisação a que se 

refere o § 29 . 
S. R.- Sala das sessões, 20 de setembro de 1895.- J. A. Neiva. 

41 - Onde convier- O Poder Executivo providenciará de modo a serem equiparados os ven-
cimentos elos empregados das caixas economicas e de monte de soccorro da Bahia o Per-
nambuco aos dos de S. Paulo. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1895. - J. A. Neiva. 
Na sessão de 23 de setembro. 
São lidas, apoiadas e enviada.s á comrnissão de orçamento, as s~guintes 

Ao proj ecto n . 142, de 1895 : 
4~ -:-Onde convier. 

Emendas 

1•, eleve-se de 4.000:000$ a 8.000:000$ a verba consignada ú abertura de creditas 
supplementares, revogadas as disposições ·em contrario ; 

43 - ~·. a autorisação de abertura de creditas pela verba -Exercícios findo3- eomprehenderá 
não só o pagamento de pessoal, mas tambem o de material e terá Jogar desde que se 
verifique a iusufficiencia das verbas consignadas no orçamento, revogadas as disposições em 
contrario. 

4 .4 - 3a, é o Governo autorisado a fazer o transporte de sobras de umas para outras su h-
consignações de uma mesma verba, bem · como nas rie uma mesma verba da consignação do 
pessmtl para o material e vice-versa. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de setembro de 1895.- Aureliano Barbosa. 

4~- Ao :1rt. 2°: 
Accrescente-se - a . mandar entregar ao arcypreste do Estado do Espírito Santo as alfaias 

do culto catholico do antigo collegio dos jesuitas daquelle Estado para terem o destino que 
sempra tiveram. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de setembro de 1895.- Galdino Loreto. 
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4 6 - Ao art. 20 : 
Accrescente-se- a pagar ao Dr. Albino Meira, lente de portuguez do curso annexo á 

Faculdade do Recife, os vencimentos que deixou de receber desde a data de sua demissão 
até a da sua reintegração, bem como ao arcediago Luiz Francisco de Araujo, lente do mesmo 
curso, os vencimentos que deixou de receber desde a data de sua jubilação até a da sua 
reintegração. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de setembro de 1895.- Galdino Loreto. 

Additiva 

4?' - Fica o Governo autorisado a mandar pagar ao desembargador aposentado Antonio da 
Cunha XaviAr de Andrade, os seus ordenados de agosto a dezembro de 1891, cabidos em 
exercícios findos. 

S. R.- Sala das sessões, 23 de setembro de 1895.- Trindade. 

Proj e c to n. 142 C - 189~ 

Parecer sobre as emendas apresentadas em terceira discussão ao projecto n. 142 B, de 1895, orça-
. mento do Ministerio da Fazenda. 

A commissão de orçamento vem apresentar seu parecer sopre as emendas offerecidas em 3a. 
discussão ao orçamento do Miuisterio da Fazenda. 

Emenda da co mmissão de orçamento 

Ao n. ll do art. 1°-Alfandega- Alfandega da Bahia- lancha a vapor, barcas de vigia e 
escalares, substitua-se pela seguinte : 

Pessoal: 
l machinista a 200$ mensaes. 
l foguista a 90$ mensaes • . . 
3 1 os patrões a 1 :460$ annuaes . . . 
6 2°1 patrões a 1:245$ annuaes. . . 
68 marinheiros a 3$ diarios em 365 dias 

Material: 
Acquisição de uma barca de vigia, concerto de escalares 
Combustível da lancha a vapor . . . • . . . . 
Acquisição de uma caldeira para a lancha a vapor 

Emenda do Sr. Alencar .Guimarães 

2:400$000 
1:080$000 
4:380$000 
7:470$000 

74:460$000 

30:000$000 
3:000$000 
8:000$000 

Ao n. ll - Accrescente-se na rubrica- Alfandega de Paranaguá- 30:000$ para compra 
de uma lancha a vapor. · 

A commissãe é de parecer que est emenda seja approvada. 

Emenda do Sr. Neiva 

· Ao§ 28- Despezas eveotuaes- em vez de reduzidas de 50:000$, diga-se - reduzida de 
80:000$. afim de ser. consignada sómente a quantia de 70:000$, isto é, menos 30:000$ do que foi 
co?ced1do no orçamen_!o em vigor ; constituindo verba separada, sob a denominação de - Substi-
tUJçõ~s :-_a cons1gnaçao de 30:000$ para occorrer ao P!l-gamento de vencimentos accrescidos pela. 
substltlilçao dos empregados que conservam os seus vencimentos nos casos em que a lei permitte. 
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Não vê a commissão vantagens da creação de uma rubrica nova com o titulo de substituições 
:para por ella correrem as dit:rerenças entre os vencimentos pagos aos funccionarios que os conser-
vam em sua totalidade e os que percebem seus substitutos. 

As verbas para pessoal são sempre dotadas sufficientemente e as sobras que nellas ha, chegam 
para, obviar os raríssimos casos a que se refere o autor da emenda. 

· Destacar da verba- Eventuaes- uma somma e applical-a a esse fim especial é tolher os 
movimentos da administração, maxime quando a commissão já reduziu o pedido do governo. 

Em geral o funccionario que deixa o seu logar perde a gratificação que reverte em favor do 
que o substitue. 

E', pois, de parecer a com missão que a emenda não seja acceita. 

Emenda do Sr. Tolentino de Carvalho 

Ao n. 32 do art. 1" - accrescen te-se 80:000$ para pagamento dos em pregados das extinctas 
secçõea de estatística commercial e que foram addidos em virtude do§ 7• da lei n, 191 B, de 30 de 
setembro de 1893. 

A lei n. I 91 B, de 30 de setembro de 1893, mandou incluir entre os empregados das reparti-
ções extinctas os empregados da seccã.o de estatisticacommercial ela Capital Federal e dos Estados, que 
não tinham sido considerados taes pelo governo. A emenda consigna uma som ma para o pagamento 
dos vencimentos desses funccionarios, durante o anno em que deixaram de percebei-os. 

A resolução do Congresso que se encontra na lei citada em emenda, já foi baseada na equidade 
que não parece á com missão dever ser estendido o período anterior á sua decretação. 

Emenda do Sr, Nei·va 

Ao § 20 - Gratificações - por serviços temporarios e extraordinarios - accrescente-se as 
seguintes palavras -excepto os casos de fiscalisação a que se refere o § 29. 

A commlssão não acha inconveniente em que seja approvadn, esta emenda. 

Emenda do Sr. Neiva 

A verba- Exercícios findos- incluída nn, mesma tabella, redija-se· do seguinte modo- Exer· 
cicios findos - Pelas aposentadorias, pensões , ordenados, soldos e outros vencimentos marcados em 
lei, bem como pelas despezas que estiverem nas condições dos arts. 18 e 3" das leis os. 3018 e 
3271, de 5 de novembro de 1880 e 28 de setembro de 1885. 
""'"""" As disposições do art. 18 da lei n. 3018, de 5 de novembro de 1880, e do n,rt. 3• da lei n. 3271, 

de 28 de setembro de 1885, estão em pleno vigoe. Não é preciso, pois, consignai-o expressa-
mente. . • 

Convém, portanto, que a emenda não seja approvad<1. 

Emenda do Sr. Neiva 

A t:J.bella dos creditos supplerileutares, na parte relativa a.o Ministerio da Fazenda, accrescen-
te-se a verba - Substituições. · 

Rejeitada a emenda n. 3, esta fica prejudicada. 

8a 

Emertda do Sr. Neiva 

Ao § 26 - Differença de cambio - accrescente-se o seguinte - e revogadas as indicações em 
contrario contidas nas mesmas tabellas . 
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Esta emenda não deve ser approvada, porquanto sua approvação constitue um incentivo para 
augmentar nossas despezas no estrangeiro. 

As despezas que devem ser realisadas em ouro, estão especificadas no orçamento. 
Aquellas que· circumstancialmente teem de ser feitas no estrangeiro, a dift'erença a pagar em 

virtude do cambio deve correr por conta das respectivas consignações ou pela verba-Eventuaes-
do respectivo ministerio. 

9• 

Emenda do s,·. Neil)a 

Ao § 19- Ajudas de custo- accrescente-se- excluídos os casos de fiscalisação a que se 
refere o § 29. 

Parece it commissão que esta emenda deve ser approvada . 

Emenda do S1·. Aurelia1ta Barbosa 

Eleve-se de 4.000:000$ a 8.000:000$ a verba consignada à abertura de creditas supplemen-
tares. 

Parece á commissão que esta emenda deve ser approvada. 

Emenda do Sr. Aureliano Barbosa 

A autorisação de abertura de creditas pela verba -Exercícios findos- . comprehenderá não só 
o pagamento do pessoal, mas tambem o do material e tera logar desde que se verifique a insuffi-
ciencia das verbas consignadas no orçamento ; revogadas as disposições em contrario. 

A approvação desta emenda é a destruição completa do nosso systema orçamentario, porquanto 
entrega ao governo o julgamento da insufficiencia das verbas e torna inutil todo o trabalho parla-
mentar. A commissão pede, pois, a sua rejeição. 

Emenda do Sr. Aureliano Ba1·bosa 

E' o governo autorisado a fazer o transporte de sobras de umas para outras sub--consigna-
ções de uma mesma verba, bem como nas de uma mesma verba da consignação do pessoal para o 
material e vice-versa . 

A' commissão I)ão repugna admittir o transporte de sobras mas rejeita-o nos termos desta 
emenda. Sobre a mesma materia apresentou a commissão uma emenda,· que :obvia os inconve-
nientes apontados pelo Poder Executivo, sem aunullar a prerogativa parlamentar . .. 

Emendas da commissao de o?·çamento 

Artigo . O Governo poderá transportar as sobras apuradas em virtude de economias realisadas 
em sub·divisões de uma mesma verba, desde que o transporte se opere de umas para outras dis-
criminações da mesma verba. 

O transporte, porém, não é permittido si fôr feito do material para o pessoal e vice-versa. 
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14" 

Emenda r.lo Sr. A1·thur Ton·es e out1·o 

Ao n. 6 do art. 2° - Depois ela palavra predio - accrescente-se e bens no Districto l"ecleral 
e nos Estados. -O mais como está . 

A Com missão acha CJUC es ta emenda não deve ser approvat.la. 

15" 

Emenda elo S1·. Ani:io de A.bre ~t 

Redija- se o n. 8 do art. 2° da seguinte fóema- A entregar aos Estados da Parahyb<~ c 
Piauhy o resto elo auxilio que aos mesmos foi conced ido pela lei n . 120, de 8 de novembro de 1892, 
abrindo para isso o necessario credito. 

A Commissão pensa dever insistir pela medida approvada em 2• cliscussii.e sobre estn. mn.teria. 
Julga, porém, que nos termos em que Ee acha no projecto, a medida. deve ser ampliada ao Estado 
do Piauhy . 

Emenda dos S1·s . Tolentino de Can;alho e Neiva 

Fica o Poder Executivo autorisado a uniformisar os regulamentos das caixas economicas 
federaes nos Estados e bem assim a revet' a tabella dos vencimentos dos r espectivos empregados, 
no sentido ele elev:Jr, razoave lmente, esses vencimentos. 

Esta emenda importa em augmento de venc imentos que a commissão acha não dever ir no orça-
mento. A reforma das caixas economicas se impõe; ella, porém, de ve ser l'eita de uma maneira. 
completa e tendo por base a transformação radica l do regimen a té hoj e adaptado . 

17" 

Emenda do Sr . Galdino Lo1·eto 

Ao art. 2° - Accresceute-se - a pagar ao Ol'. Albino Meira , lente de portuguez do curso 
annexo á Fac.uldade do Recife, os vencimen tos que deixou de receber desde a data de i:;ua demissão 
até á da sua reintegração, bem como o arcediago Lu iz Francisco de Araujo, lente do mesmo cur:so, 
os vencimentos que deixou ele receber desJe a di:l. ta da sua jubilação até a data da sua reintegmção. 

O direito dos lentes a que se r efer e a emenda jli. foi recon lwcido p':l lo Poder Executivo e pelo 
Senado. Não ha, pois, inconveniente em que a emenda seja approvada. 

18• 

Emenda do Sr. Galdino Lo1·eto 

A ma ndar entregae ao arcypreste do Estado do Espírito Santo, as a lfaias do culto ca.tholico 
do antigo collegio dosjesuitas daquelle Estado, para teeem o dest ino que sempre ti veram . 

A Camara precisa s:tber que as a lfa ias a que se refere a emenda são objectos de prata incorpo -
rados ao patrimonio do Estado de modo reguli:l.t' e que pertenceeam aos antigos jesuítas. A Cama:-a 
decidirá si convém enteegal- as aos serventuarios do CLllto catholico, sem inclemnisação a lguma para 
o Thesouro . 

Emenda do S r. Tr indade 

Fica o Governo au torisatlo a mandar pagar ao desembargador aposent::ttlo Antonio da Cunha 
Kavier de Andrade, os seus ordenados de agos to a dezembro de 189 1, c::th id.os em exercícios findos. 

A' Commissão não foram presentes documentos que provem o direito do beneficiado pela 
emenda. Si el'rectivamen te o dito desembargador tem ve ncimen tos cahidos em exeecicio:; t1nd.os , 
fi1cillhe é, depo is de li quidado o seu direito, soccOJTer -se di1 disposição elo art. ~o , n . I, lle~te pt·o-
jecto . Acha, pois, a Commissão que a emenda üão deve se1' approva.dn. . 

Sala das commissões, 24 de se tembro de 1895.- João Lopes, presidente.- Augusto Monte-
negt·o, rela tor. -Benedicto Leite. - F . P . l\1 •yrink . - ~'l.ugus to Sever o . - Serzedello IOl'l'êa . -
Laul'o Mu ller. - Pau linc de Souza Junior.- Paula. Guimarães . 

Annexo 
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Apresentaào em 24 de setembro. 
Entra em discussão em 26 de setembro. 
Não havendo oradores é a discussão encerrada. 

Proj ec-to n. 142 D - 1S9l:S 

Apresentado em I de outubro. 
Discutido em 2 de outubro. 

Redacção final 

Encerrada a discussão por falta de oradores, entra em votação e é approvado. 
OBSERVAÇõEs- Das emendas apresentadas tanto em 2• como em 3• discussão foram appro-

-vadas as de ns . I, 2, 3, 5, 6, 7, 8, lO, 11, 12, 13, 18, 19, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 
42 e 45; prejudicadas, por a pprovação das substitutivas da commissão, impressas nos projectos 
ns. 142 A e 142 c, as de ns . 4, 14, 15, 20, 2 1 e 24; não acceitas pela Me;;a, por incidit·em no 
paragt'apho unico do art. 131 do R"gimento Interno, as de ns. 22 e 41 ; as demais emendas foram 
prejudicadas urnas e rejeitadas outras. 

O projecto da Camara dos Deputados, sobre a despeza do Ministerio ·da Fazenda, com as emen-
das approvadas pela mesma Camara, convertido em projectd de lei sob n. 142 D, foi remettido ao 
Senado em 5 de outubro. . 

Voltou emen lado pelo Senado em 28 de novembro. 
Na fól'ma do art. 128 do Regimento Interno são as emendas do Senado enviadas á Commissão 

de Orçamento, que sobre alias deu parecer, o qual foi a imprimü· sob o n. 142 E. 

Project.o n. 142 E- 1S9l:S 

Emendas do Senado ao projecto n. 142 D 

Apresentado em 29 de outubro . . 
Discutido na sessão de 2 de dezembro. 
E' a mesma encerrada por falta de oradores, submettidas as emendas do Senado á votação, são 

approvadas as das rubricas ta- ll• (na parte relativa a alfandega de Macahé, em que restabelece 
no fim da verba a quantia de 100:000$ para despezas imprevistas e urgentes nas diversas alfan-
degas) - 13•, I5a, 26•, 28•, 30• ·- n . 5 do art. 2• e additivo I; todas as demais emendas foram re-
jeitadas. 

Na fórma Llo art. 135 do Regimento Interno, são as emendas com o projecto devolvidas ao 
Senado. 

Voltou do Renado em 14 de dezembro, por terem as emendas rejeitadas pela Camara, dez 
dentre ellas, obtido alli approvação por 2/3 de votos presentes, sendo novamente remettidas à 
Commissão de Orçamento que sobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob n. 142 F. 

Projec-to n. 142 F - 1S9l:S 

Emendas do Senado ao projecto n. 142 D 

Apresentado em 14 de dezembro. 
Discutido na sessão Lle 16 de dezembro. 
Encerrada a discussão por falta de oradores, são rejeitadas por 2/3 de votos as emendas man-

tidas pelo Senado, menos o adclitivo II, rel a tivo a Companhia de Saneamento que não obteve 
os 2/3. 

O projecto e emendas do Senado são remettidos à Commissão de Redacção. 

Projecto n. 142 G -1S9l:S 

Redacção :final da Despeza Geral 

Apresentado em 26 de dezembro. 
Discutido em 27 de dezembro. 
Não havendo oradores, é enc3rrada a discussão e approvado o projecto. 
A' sancção em 30 de dezembro. 
Sanccionado. Lei n. 300 de 30 de tlezembro de 1895 (art. 7o). 



ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL DA REPUBLICA 

ParBcBres da rBSDBctiva Commissao 

Proj ectos ns. 174- a - 174 I de 1895 

Receita Geral 

Projecto u. 17'4 -189~ 

Apresentado em 28 de agosto. 
Discutido nas sessões de I, 2, 3, 4 e 5 de outubro. 
Oradores: 
Os Srs. Menezes Prado, Sebastião de Lacerda, Lins de Vasconcellos, José Carlos, Ribeiro 

de Almeida, Francisco Veiga, Alcindo Guanabara e Serzedello. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 1 de outubro. 
Veem á mesa, são lidas, 11.poiadas e enviadas a commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. I74, de I895. 
1 - Onde convier- E' o governo autorisadl• a conceder dispensa dos impostos de importação 

aos materiaes destinados exclusivamente a censtrucção de- Villas operar ias- de accordo 
com a lei municipal n. 32 do 29 de março de 1893, e bem assim- os favores da. lei n. 3I51, 
de 9 de dezembro de 1882. 

S. R.- Salas dos sessões, I de outubro de 1895.- Lins de Vasconcellos. 

~ Ao art. 1° n. 8- redija-se assim: 
Direitos de 2 •;, 0/o de polvora fabricada por conta do governo; e de l 0/ o sobre a impor-
tação do Distrrcto Federal de productos não sujeitos a exportação dos Estados. 

S. R.- Sala das sessões. I de outubro de I895.- Luir. Dtsi.- Urbano Marcondes.-
Gonçalves Ramo3.- Rodolpho Abreu.- Cupertiuo de Siqueira. 

3 - A' rubrica- l;!pportação- Depois das palavras- Cyanureto bruto- diga-se:- elevado 
ao dobro o im~sto do sal de casinha. 

S. R.- Sala das sessões, l àe outubro de 1895.- TavaNs de Lyra.- Junqueira Áyres. 
- Go:~çalves Ramos.- Rocha Cavalcanti.- Galdino Loreto.- Fonseca Portella .- Fran-
cisco Gurgel.- Gustavo Veras.- Neiva. 

4 -Ao n. 31 do art. 1° :- Supprimam-se as pala.vras- f :lderaes- até- estadoaes. 
S. R. - S tla elas sessões, 1 de outubro de 1895. - Gustavo Varas. - Gonçalo de Lagos. 

-Augusto Severo.- Pelro Moacyr. -Carvalho Mourão. -Paraíso Cavalcanti. - Vaz. 
de Mello.- Pinto da Fonseca.- Pires Ferreira. -Xavier do Valle. -José Mariano.-
Silva Mariz. - Trindade. - Viveiros. - Chri'3tino Cruz. - N!liva. - Eduardo de Ber-
rado. 



-116 -

õ - Ar t. -E' Cl'eado um impos to ele capitação sobre todo3 os cidadãos no Brazi l, nacionaes e 
estrangeiros. 

§ 1. 0 Para pagamento deste imposto os cidadãos são divididos em t res classes 1• com-
posta daquelles que r esidirem nos campos, povoados e villas; 2" dos r esidentes nas cidades; 
3• dos que resillirem nas capitaes dos Estados e D8. da União. 

§ 2 .0 A primeira classe pagara pol' pessoa 1$; a segunda 2$ e a terceira 3$000. 
§ 3. 0 São isentos deste impos to os cidadãos t•econhecida men te indigent es . 
§ 4. 0 O prodncto de~te imposto sera exc lusivamente app licado ao resgate do papel-moeda 

ela União effectuado na Capital Federal e em todos os Estados nas epocas mais convenientes 
determinadas pe lo Governo. 

S. R . - Sala d<lS sessi:ies, 1 de outubro de 1895. -Mene-zes Prado . 

6 - Ao n. 9 - Classe 9• n. 126 - Lico~·es, vinhos espumosos, rl e qualquer qua lidade, como o de 
cbampagne e qualquer que seja. o acondicionamento - 3$600 por litro, isento de quitesquer 
adclicionaes. 

7 - N. 127 - Líquidos on llebidas alcool icas isto e, absy ntho, kirsch, alcool, brandy, r hum, 
whisky, aguardente de J amaica e outros prod uctos semelhantes, m::trcando 25 ou mt\ÍS de 25 
gráos no a lcoometro centesimal, qualquee que seja a procedencia ou acoudir:lionamento -
1 ·soa por litro, isento de quaesquee add icionaes . 

Genebra - 1$ por litro, isento de quttesquer addiciouacs . 

S - N. 132- Vinhos puros, isto e, que maequ em menos de 25 gráos no a lcoomett•o centesimal ou 
de Gay-Lussa c, qualquer que sej a a procedencia e acondicionamento- 400 réis por litro, 
isento de quaesq uer acldicionaes . 

9 - Ao n . 3 - As taxas de que tra tam os us. 2 e 3 do titulo - Importação - 5 e 6 do titulo 
- despacho marítimo - do art. lo, serão elevadas ao dobro das ac tuaes. 

1.0 - Acceescente-se onde convier : - nas t-lrifas aduaneiras - Taxas - As fcacções menores de 
quatz·o reaes não taxar a t é 100 r éis, S3rão desprezada. a; de qua tro r eaes até nove reaes , 
serão arld icionadas eomo 10 r éis. . 

As fl'acções menol'eS de 40 réis nas taxas superiores a 100 réis serão desprezadas. 
As ue 40 r éis até 99 réis serão computadas como 100 réis e assim addicionadas. 

11 Ao n. 33 do art. 1 o - Imposto sobre loterias - em vez de 2 o/o sobre o capital das loterias 
federaes - di ga-se - 3 o/o • 

Em vez de ::l o/o sobre o das estadoaes cuj a venda de bilhetes se effectuar na Capital Federal, 
na fór m8. da lei em vigor - diga-se - 5 % . · 

S. R. - Sala das sessões, 1 de outubro de 1895. -José Carlos de Carvalho. 

Na sessão de 2 de outubro. 
São lidas, l'poiaclas e enviadas :'t Commissão de Orçitmento as seguintes 

E mendas 

12 - Ao projecto n. 17~1 , <.! e 1895 : 
Onde convier - 5 ~'o so'Jre o v:1lot' official <lo producto da exploração de qualquer natu-

reza, qu ando fei ta em proprios nacionttes e outr·os quaesrruet· terrenos elo domínio ou jurisdi-
cção da União. 

Est e imposto será cobrado t endo por bas·~ a arrematação em hasta publica, a quo serão-
pelo Governo levadas t aes explorações. 

S . R. - Sala das sessões, 2 de outubt·o de 1805. - Eduardo Ramos. 

1.3 - Onde convier- Crea•io além elo imposto de ex pe.liente o de 15$ por cabeça de rez impor-
t ·1Lla do ex trangeit·o para consumo, exceptuando porém a importada para re proclucção, aper-
feiçoame nto da raça. 

S. R . - Sala das sessõos , 2 de outubro de 1895 . - Ribeiro de Almeida.- Carlos das Chagas. 
- Costa Macbarlo.- Chag~s Lo bato.- Ferraz Junior.- Paraíso Cavalcanti. - Gonçalves 
Ramos.- Leonel Filho .- Ferreil'a Pires.- Octaviano de Brito . - Lui z Detsi. - Pinto da 
F0nseca . - Lima Duarte. - Lindolpho Caetano. - Carvalho Mourão.- Manoel Fulgencío . -
C<ll'los Jorge.- Vaz de Mello. - Miguel Pernambuco. - Eduardo de Berredo.- Junq ueira 
Ayres. - Alves de Castro. - Ovidio Abl'antes.- Urbano ele Gouvê-1.- Hermeneg ildo de 
Moraes. - Fileto Pires .- Lamoun ier Godofretlo .- Rodoipho Abreu .- Christino nruz . -
Br·a.zílio da Luz. - Viveiros. - Neiva. - Cupert ino de Siqueira. - Tavares de Lyra.- To len-
tino dos San tos.- José Ig nacio . - Roclm Cavalcanti. - Nogueira Paranaguá . - Arthur · 
Torres.- Alvaro Botelho .. - Campolioa . 
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14 - Art. - Accrescente-se - de 1 de janeiro de 1805 em deante, a cerveja fabricada no paiz 
pagara um imposto de consumo na r azão de 60 r éis poe litro ou 40 réis por garrafa, 
cobrado pot· meio de estampilhas , ao sahir o protlucto das fabricas nacionaes . 

1õ - Art. A tam sobro a cerveja es trangeira cobrada nas alf'andegas , serà elevada a l$200 por 
li tro ou 800 réis por garrafa. 

16 - Art. F ica revogado o n . 2 do art. 608 da Consolidaçao das leis das alfandegas que diz 
assim - das contri buições para as casas ele caridade. 

17' - Art. 608 Da contribuição de que trata o artigo antecedente são isentos: n. 2 - em todos 
os portos tla Republica, os vnpoees naciooaes que tenham obt ido privilegio de paquetes, os 
quaes gosam das regalias de navios de guerr~• · 

S. R. - Sala elas sessões, 2 cte outubro de 1895 . - José Carlos . 

1S - Supprima-se - (pot• inconstitucional) o n. 8 elo art. Ju. 
S. R. - Sl1la das ses:;ões, 2 de outubro de 18\)5 .- Francisco Veiga. 

19 - Ao art. 13 - A arrecadação dos impostos de teansmissão de peopriedades e de industrias e 
profissões do Districto Federa l, passara a ser feita pela municipa lidade, e esta desobrigada de 
concorrer com a metade das clespezas com a policia loca l e corpo de bombeieos, emquanto 
es tes dous se rviços tiverem organisação mili tar e o seu pessoal for cousiderado reserva el o 
exercito perm:wente • 

.20 - Art. 7• - Que diz assim - Fica extensivo às companhias es tl'angeieas e bancos, cujas 
fi liaes teem sé Je no Districto Feder-:d, o imposto de 2 1/2 °/o salvo di videndos , etc. - accre-
scente-se depois das palavnas- Districto Feder <ü e nos Estados . 

.21. - Ao n. 32 do art . 1°- O imposto de 2 1/2 a/ o sobre dividendos dos títulos das sociedades 
anonymas, se t•à. cobrado soi.Jl'e todas as compaotlias m.cionaes com séde quer no Districto 
Fe::leral, quer nos Estados. 

S. R. - Sala das sessões , 2 de outubr o de 18\:15 . - José Carlos . 

Na sessão de 3 de outubro , 
Veem á mesa , são lidas, apoiaLlas e enviadas á commis!ão do orçamen to as seguintes 

Emendas 

Ao projec to n. 174 de 1895 : 
2.2 - Onrle convier Supprimil' o imposto de importação sobr e o material escolar para o ensino 

primaria, considerado como tal unicamente o material technico "(carteiras escolares, quadros 
pretos, mappas, dous de Frrebel, co llecções escolares de sys tema metrico, sciencias naturaes 
e solidos geomet ricos, etc .) e não qualquer outro que possa ter destino di tferente . 

.23 - Onde convier - Accrescente-se 5 % sobre os premios ue todos os seguros novos que forem 
realisados a contar de 1° de janeiro de 1895, pelas companhüts estrangeiras de seguros ele 
v ida . 

S. R. - Sall1 das sessões, 3 de outubt'J ele 1895 . - Medeiros e Albuquerque . 

Na sessfío de 5 el e outubro. 
Sio lidas, apoiauas e enviadas á, Commissão ele Oeçamento as seguintes 

Emendas 

.24 - Ao projecto n. 174, de 1895 : 
Ao art. l o n. 1 acc1·esceute-se - mantido o addicional de 30 'ió sobre as merc1doeias que 

pagam direitos ad val01·em. 
S. R. - Sallt elas sessões, 5 de outubro ele 189:5. - Alcinclo Guanabara • 

.2õ - Ao n. l elo art . I o - in fine - acceescente-se -· a carne secca (xarque) q11e pJgarà 
250 r éis por k ilogramma e o sebo, ou gl'axa que pagará. 270 réis, pot' kilogramma, etc. 

S . R. - Sala das sessões, 5 do outubro de 1895. - Ri vadav ia Corrêa . - Pinto da Rocha. 
- Aul'eliano Barbosa . - l\fae ti ns Costa . - A pparicio Mariense - Fr:tncisco Alencastro. 
-Fonseca Go imariio~ . - Marçal Escobar. - Victorioo Monteiro . 
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.26 - Art. Fica elevado de 150 réis a 200 réis a taxa cobrada nas capatazias por volume de 
50 kilogrammas. 

·S. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Alcindo Guanabara . 

.27' - Accrescente-se : 
Art. As taxas de armazenagem a cobrar nas alfandegas e trapiches alfandegados pas-

sarão a ser cobradas nas seguintes proporções : 
Até 30 dias, l 0/ 0 • 

Até 60 dias, l l /2 % . 
Até 90 dias, 2 o/o . 
Pelo tempo que decorrer dahi em deante 3 °/o· 
s. R. -Sala das sessões, 5 de outubr0 de.l895. - Alcindo Guanabara . 

.28 - Onde convier accrescente-se : 
Art. Ficam supprimidas as vistorias permittidas para o despacho de vinhos importados 

em cascos, o qual deverá ser feito com os seguintes abatimentos: de 3 "lo no peso liquido 
no primeiro mez da entrada da mercadoria; mais 1/2 °/0 por mez que seguir até o maximo 
de 4 °/0 que subsistirá por todo o tempo em que o vinho estiver em deposito. 

::i. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Alcindo Guanabara. 
29 - O governo fica autorisado a mandar ctJ.nhar no estabelecimento monetario do estrangeiro, 

que melhores vantagens otrerecer, caso não o· possa fazer na Casa da Moeda, a somma de 
10.000:000$ em moedas de !Oó e 200 réis. 

S. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Neiva,. 
30 - A's disposições geraes, onde convier- accrescente-se o seguinte : 

Art. Ficam livres de dit·eitos os productos da iodustria pecuaria, similares aos do Rio 
Grande do Sul, que com procedencia do Rio da Prata entrarem no mesmo Estado, excepção 
feita da carne secca e sebo ou graxas. 

S. R.- Sala das sessões , 5 de outubro de 1895.- Rivadavia Corrêa.- Pinto da Rocha. 
Aureliano Bttrbosa. - Martins Costa. - Apparicio Mariense. - Fonseca Guimarãe3. - Marçal · 
Escobar. - Victorino Monteiro. 

31. - Rubricá 32 : - Dito de 2 • f o sobre o capital das loterias federaes e 3 o 1 o sobre o das esta-
doaes, cuja venda da bilhetes se e.trectuar na Capital Federal, na fórma das leis em 
vigor. 

Redija-se assim : -Rubrica 32- Dito de 2 °/o sobre o capital das loterias federaes . 
S. R. - Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Thomaz Del fino. - Oscar Godoy. 

3~ - Rubrica 33 -Dito de pennas de agua:- Supprima-se por ser meramente municipal e 
caber ao Districto Federal o imposto. · 

S. R. - Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Thomaz Del fino.- Oscar Godoy. 
33 - Art. additivo. Ficnm isentos do imposto de consumo, expediente e arma.zenagem as ma-

chinas e apparelhos que forem importados para illuminação e encanamento de agua da 
capital do Estado da Parahyba. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de outubr0 de 1895.- Silva Mariz. 
34 - Disposições geraes - art. 6°- Fica extensivo ás companhias estrangeiras e bancos cujas 

filiaes teem séde no Districto Federal o imposto de 2 '/, o/o sobre dividendos. Para esta 
cobrança, tomará o governo a seguinte base : o capital do banco ou empreza entre nós, e 
·verificada a distribui~;ão do dividendo no est1·angeiro, cobrar-se-hn o imposto de 2 1/ 2 y, sobre 
a parte do dividendo correspondente ao capital existente entre nós. 

3~ - Redija-se assim : - art. 6°- Fica extensivo ás companhias estrangeiras e bancos, cnjas 
filiaes teem séde nos Estados brazileiros, o imposto de 2 1 / 2 °/ o sobre dividendos. Pa1·a esta 
cobrança tomará o governo a seguinte base : o capital do banco ou empreza entre nós, e 
verificad<t a dbtribuição do di videudo no estrangeit·o cobrar-se-ba o imposto de 2 1 ;. 0/~ sobre 
a parte ~o dividendo correspondente ao capital existente entr~ nós. 

S. R.- Sall1 das sessões, 5 de outubro de 1895.- Lins de Vasconcellos.-Alcindo Guana-
bara.- Thomaz Delfino.- Oscar Godoy.- Antonio de Siqueira.- França Carvalho.-Ame- . 
rico de Mattos. , 

36 - Ao art. 2.•: 
Supprima-se o n. 4 deste artigo. 
S. R. -Sala das se3sões, 5 de outubro de 1895.- Menezes Prado. 
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3?' - Ao projecto n. 174, de 1895 : 
Ao art. 4. 0-Supprima-se. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro ele 1895.- Alciudo Guanabara. 

38 - Ao art. 5. 0 - accrescen te-se : 
§§. Ficam sujeitos ao pagamento de sello de 1$ os termos de responsabilidade assignados 

nas alfandegas para resalva de duvidas futuras quanto á propriedade da mercadoria a des-
pachar ou quaesquer outros. 

§§. Os termos de re~ponsabiliJade assignados nas alfandegas pela ~xhibição da prova de 
desc<J,rga_ das mercadot•tas re.;xportadas para outros portos da Repubhca ou do estrangeiro 

· ficam SUJeitos ao pagamento do sello proporcional ao valor dos direitos que a mercadoria 
deveria pagar si fosse despachada para consumo. 

S. R.-Saladas sessões, 5 de outubro de 1895.-Alcindo Guanabara. 
39 - Ao art. 7. 0 : 

Em vez de lO a 20 °/ 0 - diga·se de 5 a 10 °/o-
§ l. o: em vez de - exceder do valor de 200$ - diga-se - exceder do valor de 

100$00Q. 
S. R. - Sala elas S3ssões, 5 de outubro de 1895.- Alcindo Guanabara. 

40 - Ao art. 8. 0-supprima-se. 
S. R . ....,. Sala das sessões, 5 ele outubro ele 1895.- Alciudo G!lauabara. 

41 - Ao art . 9. 0 - supprima-se. 
S. R. - Sala elas sessões, 5 de outubro de 1895.- Alcindo Guanabara. 

4.2 - Ao art. 12- supprima-se. 
S. R. - Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Alcindo Guanabara. 

43 - Disposições geraes- art. 12- supprimr.-se. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Thomaz Deltino.- Oscar Godoy. 

4.4 - Ao art. 13: 
No periodo que começa- A fiscalisação das loterias será feita por empregados do The-

souro, etc. - Supprima-se, in-fine - as seguintes palavras - supprimida a actual fis-
calisação. 

S. R.- S~:tla da:; sessões, 5 de outubro de 1865.-Alcindo Guanabara . 
4t"'S --Disposições geraes- art. 13 - O imposto de 2 o/o sobre o capital das loterias federaes e 

3 % sobl'e o capital das loterias estacloaes, será pago pelos respectivos concessionarios antes 
de serem os. respectivos bilhetes expostos á venda. 

Os planos das loterias estadoaes deverão ser deposit:1dos no Thesouro com os actos afficiaes 
emanados dos poderes publicos estadoaes dos quaes resulta a sua approvação e julgttdos con-
formes pelo mesmo Thesouro. 

Nos bilhetes será feita a declaração de ser a lotel'ia federal ou estad.oal, e neste caso a que 
Estado ella pertence. · 

A fiscalisação das loterias será feita por empregados do Thesouro, que perceberão uma 
gratificação de 6:000$ por anno, sendo 3:600$ para o fiscal e 2:400$ para o ajudante, sup-
primida a actual tlscalisação. Os coucessiouarios das loterias federaes e os das loterias esta-
doaes, cuja venda de bilhetes se flzer na Capital Federal, entrarão para o Thesom•o com a 
quantia de 10:000$ para as despezas de fiscalisação por quotas que serão estabelecidas pelo 
governo. h:' livre a venda ele bilhetes das loterias estadoaes na Capital Federal desde que 
forem satisfeitas as formalidades acima exigidas e as determinadas por leis e regulamentos 
que não forem manifestamente contrarias á esta lei. 

Continua prohibida a entrada e a venda de bilhetes ele loterias estrangeiras no territorio 
da Republica. 

4.6 - Redija-se assim : 
Art. 13 : 
O imposto de 2 o/o sobre o C'l pita! das loterias federaes será pago pelos respectivos cessiona-

rios antes de serem os respectivos bilhetes expostos á venda. 
A fiscalisação das loterias será feita póe empregados do Thesouro, que perceberão uma 

gratificação de 6:000$ por anuo, sendo 3:600$ para o fiscal e 2:400$ para o ajudante, sup-
primida a actual tlscalisaçii.o. . 

Os concessionarios das loterias federaes entrarão para o Thesouro com a quantia de 10:000$ 
para as despezas de fiscalisação por quotas · que serão estabelecidas pelo governo. 
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E' livre a ve nda de bi lbetes das loterias estadoaes em todo3 os E~hcdos r.lo Brazil. 
Con ti núa prohibida a entrada e a venda de bilhetes de loterias estrangeiras no territorio 

da Republica. 
S. R.- Sala das sessões, 4 r.le outubro de 1895.- Thomaz DeU1no.- Oscar Godoy. 

47 - Disposições geraes : 
Art. 14. - Supprima-se. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. -Thomaz Delfino. -Oscar Godoy. 

48 - Art. 15.- Substitua-se pelo seguinte : 
Artigo,- Nas capitaes dos Estados serão encar-regadas da arrecadação das rendas ou im-

postos federaes as delegacias fiscaes e na falta destas as mesas de rendas. • 
§ 1. • Nas capitaes em que não houver mesa r.le rendas ou nas cidades e villas, sédes r.le 

municípios serão encarregados os exactores estadoaes ou os exactores municipaes, si à estes 
estiver commettida a arrecadação dos impostos estadoaes, na t"óema dos accordos celebrados 
ou que forem celebrildos com os governos dos estados, as . camaras, intendencias ou admini-
strações municipaes sobre a arrecadação ou cobrança dos Impostos ou rendas federaes. 

§ 2 .• Para boa execução elas disposições antecedentes o governo expedirá regulamento, 
instrucções ou ordens sobre a fiança que deve ser prestada pelos exactores, escr1pturação, 
prestação de contas, prazos, entrega de saldos, taxas de porcentagens pro.porcionaes ás rendas 
em geral, multas que devem ser propostas pela inobservancia de disposições regulamentares, 
ordens ou instrl.icções e tudo mais que interessar á arrecadação dos impostos ou rendas 
federaes. 

§ 3. • Na falta de accordo com os governos dos Estados ou as administrações municipaes, a 
arrecadação dos impostos federaes sera feita por cobradores nomeados nos moldes dos co-
beadores creados pelo regulamento de 2 de agosto de 1876, ficando o governo autorisaclo a 
fixar-lhes os vencimentos. 

S. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Sebastião de Lacerda.- Silva Castro. 
-Nilo Peçanha.- Olegarin Ma.ciel.- Paraíso Cavalcanti. - Octaviano de Br·ito.- Leonel 
Filho.-'Landulpho de Magalhães.- Carlos tlasC.hagas.- Alvaro Botelho.- Ferreira Pires_ 
-Carvalho Mourão.- Joã.o Luiz.- Lamounier Godofredo.- Lindolpho Caetano,- Pinto da 
Fonseca. -Francisco Veiga.- Ferraz Junior.- Julio Santos . - Arthur Torres. -Luiz 
Detsi.- Flavio de Ar<tujo. -José Ignacio.- Francisco Benevolo.- Ponce de Leon.- Er-
nesto Brazilio. -Manoe l Fulgencio. -Lima Duarte. -Fortes Junqueira. - Belisario de 
Souza. -Fonseca Portella.- Hol!a.oda de Lima. - Torquato Moreira. - Paranhos Mon-
tenegro.- Eusebio de Queiroz.- Campolina.- Leovelgido Filgueiras. 

49 - Ao art. 17- accrescente-se : 
Fica o governo autorisado a vender ao Estado do Rio de Janeiro a fazenda da Boa-Vista, no 

município da Parabyba do Sul. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895. - Nilo Peçanha.- Alberto Torres. -

Costa Azevedo.- Ernesto Brazilio.- Eusebio de Queiroz.- Barros Franco Junior. · 

~O- Ao art. 18- diga-se: 
Reduzida a taxa a 40 réis para o percurso em cada Estado da União - o mais como está. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895 .- Silva Mariz. 

Projecto n. 174 A - 189~ 

Parecer sobre as emendas apresentadas em 2" discussão ao orçamento ela receita para 1896 

A Commissão de Orçamento, esclarecida pela discussão que teve o orçamento da recei ta no 
seio da Camara dos Srs. Deputados, depois de meditado estudo, vem cumprir o dever de dar sua 
opinião sobre cada uma das emendas apresentadas, declarando com franqueza quaes sejam as que 
lhe parecem poder ser acceitas e quaes as que deverão ser recusadas, ao mesrr.o tempo que apro-
veita a opportun idade para dar redncção mais precisa a um ou clous artigos ·do projecto de lei ora 
em discussão, indicando alguma~:; pt·oviclencias, que acredita dig·nas do voto ela Camara. 

Para introduzir methodo em suas observações, desejosa por outro lado da regularidade nas 
votações, a Commissão apreciará primeiramente as emendas que não acceita, discutindo-as nos 
limites do presente trabalho. Estudarà em segundu lagar a.s que acceita, para afina l apresentar 
em terceiro Jogar as suas proprias emendas. Dest'arte toda::; as emendas serão apreciadas pela 
Commissão e terá a Cnmara o motivo da acceitação ou recusa. Casos havera em que a Commissão 
accei ta a emenda com mocliticação e nesse caso a formulara com preciEão para o voto ela Camara. 
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Emenclas na:o acaitas 

I• emenda: 
O Govet·no fica autorisado a mandar cunhar no estabelecimento monetario do estrangeiro. que 

·ot+erecer melhores vantag-ens, caso não o possa fazer n t Casa d:~. MGe.la, a som ma de lO. 000:000$ 
·em moedas de I 00 e 200 réis. 

S. R.- Sal:t <las sessões, 5 de outubro de 1895.- Neiva. 

Idcntica autorisação ja foi introduziJ<t o anno passado na lei da receita, sem que della tivesse 
feito uso o Governo: A Com missão pensa que a disposição não deve ser renovada na presente lei, 
pois o Governo não julgou acertado usat· dessa autorisação, o que quer indicar qne a Casa da l\loeda 
tem as condições precisas para fabricat• n. quantidade de moeda de nickel necessaria ás permutas e 
ao troco em toda a Republica. -

2• emenda: • 
Artigo. E' crendo um imposto ele ctpitação sobre todos os cidadãos resideates no Brazil, nacio-

naes e estrangeiros. . 
§ 1.0 Para pagamento desse imposto os cidadãos são dividi-.los em tres classes: 
I.• DJquelles que residem .no; campos, povoados c villas; 
2. • Dos residentes nas cidades. 
3.• Dos que residem nas capitaes dos Estado3 e da União. 
§ 2. 0 A 1" classe pagat·â por pessoa um mil réis, a 2a dous e a 3• tres mi l réis .. 
§ 3. o São isentos desse impost·J os c ida lãos reconhecidamente indigentes. 
§ 4. 0 O producto desse imposto set·á exclusivamente app!icarlo ao rdsgate ct.o. papel-moeda da 

União, eft'ectuado na Capital Federal e em todos os Estados, nas épo ~as mais .com·enientes, determi-• 
nadas pelo Governo.- Menezes Prado . 

A Commissão não pódo acceitar esta emenda, apezar do fim a que destina. o se:1 autor a renda 
della proveniente. E' verdade que esse imposto, mais conhecido hoje sob o nome de contribuição 
pessoal, tem a vantagem de ser directo, de facil appli0ação e até mesmo de uma percepção ,pouco 
dispendiosa, orgaoisada a estatística dtt população. Mas Adam Smith tem razão quando nos diz que 
elle é proprio dus paizes em que se f,tz pouco c:1so do bem-estar, da tranqnillidade e da segurança 
das classes inferiores do povo, além do inconveniente de ser fixo e mal proporcionado, ferindo 
igualmente contribuintes de faculdades differentes . Garnier nos affirma que elle é estabelecido 
<Jomo signal de servidão e de inferioridade, e dahi a sua impopularid :.tde, razão por que tem sido 
riscado de quasi todos os orçamentos. . 

David vVell nos diz que em Massacbussets o pagamento de um politax de dous dollars é neces-
sario para que se possa ter direito ao exercício do suffragio, e Leroy Beaulieu aconselha como não 
sendo mào que cada homem tendo o direito de voto pagasse uma taxa directa; mas é este escriptor 
que nos affirma que, decretado com a generalidade da emenda., é uma taxa iníqua e vexatcria. 
Este imposto em Massachussets apenas attinge os ciuaclãos que devem. ter o direito do voto. Em 
França aos cidadãos estrangeiros que gozam de seus direitos civis e não são reputados indigentes. 
O paiz que mais recursos tem tirado deste tributo é a Russia, que o estabeleceu no tempo de Pedro 
o Grande, tendo arreMclado em 1875 cerca de 57 milhões em rublos. 

A Commissão de Orçamento sabe que ha capitações na Turquia, onde os rajas e os judeus 
pagam um imposto especial, o kamch; mas em 1848 a Austria o supprimiu, e o mesmo fez a Ingla-
terra tal\rpz sob o influxo da doutrina de Montesquieu, que dizia set· o imposto por cabeça proprio 
da escravidão, no passo que o que recahe sobre a mercadoria é proprio da liberdade. 

Adam Smith, indicando quaes s'ão as condições geraes de um bom systema de impostos, esta-
beleceu a seguinte regra: «A taxa ou porção de imposto que cada individuo tem de pagar deve se1' 
<Jerta e não at•bitrar·ia. A época do p.tgamento, o modo elo p:1gamento, tudo deve ser· claro.» O 
autor da e1'nenrb não quiz seguir esse salutar preceito : não nos diz si o imposto é anuual ou 
mensal, e não fez uma distribuição p1·oporcionada, pois é certo que ha habitantes de cidades e 
villas em condições de fortuna muito melhores do que o maior numero de habitantes de centros 
mais importantes, como as capitaes. 

3a emenda: 
Accrescente-se onde couber : 
5o/o sobre os premias de todos os seguros novos que f<tl'am realizado3, a contar de I o de janeiro 

de 1895, pelas companhias de seguros de vida . - Medeiros e Albuquerque. 
_o\ Commissão não póde acceit!lr esta emenda. Em o projecto de lei em que orçá a receita, no 

texto do parecer, f,z ver a inconveniencia desse imposto. A operação de seguro de vida é em todo 
o mundo acceit;~ como uma operação de providencia e economia. Os imP.ostos que o legislador 
brazileiro e:;tabe lecer Yão ele preferencia recahir sobre os segurados brazileiros, que o hão de 
pagar, c não sobre as companhias. 

Ora , em uma popu lação que não sabe economis::tr, como em geral é a nossa, não é conveniente 
ir difficultar uma operação feita. pe los poucos que sal.Jem conhecer do valot· da economia, e que po1' 
meio do seguro procuram amp<~rar a vida e o futuro dos que lhe bão caros. 

Annoxo iô 

• 
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Os beneficios da·economia, p::tra o individuo como para a sociedade são eviuentes, claros, e razão 
tem B,l ptista Say quando a considera como a vez·daúeira fonte do capit11l ·-<Sem a economia, er ,t 
impossível firmar o c<tpital e o homem ainda hoje viveria em barbari11. )> 

E' sem questão uma, vez·dade que o seguro ele vida veio dar á economia um instrumento aper-
feiçoado que decuplicou as su11s forças e torna infalliveis os seus re.:;.ulta.dos. O seguro de vida, diz 
Lefort, permitte ao homem encarar o futuro com calma e notar que, graç(ls á su:.t prudencia, elle 
póde IJem procurm', para. quando não existir, recursos ás pessoas de que é o protectoz·. Esta cer.- . 
teza nos faz parecer o trabalho menos penoso e a vida mais feliz. 

A Commis>ão não julg:.t pois acertado estabelecer, 11lém dos gr:.tvames que encerra a legislação 
em vi)l OI', o imposto ele 5 % e, com tanto mais razão quando receia por esse processo jul"tifica r as 
~J?erações de tontinas e de meias ton tizws que são, em sua opinião, verdadeiras operações de 
~.olo . 

Sobre o n. 31 do artigo que trata das loterias foram o/ferecidas as seguintes emendas : 
4." - Rubric:1 3Z : - Dito de 2 °/ 0 sobre o capital das loterias federaes e 3. 0/u sobre o das 

estadoaes, cuja venúa de bilhetes se e/fectuar ua Capital Federal, na fórma das leis em vigor. 
• Redija-se assim :-Rubrica 32 ....:. Di to de 2 °/ o sobre o capital das loterias federaes. 

S. R.- Sala das sessões, 5 qe outubro de 1895.- Thomaz Del fino.- Oscar Godoy. 

5.• - Ao n. 31 do art: I• :- Supprimam-se as palavras- federaes até- estado11 es. 
S. R.- Sala das sessões, 1 de outubro de 1895.- Gustavo Vel'as.- Gonçalo de Lagos. - Au-

g usto Severo. - Pedro Moa.cyl'.- Carvalho Mourão.- Par11iso Cavalcanti.-Vaz de Mello.-Pinto 
da Fonseca.- Pires Fel'reira.- Xavier do Valle.- José Marianno.- Silva Mariz.- Trindade.-
Viveiros. - Christino Cruz.- Neivfl.- Eduardo de BerrMo . 

6." - DisposiçpJs gcraes : 
. • Art. 13'. O imposto t.)e 2 °/o sobt•e o capital das loterias federaes e 3 o;,, sobre as loterias 
es tadoaes será. p~go pelos respectivos concessionarios antes de se!'em os respectivos bilhetes expos-
tos á venda. 

Os planos das lotedas estadoaes deverão ser depositados no Thesouro com os actos officiaes 
emanados dos poderes publicas estadoaes dos quaes result:t a sua approvação, e julgados conformes 
pelo. rrmsmo Thesouro . . 

Nos bilhetes será. feita a decl::~r •lÇão de ser a loteria fedel'al ou e3ta•ioal e neste caso a que 
Estado e !la pertence. 

A fiscalisação das loterias será feita pol' emprega•los do Thesouro, qne perceberilo uma gatifi· 
cação de seis con tos de réis por auno sendo tres con tos e seiscentos mil réis para o fiscal e dous 
em tos e quatrocenb:; mil ró is para o 11juúante, supprimida a actual fiscalisação, 

Os concessiouarios das loterias federaes e os das loterias estadoaes, cuja venda de bilhetes se 
. fizel' na Capital Feúeral entrarão papa o Thesouro com a quantia de dez contos de reis, para as 

despez11s de fiscalisnção por qüotas que serão estabelecidas pelo Governo. Er' livre a venda de 
bilhetes das loteri11s estadol\es na Capital Federal desde que forem satisfeitas as formalidades acima 
exigiúas e as determinadas por leis e regulamentos que não forem manifestamente con tt•arias 
ú esta lei . 

Coutinúa prollibicla a entrada e a venda de bilhetes de loterias estrang-eiras no territorio da 
Republica. 

Redija-se assim : 
Art. 13 : 
O imposto de 2 °/ 0 sobre o capital das loterias federaes será pago pelos respectivos cessionarios 

antes de ~erem os respectivos bilhetes expostos á. venda . , 
A fiscalisnção das loterias será f'eita por empi"egados do Tllesouro, que perceberão uma g rati-

fi cação de 13 :000$ pol' anno , sendo 3:600$ pâra o liscal e 2:400.~ para o njudante, sup'[win::ida a actual 
ftscal isar:ão . • · 

Os concessionarios dns loterias federaes entmriio para o Thesouro com a f]Uantht de IO: úUO$ 
rar<1 as clespezas de fiscalisação por qnota-s que lhes serão estabelecidas pelo Governo. 

E' livt•e a venda rle bilhetes de loterias estadoaes em todos os estados do Brazil. 
Continúa prohibid:.t a en trada e a venda de bill!etes rle loterias estrangeiras no territorio da 

Republica. 
S. R.- Sala das ses3ões, 5 ue óu lubz·o t'e 1895.- Thomaz Delfino.- Oscar Goúoy . 
7a emenda : • 
Ao n. 3 do art. 1 o : 

• Em vez de 2 °/o sobre o capital d..ts loteei as fedeeaes, diga·SE) 3 °/0 • 

Em vez de 3 °/o S)b!'e o das lotel'ias estaclo:ws, cuja venda de bilhefe3 se effectuar na Capital 
Federal, na fórma úa lei em vigol', 5 °/0 • • 

S:lla lias se>sões, de outubro tle 1895. - José Carlos de C:inalho. 

Comecemos por declarar que a commissão não póde 11cceitae nenhuma das emendas acimn, 
publzc.cdas . A ullirn:.t augmenta o imposto de 2 °/ 0 , p:-~ra 3 e de 3 pa~a 5 _0/ 0 • 
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A commissão, embora reconheça que a loteria é um jogo, qne p1ra muitos tem sido funesto, 
respeita as leis que as teem concetlido. com o fim de caridade, de philan tt'Ol}ia e humanidade, pois 
qne são ellas, em ultima aualyse, uma especie de imposto que pagam aquelles que querem, imposto 
que sóbe a mais de mil contos e que a União presentemetlte não póde Jispensar. Ora, a emenda 
elevaria muito o imposto, é verdade, mas sem a vantagem de supprimir o jogo e acabar as lo-
terias iria acarretar modilicações de planos em que a porc ~ntagem dada em premios havia de ~er 
diminuída. · 

As tres outras emendas restantes duas dos Srs. deputados Thomaz Delfino e Godoy e a outra 
do Sr. deputado V eras e outros supprimem as primei!'as ·o imposto ele 3 °/o das loteria estadoaes ao 
passo que a segunda o reduz a 2 °/ 0 equiparando as loterias estadoaes as federaes. . 

A commissão não concorda com a equiparc~ção do imposto, pois a venda .das loterias estadoaes 
no Districto Federal reduz a c::tpacidade deste met·cado para as loterias federaes e por issu é justo 
que paguem um pouco mais ; p1r outro lado as lote.·ias da capita l e;táo sujeitas a um beneficio, cuja 
porcentagem é muito mais elevada que o das loterias dos Estados. Quanto a suppressão do imposto 
de 3 °/o para as loterias dos Estados, parece á com missão que elle tem pot' fim, não fa.vorecer essas 
loterias e sim evitar o direito que lhes assiste ele venda no Districto Feueral- isso vil'ia reduzir 
o imposto desfttleando a renda, e por isso a commissã:l uão póde acceital-as. 

8a emenda: 
Rubrica 33 -Dito de pennn.s de agua:- Supprima-3e p:lr ser mer.1mente municipal e caber 

ao Districto Federal o impo3to. 
S. R.- Sala das sessõ3s, 5 ue outubro de 1895.- Thom~z Delfino.- Oscar Godoy. 
83 emenda: 
Disposições geraes. 
Art. 14. Supprima-se: 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Tho:naz Deltino.- Osc.1r Gouuy. 
9• emenda: 
Art. 12.- Supprima·se .-Thomaz DJ!lino .. - Oscal' Godoy. 
Estas tres emendn.s obedecem a um mesmo pensamento e por i5SJ a cÓmmissfio as aprecia con-

juntamente e pois que ellas se completam entre si. 
Realmente os impostos de pemtas de agua, de idustrias e pi'ofissões, são mer<lmente municipaes 

e cabem ao Distl'icto Federal. A com missão não o contestou nunca e o Governo apenas fttz a cobrança 
pela lei em vigor, com o fim de p3gar serviços que são municip:tes, mas que continuam a ser fi >ca-
lisados e dirigidos pela. União, em virtude M contractos com companhias estrangeiras, contractos 
celebrados antes da Republica, como o do gaze o <los es"'otos, e mais ainda a .m3tade das de5pezas 
com o corpo policial e o corpo de bombeiros que ainda lwje por lei correm pol' conta da Munici-
palidade. O ~xcedente a favor da Municipalidade é restituído pela União, em caso de deficit é 
obrigado o Districto Federal a reembolsar o Thesouro das despezas feitas. As emendas pretendem 
acabar com este regimen e mandar fazer a cobrança pela Municipalidade, mn.s a commissão não 
vendo inconveniente em continuar o systema actual que tão bem garante de um lado a bóa cc-
brança das rendt\S municipaes poupando-lhe maiore3 despezas com pessoal, de outt'O lado a União 
que é promptamente reembolsada do que gasta, entende que as emendc\S não devem ser acceitas. 

wa emenda : 
Art. 15. Substitun.-se pelo seguinte : 
Artigo. Nas capitaes·dos E3ta1los serão encarregctdas da arrecadação das renuas ou impostos 

federaes as delegacias fiscaes e na falta destas, as mesas de rendas. 
§ 1. o Nas c~~pitaes, em que não houver mesa de rendas ou nas cidn.des e villas, sétles de mu-

nicípios, serão encarregados os exactores estadoa~s. ou os exa.ctot·es municipn.es, si a estes estivel' 
commettida a n.rrecadação dos impostos estadoaes, na fórma dos accordos celebrn.dos ou que forem 
celebrados com os governos dos Esta1os, as camn.ra.s, inteudeucias ou administmções rnunicipaes 
sobre a arrecadação ou cobrança dos impostos ou rendas federaes. 

§ 2. 0 Para bo;1 execução das disposições antecedentes o Governo éxp3dii•a regulamento, 
instrucções ou ·ordens sobre a fiança, que deve set' prestada pelos exactores, escripturarão, pres-
tação de contas, prazos, entrega de sn.ldos, taxas de porcentagens proporcionaes ás rendas em 
geral, mnltas que devem set· propostas pela inobservancia de disposições regulamentares, ordens ou 
instrucções e turlo mais que interessai' á arrecadação dos impostos ou renuas federaes. 

§ 3. 0 Na fa.lta' de accordo com os govel'Uos dos Estados ou as administrações municipaes, a arre-
cn.dação dos impostos faderaes será feita por cobradores nomeados nos moldes elos cobl'adores 
creados pelo regulamento de 2 de agosto de 1876, ficanuo o Govm·no autoris:1do a. fix:\1'-llles os 
vencimentos. 

S. R.- Sala das sessões, 5 d~ outubro de 1895.- Sebastião de L'werua .. - Silva Castro,- · 
Nilo Peçanha.- Olegario Maciel.- Pa.raizo Cwalcn.nti.- Octaviano de Bt'ito. - Leonel Filho.-
Landulpho de Magalhães.- Carlos das ChagctS.- Alvaro Botelho. - Fel'reira Pires.~ Carvalho 
Mour~o.- João Luiz.- Lamounier Godofredo.- Lin·.lolpho- Caeta.no.- Pinto Lia Fonseca.- Fran-

• 
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cisco Vei"a.- Ferraz Junior.- Julio Santos.- Arthut' Tones.- Luiz Detzi.- Flavio de Araujo. 
-José lgnacio.- Francisco Benevolo· - Ponce de LEon.-;- Ernesto Brnzilio.- Manoel Fulgencio. 
-Lima Duarte .- ~·artes Juuqueira.- Belisario de Souza.- Fonseca Portella. - Hollauda de 
Lima. - Torquato Moreira.- l:'aranhos Montenrgro. - Euzeuio de Queiroz .- Campolina. - Leo-
vegildo Filgueiras. 

Esta emenda modifica o art. 15 do proj ecto de lei da recei ta na par· te r eferente ás localidades 
em que não existindo Mesas de Renda:; nem deleg,lcias manda o artigo que a cobrançn dos impostos 
de sello, fumo, etc., seja feita pelos empregados tios cot·reios ou pelos cobt·ndores nos moldes dos 
cobradores cr·eados pelo regulamen to de 2 de agosto de 1876. A emenda moditica essa providencia 
mandando que seja pelos exactores estadoaes ou municipaes na fórma dos accordos celebrados já. 
qom alguns Estado.;;. Ora, a emenda restabelece justamente o systema que a com missão condemna, 
que não tem produzido resu ltado algum, que tem dado lagar a conflictos com as autoridades esta-
doaes ~ a diminuição do~ impostos tla .União pela falta de zelo dos encarregados tla cobrança e a sua 
nenhuma depeodencin. da autoridade fetleral . A Camara conhece a histeria desses accordos : - elles 
teem servido para a d~sitlia na cobrança lias rendas federaes e para assistirmos ao espectaculo de ver 
enlpregados federaes presiuindo e fazendo a cobrança tle impostos para os Estados, impostos verda-
deiramente inconstituciooaes como sejam : os de gyl'o, consumo, etc. , e outras denominações, mas 
que todas se rerluzem a taxas sol!re generos estrang-eiros de importação . 

Os agentes estadoaes por sua vez sem estimulo a lgum ele 11m lado, nem receio de outro, sem 
dependeocias da União, não exercem com zelo as suas funcções, não veem com bons olhos esse 
accumulo de serviço e descuram completamente a cobrança e a tiscalisação. A commissão se man-
teria apenns na ind icação da nomeação de cobradores si acaso o nosso iuteriot· tivesse pessoal, mas 
é justamente o contrario que se dà e por isw prefere que se dê uma gratificação aos agentes do 
correio que-. corno antigamente o faziam, cobrarão com zelo esses impo~tos . A Commissão de Orça-
mento sabe que no regirneu actual de nossa legislação é prohibido o exercício accumulado de funcções 
dist inctas - mas prefere· pedir a suppressão das palavras agen tes do correio a acceitar o regimen do 
accordo si acaso a Camara não quizer _modificar em bem da arrecarlação dos impostos a lei n . 24 
de 8 de dezembro de 1892 na parte em que se refere ao caso em questão. 

11" emenda: 
Ao art. 1• o. 8 - redija-se assim : 
Direitos tio 2 1/ 1 •;. de polvor.1 fabricada por conta do Governo; e de l •;. sobee a importação 

do Districto Federal de productos não sujeitos á exportação dos Estados . 
s. R. -Sala das sessões, l de o•Itubro de 1895. - Luiz Detsi.- Urbano Marcondes. - Gon-

çalves Ramos.- Rodolpho Abreu.- Cupertiuo de Siqueira. 

12• emenda : 

Supprima-se (por inconstitucional) o n. 8 .do art. 1• . - Francisco Veiga. 

A seg unda emenda é mais radical que a primeira embora os fundamentos da suppressão total 
do n. 8 na primeira e de parte desse numero na segunda tenha o mesmo fundamento . A com-
miss~o apr~veita_ a opportuniuade par.1 r~ctificar um erro que está no art . I• n. 8 do projecto 
d~ le! em dtscussao _e qu~. vem reproduz!do na emenda proposta . Onde se lê: a importação do 
Dtstncto Federal nao suJeitos a exportaçao dos Estados deve ler-se sobre a exportação do Districto 
Federal de productos não sujeitos a imposição dos E~tad0s . 

Assim redigido esse tr tJcho nad<t tem do inconstitucional . Pelo regimen da carta de 24 de 
fevereiro - art . 7~ - a União tem o dir·eito exclu~iv? de cobrar a importação e pelú art. 9• os 
Estatlos a exportaçao de seus productos . E' claro, pois, que os generos expor tados pe lo Districto 
Federal e não sujeitos a impo~ição dos Estados ou não pngarão imposto na sn.hida o que é abs urdo 
ou pa~a:ã9 e ~ste caberá a .União desde que o Districto Federal não foi eq uiparado aos Estados e a 
ConstitUtçao oao lhe deu o Imposto de ex portação. Quanto ao ouro que paga exportação em Minas, 
é uma verdade que elle não sahe para o estrangeiro sinão depois de ter sido reduzido á barl'as na 
Casa da _Moetla - avaltado o seu peso e qu ilate o prep•trado para servit• ao amoeclamento · elle 
sahe p01;;, como producto modificado no Dbtricto Federal. · ' 

Em todos os pai_zes ~ expor·tação do ouro exlrahido das minas é ohjecto de fiscalisação dos gc-
v_ert;JOS e~ comn.tssao nao vê outro meio da União liscalisar essa sabida sinão o pagamento de 
dimwuto Imposto cuja suspensão não vai aproveitar ao Estado de 1\'lioas e nem aos pequenos explo-
r!J-dores de ouro P?rquo esses o vendem nfste mercado, mas sim á uma companhia que tem inques-
ttonavelmente retirado grandes luci'OS da exportação do ouro. 

13" emenda: 

O~de conv:ier: - E' o Goveeno autorisado a conceder rlispensa dos impostos da imp01·tação a·)S 
materiaes dest1nados exclu~i vamente il. construcção de- Vil las ope1•arias - tle accol'do com a l ei 
mun1c1pal o. 32de 29 de março de 1893, e bem assim os favores da lei o 3151 de 9 dezembro 
de 1882 . · ' 

S. R. - S,lla das sessõ_es, tle outubro de 1895.- Lins de Vasconcellos. 
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14' emenda: 

Art. additivo. Ficam isentos do im ~osto de consumo, expedienle e armazenagem as machinas 
e apparelhos que forem importados pH'a. illuminação e encanamento de agua d[\, capita l do Estu.do 
da Parabyba. 

S . R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Silva Mariz. 

An1bas as emendas consignam dispensa tle imposto~ - a primeira de direitos de importação e 
a seguntla de direitos de-con:mmo o de exped iente e ~e capatazias. 

A co.rnmissão lamenta que as considerações que fez sobre a diminuição de nossa receita, 
sobre as necessidades de cobrir-se o deficit sobre os inconvenientes de continuar-se a desfalcar as 
rendas qa União em sua unica fonte a -importação - não merecesse accei t:1ção dos autores das 
emendas que ora discute. Ainda não ba muitos dias tt'a tando desse assumpto dizia o ill ustrado In-
spector da ,\lfandega da capital qu'l era nessas isenções que lilS tava a chaga de nossos males e 
que era preciso cauterisal-a com ferro em brasa. A custa dessas isenções dizia ainda esse func-
cionario se tem locupletado companhias com a receita da União, atlingindo a somma elevada as 
concessões feitas. Em relação a casas de operarias já ex istem empresas que estão de posse desse 
fav or e nem por isso cnmprem ellas o Eeu dever, pois as casas são a lugadas por preços muito 
superior a nquelle que podem pagar os operarit>S e o que é mais sendo algumas deltas propriedade 
de estrangeiros os lucros auferidos são expórt.ados para fóra do paiz, augmentando a somma rle 
valores, que annualmente saem tle nosso paiz. A commissão não a acceita. Quanto a isenção de 
direitos pura os apparelhos da i Iluminação e para o encanamento d'agua da Parahyba a commissão 
entende que a emenda deve constituir projecto em separado a exemplo do que se tem feito a isen-
ções congeneres. 

J5a J3menda: 

Accrescente-se : 

Art. 
assim: 

Fica revogado o n. 2 do art . 608 ela Consolidação das Leis das Alfanclegas que diz 

Das co o tdbuições para as casas de caridade. 
Art. 608. Da contribuição de que trata o artigo antecedente são isentos .................. .. ,, 

n. 2. Em todos os pontos da Repnblica os vapores nacionaes que tenham obtido pt·evilegio de 
paquetes, os qua.es gosam das regalias de navios de guerra. 

Sala das Sessões, outubro ele 1895.- José Carlos de Carvalho. 

A commissão não julga conveniente abolir uma disposição que se trad uz em pequeno favot• ele 
que gosam os vapores nacionaes, tanto mais quando não está em execução a lei da navegação de 
cabotagem e muito ditficilmente podem as companhias nacionaes luctar com as estrangeiras. A 
naveg~ção mercante nacional é uma fonte de renda, é uma verdadeira riqueza nacional quando 
desenvolvida como a t em a In glaterra cujo enriquecimento veio em g çancle parte dahi. A emenda. 
supprime um pequeno favor concedido aos marinheiros dos paquetes nacionaes em hospitaes que 
tem recebido e continuam a receber do Estado toda protecção embora sejam dignos de admiração e 
do r espeito publico 1 elos grandes beneficios que prestam ao paiz. 

J6a emenda: 

No art. 18, di.ga-se- reduzida a taxa de 40 réis para o percur.:~o em cada Estado da União-
o mais como esta. 

Sala das commissões, l ele outubt·o de 1895.- Silva Mariz. 

A c.ommissão não póde concordar com a emenda porque a taxa de 60 réis foi estaLecida e cal-
culada de modo que o novo processo ada ptado para a cobrança dos telegrammas não desfalcasse 
a receita que já em si é' diminuta atten ta a despeza e o gener·o do serviço. O augmen to de 20 
réis individna l mente pouco sobrecarrega ao povo que na somnm dos telegrammas dá quantia regular 
de que se desfalca a União.· 

J7a emenda: 

Ao art. 2° supprima-se o n. 4.- Menezes Prado. 

A commi -são não accei ta a. emenda. O serviço de capatazias em muitos paizes está sendo 
feito com vnntagem; para os cofres do Thesouro e para o commer~io, por emprezas particulares . 

Entre nós o serviço regularisado do cáes de Santos trouxe a duplicação e mais da renda da 
Alfandega. Pensa, pois, a com missão que não ha incunveniente em autorisar o goveruo a estudar 
o assu!llpto e a an endar o serviço caso jul..:·u e ·conveniente, .pois é certo que este serviço que 
devia ser uma fonte de renda dá deficit de mais de 1.400 :000$ conforme se vê dos dados que a 
commissão aqui publica . 

• 
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Despeus com o serv-iço de capatazias nas Alf,mdegas da R epublica 

Capital Federal 

Pe;;soal. . I. 079: 877t)00 
Apparelhos hyd1·aulicos 56 : 882.;500 
flepositos • 2:.400$000 
i\1;\terial IG6:000$000 I . 305 : 160$000 

Espi1·ito Santo 

Pessoal. 12 :600$000 
Material I :800$000 14:400$000 

Bahia 

Pessoa l . 116:610$000 
1\laterial 14:000$000 13) :610$000 

A1·acaji1 

Pes3oal. 7:200$000 
l\iaterial 1:000$000 8:200$0~0 

Maceió 

Pessoal. 18 :3 15$000 
_M ;_Lteeiul 800 ''000 l 9: 115$000 

• Penedo 

Pessoal 2:754$000 
Material 400$000 3: 154$000 

Pemambuco 

P essoal. 166 : 950.{:;000 
Material 45 : I 00.~000 2!2:050$000 

Parahyua 

Pesso'LI. lO: 196$100 
l\Iateriul 400$000 10:596$100 

Rio G1·anrle do Norte 

P essoal. 4:500$000 
Material 750$000 5: 250$000 

Cem·á 

Pessoal. "35:9408000 
Material 300$000 36:240$000 

Pa1·nahyba 

Pessoal. .. 3:300$000 Material 800. 000 4:100$000 



Pessoal. 
Material 

Pessoal. 
Material 

Pesso:t l. 
Material 
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llfaranluio 

Para 

Mandos 

San tos 

O serviço de capatazias é feito pela Compa_nhia Docas de Santos . 

Pessoal. . 
MaterLll . 

Pessoal. 
Material 

Pessoal . . . 

Pessoal. 
Material 

Pessoal. 
Materhl 

PessoaL • 
Material 

Pessoal. 
Material 

Pessoal - Não está discriminado. 
Material. . 

P a1·.maguâ 

Santa Catharin a 

R io Grande do Sttl 

P o1·to Aleg1·e 

U ?'uguflyana 

Corumbá 

S. Paulo 

Projecto de orçam.ento drt re.:!eita geral. 

N. 3 - Expedi Jnte de capatazias 

Deficit annu::tl. 

54 :000$000 
2 :400$000 

153: 18r1'~0~ 0 
25: !00$>00 

17:800$000 
7. 500$000 

15:600$000 
2: 000$oOO 

5 :006$000 
600$000 

49 :350$000 
1:000$000 

91 :280$t)OO 
13:000$000 

8:430$000 
6: 560$000 

ll :700$000 
I :500$000 

56:4oosooo 

178: 280$00() 

25:300$000 

11: 6oo:·ooo 

6: 586.'000 

6:000$000 

50: 350$000 

104: 330$000 

14:900$000 

13:200$000 

230:800 ··oo3 

2. 452:761 $100 

1.000:000$000 

1...452 :761 $100 

• 



• 
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18a emenda: 
Ao art. 7": 
Em vez d<) lO a 20 o/, : diga-se de 5 a 10 % . · 
§ 1.•: em vez de- excede: do valor de 200$- diga-se -exceder do valor de 100$000. 
S R.- Sala das sessões, 5 de ontubro de 1885.- Alcindo Guanabara. 

19" emenda: 
Ao art. 8° : supprima-se. 
s. R.- Sala elas sessões, 5 de outubro de 1895.- Alcindo Guanabara. 

20' emenda : 
Aoart. 9': supprima-se. 
§ 2. 0 : supprima-se. 
s. R..- Sala das sessões, 5 ue outubro de 1895.- Alcindo Guanabara. 

21• emenda : 
Ao art. 
Em vez de ex0eder do valor de 200$- diga-s.e- exceder do valor de ·lC0$000 .- Alcindo 

Guanabat•a. 
22" emenla : 
Ao art. 12: supprima-se.- Alcindo Guanabara. 
23• emenda : 
Accrescen te-se : 
Art. As taxas de armazenagem a cobrar nas alfaudegas e trapiches alfandegados passarão 

a ser cobradas nas seguintes proporções : 
Até 30 dias, 1 % . 
Até 60 dias, l 1/2 % . 
Até 90 dias, 2 % . 
Pelo tempo que decorrer em diante, 3 % . 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895.- Alcindo Guanabara . 

As emendas 18 a 23 inclusive não podem ser acceitas porque mandam suppr1m1r disposições 
dos 8" 9• e 12•- A do art. 12 pela razão que já deu a commissão quando apreciou as emendas do 
Sr. d~putado Tbomaz Delphino no mesmo sentido e as dos arts. 8• ego porque consignam elles 
disposiçõe,; que reputa salutares. . 

A providencia do art •. 8•_ ~ necessar1a_ para evitar. certos abus<•s e mesmo porque a taxa 
de capatazias é uma contr1bmçao do serv1ço do mater1al e pessoal, desempenhado nas ·pontes 
e cáes: - semelhante taxa escapa á natureza do imposto aduaneiro e por isso em caso algum deva 
ser dispensada. 

A disposição do art. 9° justifica-se· tambem nos innumeros abusos que se teem dado nos 
generos á granel. 

Mandando revogar os§§ 2• e 3• do art. 594 da Consolidação das Leis das Alfandegas, esten-
dendo-se a disposição do § lo do mesmo artigo com as alterações do n. 'i do art. lo da lei n. 265 de 
24 de dezembro de 1894 a todas as alfandegas e mesas de rendas. a commissão entendeu que não 
havia razão para a rlesigualdade nas taxas e nos .juros pa,ra as diif~rentes ai fandegas. 

E' as5im que ·ella procura com essa providencia est<tbelecer a unidade de t>nus exigida pela 
Constituição, deixando o contribuinte de ser mais tributado na Alfandegada Capital Federal do que 
nas otttras alf,wd 'gas e mesas de rendas. · 

A emenda 18" que se refere .ao art. 7" do projecto de lei e a 2Ja ao § l• desse mesmo 
artigo tambem não podem ser acceilas. . 

A commis"ão não occulta que a multa de lO a 20 % de expediente h::t de importar em um 
augmento muitas vezes de 60 a 80 % sobre os direitos, rr.as o fez proposita !mente, e acha que a 
Camara deve Yolar essa disrosição primeiro porque não sendo pequena a punição a parte honesta do 
commercio sai.Je evitai-a e o contmbandisla não ~e expc,rá impunemente; segundo tt compene-
tração do dever uo conferente se apura para ver se attinge o algarismo dos duzentos mil réis ahi 

determinado. 
Reduzir o limite de 200$ a lpO$ parao a imposit,;ão da multa de direitos em dobro pelas diife-

renças da quao tiuade ou de quahdade nos casos em que :1 taxa da tarifa é de mais de 50 % é 
manter toclos os inconvenientes e todos os abusos que a commis~o pretendeu evitat• com a pro· 
videocia que indicou. 

E' preciso de todo acabar com os abusos que se dão nas conferencias e que são causa de 
innumero.; conflictos_c<?~ os iuspP.ctores ~ com o commercio, como Lambem com a multiplicidade 
de despachos, pelll. divisao de u,m em mmtos afim de ver. se escapa-se a multa trazendo isto um 
accumulo de ~rabalho e sendo uma das c:1usas do atrazo 110 processo, de revisão de despachos, 
atrazo que extsle em todas as alf<tndegas. 
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Onde convier- Creado além do imposto de expediente o de 15$ por cabeça de rez importada 
do estrangeiro para consumo, exceptuando, porém, a importada para a reproducção e tlperfeiçoa-
mento de raça. 

S. R.- Sala das sessões, 2 de outubro de 1895.- Ribeiro de Almeida.- Carlos das Chagas.-
·Costa Macha·lo.- Chagas Lobato .- Ferraz Junior.- Paraizo Cavalcanti.- Gonçalves Ramos.-
Leonel Filho.- Ferreira Pires.- Octaviano de Brito.- Luiz Detsi.- Pinto da Fonseca.- Lima 
Duarte.- Lindolpho Caetauo.-Carvalho Mourão.- Manoel Fulgencio.- Carlos Jorge.- Vaz de 
Mello.- Miguel Pernambuco.- Edual'do de Berredo.- Junqueira. Aires.- Alves de Castro.-
Ovidio Abt'antes.- Urbano de Gouvêa. - Hermenegildo •le Moraes.- Fileto Pires.- Lamounier 
Godofredo.- Rodolpho Abreu.- Christiano Cruz.- Bra?.ilio da Luz.- Viveiros.- Neiva.-
·Cupertino de Siqueit·a.- Tavares de Lyra.- Tolentino dos Santos.- José Ignacio.- Rocha 
Cavalcanti .- Nogueira Paranaguá.- Arthur .Torres.- Alvaro Botelho.- Campolina. 

A Commissão de Orçamento tem pezar em não podet· acceitar uma emenda que vem amparada 
por tão grande numero de assignaturas e julga mesmo t.l.e seu dever solicitar do patriotismo da 
Camara a rejeição della como um acto de amor ás classes pobres de nossa s0ciedade, onde a vida 
se tem tornado cada vez mais difficil, de modo a asphyxiar o proletario, onde os pl'eços subiram 
espantosamente para todos os generos necessarios á subsistencia, onde os alug-ueis das cas::ts só por 
si exigem hojfl importancia que era então sufficieute para a sustentação da familia. 

Não ha muitos dias a Camara votou umn. autorisaç&.o para que o GovBrno restituísse a Prefei-
tura cerca ele 3. 700 contos, resto da importancia de 8.000 contos gastos pelo Governo da União só 
com as differenças de preço para a carne que devia abastecer esta capital ; providencia tomada pelo 
a lto preço a que subiu esse genero, pela impossibilidade em que se achou o Govemo para conseguir 
que os exportadores e mat·chantes v,endessem o gado por preço mais baixo. 

O Governo, comprehendendo que se queria fazer o monopolio, monopolio tanto mais facil 
quando poucos concurrentes havia, teve necessidade de violn.r a lei e mandar deixar entrar o gado 
em pé livre de todo direito. . 

Só assim, depois de um prejuízo de 8 . 000 contos, conseguiu norma lisar um pouco o mercado. 
Não parece, pois, prudente, que hoje, que se começa a estabe lecer certa regularirlarle, que 

hoje, quando os Estados como o do Para veem ainda a municipalidad~ d.e sua capital obrigada a 
acceitar um contracto de monopolio, porque este lhe fornece ca!'lle mais barata á população; quando 
o preço ela proprb carne em Minas é alto, o que e um incentivo grande ao desenvolvimento da 
industria pastoril, vá o Congresso estabelecer o imposto de 15$ por cabeça, creando assim uma 
nova crise ao mercado, supprimindo a importação do gado do Rio da Prata e elevando o pt·eço de 
um genero que é qua!;i exclusivamente o alimento da população de nossas cidades . 

A Commissão de Orçamento não póde, pois, acceitar essa emenda que não consulta os interesses 
-das classes pobres, que não vem mesmo prejudicar a prosperidade da indu5tria pastoril de Minas, 
porque o preço elevado por que se vende o gado é sem duvida incentivo mais regular do que um 
imposto que não vem supprimir a importação, mas ve:n deixar o mercado desta capital, de S. Paulo 
~de muitos Estados do Norte sem o sufficiente para as suas necessidades. 

25a emenda: 
Onde convier- 5 •;. sobre o valor official do producto da exploração de mineraes de qualquer 

natureza, quando feita em proprios nacionaes e outros quaesquer terrenos do domínio ou jurisdicção 
da União. . 

Este imposto será cobrado tendo por base a arrematação em hasta publica, a que serão pelo 
<Governo levadas taes explorações. 

S. R.- Sala das sessões, 2 de outubro de 1895.- Eduardo Ramos. 
Pelo regimen da Constituição de 24 de fevereiro as minas são propriedade do proprietario do 

solo, salvo as limitações que !'orem estabelecidas por lei a bem da exploração desse ramo de 
-industria .. Esta providencia constitucional revela-se á Commissão de Orçamento como um erro e como 
um acto de sabedoria corrigindo o erro. O erro está em ter dado a propriedade das minas ao pro: 
prietario do solo, porque despojando-se a União das terras devolutas transferiam-se aos Estados 
todas as riquezas naturaes do paiz: a pt•ovidencia sa.lut>~.r está nas limitações ao direito de propriedade 
a bem da exploração. O problema legislativo geral sobre minas abra.nge com effeito duas questões 
muito importantes- Ha uma questão de propriedade a resolver e ha uma questão de regimen de 
explor~cão. O primeiro ponto a Constituição da Republica resolveu:- as minas são propriedade do 
proprietario do so lo ; o 2° ponto depende da lei que venha regulamentar as limitaçõss a bem da 
.exploração. 

Ha ahi uma séria questão a resolver e a estudar, pois é certo que um paiz desprovido de 
riquezas mineraes indispens~Lveis ás industrias deve importai-as de outros, si oito quizer condem-
nar-se a não ter manufacturas, o que é uma grande inferioridade. 

O paiz, como o nosso, que possue uma enorme riqueza mineral, deve explorai-a conveniente-
mente, pois é certo que uma má. exploração póde estragar para sempre uma mina riljui~sima. 

Seja porém como for, desde que a emenda estabelece uma tax:a sobre a exploração de minas em 
terr~nos d<t União, minas que são de sua propriec.l.ade, entende a commissão que a emenda encerra 
mataria constitucion:.ü da competencia da União; mas por gra·nde maioria resDlveu pedir a Camara 
que considere em projecto em separado á materia da emenda, por julgar o assumpto da maior 
:relevancia e digno de estudo e meditaç~o. 

Annexo 17 
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Emendas que a commissão acceita no todo ou em parte 

26• emenda: 
Artigo . Acct'escente-se: - De 1 de janeiro de 1896 em diante a cerveja fabricada no paiz-

pagarâ. um imposto de consumo na razão de 60 réis por litro ou 40 réis por· garrafa, cobr .. do por 
meio de estampilhas, ao sahir o producto das fabricas nacionaes. 

Artigo . A taxa sobre a cerveja estrangeira cobrada nas alfandegas será elevada a 1$200 por 
litro ou 800 réis por garrafa . 

:aa emenda: 
Ao n . 9 - Classe 'J• n. 126:- Licores . vinho::: espumosos, de qualquer qualidade, como a de 

champagne e qualquer· que seja o acondicionamento - 3$600 por litro, isento de quaesquet• 
addicionaes. 

N. 127 - Líquidos ou bebidas alcoolicas, isto é, absyntbo, kirsck, alcool, brandy, r hum, wisky, 
aguardente da Jamaica e outros productos semelhantes, marcando 25 ou mais da 25 grao.:; no 
n.lcoomatro centesimal, qualquer que sej<~. a procedencia ou acondicionamento - 1$800 por litro,. 
isento de quaesquer addicionaes. 

Genebra - 1$ por litro, isento de quaesquer addicionaes . 
N. 132 - \'inlws puros, isto é, que marquem menos de 25 gráos no alcoometro centesimal on 

de Gar Lussac, qualquer que seja a proceclencia e acondicionamento- 400 réis por litro, isento de 
qu aesquer addicionaes. 

A commis:oão ac ~aita as emendas acima, com o seguinte addlti v o: 
§ 1.• Todas as bebidas constantes da emenda 26", quando fabricadas no paiz, pagarão um imposto 

da consumo em· estampilha ao sahir das fabricas, que será da 300 réis por litro para as do n . 9; 
classe n. 126; de 200 réis por litro e 100 réis por garrafa. para as elo n . 127. Os vmhos de fructas 
como o cajú, geu ipapo e de uva etc., 50 réis por litro.- A6 demais bebidas fermentadas cujo fabrico 
seja autorisado pelo Goverxw, como champagnes, etc., l$ por garrafa . 

A commissão propõe ainda que o imposto sobr·e a genebrn. seja 1$500 por litt•o e não 1$, como 
esta na emenJa , por Jhe parecer que o imposto de l$ não guarda razoavel relação com os impostos 
que pagam os licoJ·es, o absyntbo e outros, e que a taxa para os vinhos puros seja do 300 réis como-
meio de evitar as falsificações . · 

§ 2.• Fica o Govel'llo nutorisado a expedir o regulamento pm·a a cobrança do imposto de 
consumo de que trata a presen ta emenda, jil ao sahir o producto das fabricas, já ao ser exposto á 
nn~ . . 

O imposto sobre bebidas alcoolicas, diz Léon Say, rende actualmente em França 450 milhões; 
na Inglaterra 700 milhões ; na Russia um milhão; na A llemanha 110 milhões; e nos Estados Unidos 
410 milhões . Ebtes algarismos bastam para mostrar a importancia des5e imposto, affirmando-nos 
ainda o notavel economista. Cau wés, professor em Pariz, que o imposto sobre bebidas é de todas as 
taxas de consumo a mais productiva não sómente em França como no estrange iro. E si em real idade 
o unico fim da instituição da um imposto é o de alimentar os orçamentos e si isso não se pode nunca 
conseguir sinão a preço ela urna somma de males necessarios, póde affirmar-se que o imposto sobre 
bebidas a1coolicas é sempre uma. fonte abundante de receita e uma dessas fontes, onde se póda haurit• 
sem !'eceio, porqne a imposição recahe geralmente sobre o vicio. A Commissão da Orçamento, pois, 
acceita as emendas e não tem receio do prejuízo que possa ter a Unii.i.o pela diminuição da impor-
tação, si esta se der, porque encontra farto succedaneo no imposto de consumo que estabelece . 

A emenda sob1·e vinhos puros a commissão de Ol'çamento a acceita reduzida a 300 por que ella 
pouco ;"~ltera o valor que virão a pagar pela nova tarifa si a camara approvar a lei da receita na 
parte r eferente ao artigo qu e manda calcular os valores dos generos tarifados ao cambio ele 14. 

A commissi'io sente não ter encontrado um proces o por meio do qual podesse dist inguir com 
segurança o vinho f1no e generoso do vinho ele qualidade mais inferior para taxar mais alto os 
primeit·os e mais bJ.ixo os segundos. 

E' realmente injusto que os vinhos de luxo paguem o mesmo que os vinhos mais,grosseiros -
e isso é para lamen tar quando se tr·ata de uma bebida que é como o trigo e a carne um dos ali-
mento3 mais indispensaveis ao homem que trabalha rara reparar as suas forças. 

28a emenda: 

Accrescente-se onde convier :.- nas tarifas aduaneiras - Taxas -As fracções menores de 
quat1·o reaes nas taxas a té 100 réis ser•ão de3prezadas, as de quatro reaes até nove reaes serão· 
addicionadas com 10 réis. 

As fracções menores de 40 réis nas taxas superiores a 100 réis serão desprezadas. 
As de 40 réis até 99 réis serão computadas com 100 réis e assim addicionadas. - José Carlos de 

Carva.lho . 

A com missão acceita a emenda acima porque ella vem introduzir certa facilidade nos calculos a 
si por um lado póde em certos generos importar em augmento ao negociante, por outro em outras . 
occasiOes haverá diminuição, o que é de alguma sorte uma compensação. 
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29• emenda: 
Art. 6 . 0 Redija-se assim: 
Fica ex tensiva as companhias e3trangeiras e ba,ncos cujas fili<tes t em sede nos Estados brnzileiros 

o imposto de 2 l /2 "/o sobre dividendos. Para esta cobranÇa tomará o govet' no a seguinte base: o 
CJ.pita l do banco ou empreza entre nós e verificada a distribuição do dividendo uo es traDgeiro 
·cobrar-se-ha o imposto rle 2 l j2 "/o sobre a par te -do dividendo correspondente ao capital existen te 
-entro nós.- Alcinclo Guanabara. 

Esta emenda encerra a mesma ide ia ela seguinte formul ada pelo Sr. deputado José Carlos . 
30" emenda: 

Ao n . 32 do art. 'Jo: o imposto de ..... 2 1/2 °/0 sobre dividen tlos dos titulos das sociedades 
anonymas será cobrad11 sobre todclS as compãnhia~ nacionaes com sede quer no Districto Federal, 
quer nos Estados.- José Carlos de Carvallw. 

A commissão do orçamento acoita a emenda - Ella encerra um accrescimô de receita é um 
acto de equ idade e evita a ex ptoraçilo de fugirem as companhias estrangeiras de tee a sua sédo 
·na ca pita l furtando- se assim ao pagamento do imposto. Se a. cobrança do imposto sobrl3 dividendos 
póde ser fei ta no Districto Federal, não vê a commissão razão para que não sej a estabelecido 
em outros Estados da Republic,< . 

A Constituição pelo ar t. 9 decbra que é da competencia exclusiva dos Estados decre tar 
impostos sobre indu3trias e profissões, mas o actual imposto não é estabelecido sobre esta ou 
..aq<.wlla industria , não é, como geralmente é o imposto de indu5tria e profissão , um imposto de 
ca.pitação e si m é um imposto sobre v renda, imposto que a Co nstituiçã.o não vedct antes o permitte 
pelo art. 12 . 

Se a Camara adoptar a emenda o imposto de diviLlendo crescerá e a comrniss&.o não é 
.e x::~ggerada acreditando que elle elevar-se-ha a mais do dobro, e que com o fut uro virá a ser 
uma fonte fecunda ele novos recur.>os á União, r ecut'sos de que ella carece para levantar o credito 
_publico e organisar a vida econornica da Republica . 

31" emenda : 
Ao art. 5° accresceute-se : 
Ficam . sujeitos ao pagamento do sello de 1$ o> teemos de r esponsabilidade assignaclos nas 

:-nlfandegas ·p:ot l' c\ resalvat· de dividi\:> fu turas quanto a propriedade d'e mercadorias a despachar ou 
<1uaesquer outras . 

§ Os termos de respons:l bilidade assignados nas at raodegas pela exhibição da prov<t de 
descarga de mercadorias reexportadas para outros pontos da H.epublica ou do estrang·eit'O ficam 
suj eitos ao pagamento do sello proporcional ao valor dos dieeitos que <t mercadorict deveria p<~gal' 
.se fosse desp~1chada para consumo. 

Nada t em á cornm is~ão que oppoe a emenda acima transcri pta - que lhe parece justa e 
r azoavel quer quanto a Ja. quer quanto a 2"' parte.- Não pócle, porem, por ftt lta de elementos 
estatísticos e ·ao mesmo t empo pa ra colller informação da alf'andega da Capital e das demais 
alf'andegas , computar a renda provavel. 

32a emenda : 

Onde convier accrescente-se : 
Artigo . Ficam supprimidas as vistorias permittiU.ns p<lt'a o despacho de vinhos importados 

em cascos , o qual deverá se r feito com os seguintes :1.batimcntos : ele 3 °/0 no peso liqu ido no 
}O mez da entrada da mercadoria ; m>1is 1/2 "/o por mez que seguir at é o maximo de 4 °/o, que 
subsistirá por todo o tempo em que o vinho estiver em deposito. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895 .- A!cindo Gnan:tbara . 

A emenda 31" r efet'ente ao abatimento nos vinhos correspondente ao t empo de es tadia é uma 
medida a ltamente fiscal e moralisadora. 

Sómente por est e meio ser·ã. possivel acabar com o abuso introlluzido nas vistorias elos vinhos, 
bebidas alcoolicas e fermentadas, e que consiste no ajuste fe ito entre o consignatario e os 
administradores dos trapiches de darem como avariados ou com indícios de vasamento carregamentos 
inteiros de t aes mercadorias, sem que a a lfandega, por fa lta de pessoal, possa, em acto continuo, 
veritlc::tr o verdadeiro est ado d.os liq ui dos a despachar . As vistorias são feitas quando os 
consignatarios pretendem submetter a despachos os vinhos, r equerendo então a vistoria quando 
j:'J. nos trapiches se fez o vasamento clande.stino prejudicando-se o fisco . . A commissão entende, 
pois, que a emenda deve es tender-se ás bei.Jidas a lcoolicas e fermentadas salvando-se os casos de 
avarias grossas - por isso propõe a emenda em questão a seguinte modificação : 

Depois d<t palavra vinhos accrescen te-se : e demais bebidas a.lcoolicas e fermentadas - e 
.in fine . 

Salvo os casos de avaria gross:1. 

• 
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33" emenda: 
Ao art. 1 o n. 1 accrescente- se - mantido o audicional de 30 °/o sobre as mercadorias que 

pagam direitos ad valorem. 
s. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895 .-Alcindo Guanabara. 
Si o autor da emenda refere-se ao addicional de 30 °/o ja estabelecido na tarifa que tem 

-vigorado até hoje, a emenda torna-se desnecessaria para os generos que já a supportam e é uma 
sobrecarga nova aos generos que a não teem, tal vez excessiva, porque os geaeros .ad valorem 
estão muito sobrecarregados. Como taxa uniforme, suppr1midas ::-.s actuaes, a ~menda .Importa em 
diminuição de impostos para muitos generos que pagam ad valorem e que estao SUJeitos 3: ta~as 
de 48 "/0 , de 60 °/o, etc. A commissão propõe, para evitar duvidas, a segumte emenda substitutiva a 33" emenda. . 

Os generos ad valo1·em continuarão sujeitos as mesmas taxas e sobretaxas que presentemente 
pagam, reduzidas estas a uma só. 

Com esta providencia cessa o inconveniente de elevar-se o imposto para todos os generos que 
pa O'am a peso pela mudança do cambio de 14 ao de 24, emquanto os generos ad valorem são 
dir::;inuidos, quando é nessa especie de mercadorias que mais abusos se dão .Pela in~roducçã.o das 
facturas fictícias que falseiam o verdadeiro valor e fraudam, sem haver mew de evitar, a renda 
aduaneira . 

34a emenda: 
Onde convier : - Supprimido o imposto de importação sobre o material escolar para o ensino 

primario, r.onsiderado como t<~ l unicamen te o material technico (carteiras escolares, quadros pretos, 
mappas, dous de Frrebel, collecções escolares de system,t mekico, sciencias naturaes e solidos 
geometricos, etc.), e não qualquer outro que possa ter destino differente. 

S. R.- Sala das sessões, 3 de setembro de 1895.- Medeiros e Albuquerque. 
A com missão reconhece a utilidade dessa emenda; mas, receiando o abuso, receiando mesmo-

que a emenda possa ser entendida com certa elastic idade, e attendendo a que não é possível 
desfalcar a renda de importação, unica fonte de receita que ~em a União, tanto mais quanto o 
deficit e o desequilibrio da receita e despeza estão a exigir sacrificios, propõe que seja supprimido 
o et ccetera da emenda, e que substi tua-se a pbrilse : . fica supprimido- por esta outra: fica 
reduzido de 60 °/o o imposto.- A reducção apenas vigorara durante o período orçamentario e 
sómente para o material que for importado para estabelecimentos de eusino gratuito. 

A commissão julga de seu dever pedir essas modificações para evitar abusos e porque sobem a 
muitos milhares de contos as isenções; além de que estas aproveitam apenas ao negociante e 
quasi nada ao consumidor. 

35a emenda: 
Ao art. 17 accrescente-se; 
Fica o governo autorisado a vender ao Estado do Rio de Janeiro a fazenda da Boa-Vista, no 

município da Parabyba do Sul. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 1895.- Nilo Peçanba.- Alberto Torres.- Costa 

Azevedo.- Ernesto Brazilio.- Euzebio de Queiroz.- B.1rros Franco Junior . . 

Esta emenda póde ser acceita pela Camara. A commissão não vê a utilidade que possa advir 
para a União da conservação desses immoveis, que estão quasi por toda a parte a se arruinarem e 
a exigirem concertos e rep:1rações sendo assim fontes de despeza, ao passo que com o tempo se 
-vão desvalorisando. 

As;im pen:;ando, não se oppõe á providencia; achando mesmo que o Estado do Rio de Janeiro 
úeve ter preferencia na compra, e~tando ja emenda identica consignada no orçamento da 
Viação. 

36a emenda : 
. Ao n. I do art. P in-fine accrescen.te-se : .a carne. seccl. (xarque)~ que P.agará 2.50 réis por 

lulogramma e o sebo ou graxa., que pagara 270 ré1s p.Jr lulogramma.- Rtvadavm Correa.- Pinto 
da Rocha. - Aureliano Barbosa.- Martins Costa.- Mariense.- Alencastro.- Francisco Gui-
marães.- Marçal Escobar.- V. Monteiro. 

Pela taxa em vigor a carne secca (xarque) paga por kílogramma 60 réis e o sebo 70 réis, 
quando em rama ou coado. Pela actual tarifa proposta pela commissão a carne secca passa a 
pagar, ao mesmo peso, 102 e o sebo 119 réis. Estas taxas não estão sujeitas ao addicional de 
30 °/0 nem a qualquer outro. 

A emoncla eleva ainda essas taxas a 250 réis para a carne secca e a 270 réis para 0 sebo. 
A_ comm issão, .receiando qu~ as ta::as da emendft sejam fortes quando se trata de um genero 

de pnmeira _n ece~stdade para ahmentaçau •. como é o xarque, e de outro genero de real ímpoi·tancia 
como materia prima para as nossas fabricas de velas stearinas, propõe que a taxa seja para a 
car,ne secca de. 150 ré:s o k1logramma e para? sebo 160 réis. Dest'arte já se attende um pouco 
os mteresses rw-grandenses, sem onerar demasiadamente dous productos de tão grantle consumo • 

• 
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37" emenda: 
Ao n. 3- As taxas de que tratam os ns. 2 e 3 do titulo- Importação- 5 e 6 do titulo-

Despacho marítimo - do art. 1 o, serão elevadas ao dobro das actuaes.- José Carlo5 de Carvalho. 
A commisõão acceita a segunda parte da emenda - a que se refere ao imposto de pharóes 

e docas, imposto esse que é realmente pequeno e nãu corresponde à importancia do serviço. 
Quanto á primeira parte, a commissão não julga prudente acceital-a: - primeiro, porque esses 
impostos de expediente e de capatazias jà foram augmentados o anuo passado na lei da receita ; 
- 2", com a providencia da modificação do cambio de 24 para o de 14 ainda sotrrem ellas 
augmento; - 3°, porque elevar a taxa de expediente e de capatazias como se tem f'eito serà 
perder tempo, desde que se mantivesse a esphera actual de isenções. 

A commissão attendeu na presente lei muito particularmen te a esse ultimo ponto . Tanto 
quanto possível não admittindo a isenção para o imposto de capatazias cerceou as attribuições e a 
facu ldade do executivo para as isenções de direitos de expediente. l-tepito: nesse genero de 
isenções teem se dado os maiores e mais escandalosos abusos fraudando o fisco, que é o unico 
prejudicado. 

38• emenda 
A's disposições geraes, onde convier : accrescente-se o seguil1te 
Art. Ficam livres de direitos os productos da inriustria pecuaria, similares aos do Rio 

Grande do Sul, que com procedencia do Rio da Prata entrarem no mesmo Estado, excepção feita 
da carne secca e sebo ou graxas. 

S. R. -Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Rivadavia Corrêa. -Pinto da Rocha .. -
Aureliano Barbosa . - Martins Costa. - Apparicio Mariense. - Fonseca Guimarães. - Marçal 
Escobar. - Victorino Monteiro. 

A presente emenda consigna uma disposição de política commercial e que não deve ser aban-
donada. Com etreito : por m<tis de 40 annos foi livre de direitos no Estado do Rio Grande a entrada 
pela fronteira , de todos os productos das republicas visinhas similares ~os rios-grandenses- e qu~ 
constavam da tabe lla Y, em consequencia de tratados. Denlarados caducos esses tratados, começou 
a fazer-se a importação pela fronteira, ·não só de productos que entre nós teem consumo, como os 
que não teem e vinham procurar sahida pelo Rio Grande por ser isso mais expedito. o Rio 
Grande produz couros, lãs, cabellos, cinzas de ossos, até em quantidade superior às suas neces-
sidades, em quantidade superior às necessidades das industrias que produz ; tanto que exporta 
grande qu&ntidade desses generos. E' claro pois que o Rio Grande não importa esses generos _ 
mas, sendo livres de d!reitos a eutrada na fronteira, uma larga zona das republicas visinllas envia-
rão seus productos para serem exportados par a o estrangetro, enriquecenuo assim indirectamente 
o Rio Grande. Tão convicta desta verdade està a Republ ica do Uruguay que alli são admittidos á 
entrada, livres de direitos de toda classe, os productos pecuarios procedentes dos Estados ou paizes 
visinhos. 

A commissão pois acceita a emenda., que vem trazer maiores incentivos à exportação do Rio 
Grande do Sul. 

39a emenda: 
Art. Fica elevada de 150 réis, a 200 réis a taxa cobrada. nas capatazias por volume de 50 

kilogrammas. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1895. - Alcindo Guanabara,. 
O imposto de capatazias hoj e em vigor ó por volume até 50 kilogrammas 150 réis. 
Por dezena excedente mais 075 réis. 
A commissão oavia deixado o imposto como está creando a taxa nova de balança . 
A emenda não acceita esta ultima taxa e prefere em lagar a elevação do imposto de capa-

tazias. 
Realmente parece preferível o augmento razoavel da taxa actual á introducção de um novo 

imposto que vir·à trazer ma1s trabalho ao serviço da escripturação e por isso a commi~são acceita 
a emenda comiJietando-a. A emenda deve ser assim concedida. 

Por volume até 50 kilogrammas 200 réis. 
Pot' dezena excedente 100 r éis. 
E supprimida a taxa de balança. 
4oa emenda : 

A' rubrica- import.ação - Depois das palavras- Cyanureto bruto- diga-se- elevada ao 
dobro o imposto do sal de cozinha. 
. S. R. -Sala das sessões, 1 de dezem~ro de 189~. -Tavares de Lyra. - Junqueiras Ayres. 

-Gonçalves Ramos. - Roclla C •valcanti. - Galdmo Loreto. - Fonseca Portolla. - Francisco 
Gurgel. - Gu.;tavo Veras. - Neiva. 

A maioria da commissão de orçamen to representada pelo seu presidente o Sr. deputado João 
Lopes e pelos seus membros os Srs. Mayrink, Paula Guimarães, Severo e Benedicto Leite, julgam 
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que deve ser acceita a emenda que elev::t ao dobro a tam que p:tga o sal de cozinha ou sal commum 
quando grosso ou impuro - A taxa actual é de 20 réis por ter sido já elevada ao dobro a taxa da 
tarifa -Com a emenda ficara elevada a 40 réis por litro. 

O r elator do presente parecer acompanhado de seus col!egas de commissão os Srs. deputados 
Lauro Müller, Paul ino Junior e Alcindo Guanabara entende que a emenda ueve ser recmada pela 
camara . 

Si no preseute projecto de lei se pede a diminuiç:ão elo imposto para o cyanureto de potassio 
puro é por-que este Sctl pagava pela tarifa em vigot' uma taxa elevada sendo introduzido no mercado 
como droga ou medica.mento. 

Hoje, por-em, diante cln revolução que tem soffrido os processos de preparo dos minereos de 
ouro, o cyanureto.cle potassio puro torn ou-se uma substancia ele applicação indust ria l utilí ssima. 
jó, porque seu uso introduzia facilidade c perfeição na extracção do ouro do minerio e das gangas 
que o envo lvem, já poeque seu preço baixo permittiu diminuir despezas que uos processos a inda 
hoje Hm vi gor entre nós são avultadas . 

A emenda sobt·e o sal de cozinha não esta neste caso . 
Ella parece obedecer a uma preoccupação proteccionista. e o relator do presente parecer, fi lho do 

norte e de nm Estado destinado a explorar riqllissimas m linas, t eria praze t· em acceital-a si acaso 
do sul não surgissem reclamações no sentido da reduc<;>ão do imposto do sal por não se pres tar o 
producto nacional até agora explorado, tão bem como o estrangeiro, á salga. das carnes . Quando se 
est<tbeleceu os direitos ad uaneiros para o sal de cozinha no Brazil, os quaes começaram a ser cobra-
dos em 1889, irnmecliatamente surgio no paiz a. exploraçã.o-das !'icas salinas do norte, por ta l fôrma. 
rJUe tflndo sido a importação do sal es trangeit·o de 38.276 .000 litros em 1886, ficou r edu zidn. a 
2 . 041. 000 lit.l'OS em 1892, ao passo que a prodncção naciona l desse· geoero tendo sido de 4.856 .000 
litros em 1886, e levo n-se a 44 .700.000 em 1892 ou quasi dez vezes mais . 

A Commissã.o de Orçamento, deante dessn. dim inuição, tem receio ou de il' encarecer a salga e· 
o prc]'aro das carnes, no Rio Gl'anrle, ou .de annullar comple tame nte a importação, o que seria um 
bem em proveito da iudustt·ia nacional, e bem pat'[L a União se fosse possível, no momento presente 
substituir a rendn. aduaneira que dahi provém peb t•enda do im posto de consumo sobre o sa I. 

O irnposto de consumo sobre o sal, r econhece-o a commissão, é uma verdadeim capitaçao -
desde que o cons umo para os Hsos de mesa são mais ou menos ig-uaes , pesan:lo t a l vez mais sobre o 
pobre, que costuma com o sal preparar uma certa quantidade de substancias que devem ser con-
servadas para a alimentação de muitos dias. Mas é certo quê não ha direito de consumo , cuja re la-
ção seja mais se;; ura, pois é mais ou me o os cons tante a producção. Esta é, além disso, localisada 
em um ceeto numero ele pontos e por isso é f,tcil ttual-a e faci l lisc<J.lisar a cobrança . H<t ainda 
a, considerar que, como a mataria sujeita ao impo3to é de um uso geral, o Estado pôr le tet· nella, 
mesmo com uma taxrt baixa, quasi insensível o imposto para o consumidor, uma r enda razoavel. 
Infelizmente este ponto da recei ta , em alg uns paizes, não foi applicada com discrição. l~m França 
o imposto tornou-se impopular. Dous argumentos apresentam contra elle os que lhe são con-
trarias . O primeit•o é que pesa igualmente sobre t odos ou mais sobre o pobre que, não tender 
meios de ter outros condimentos, u sa em mais larga escala do sal. Este arg umento não tem 
grande v<tlor - ell e se poderi<t applicar ao vinho, onde o imposto não é t~mbem equitati v o, pois· 
n:lo foi possível ainda hoje cobt·ar mais para os vinhos generosos , para os v inhos tinos, e t odo o 
mundo sabe que o pobre faz uso elos vinhos mais geosseiros . 

E' certo tambem que, pot' mais variados que s ·~j am os condimentos da mesa rlo rico esta nã()-
pre3cinde do sal, porque não ha nenhum c ~l.p clZ de subs tituil-o, a lém de que o rico, tendo nma 
mesa onde as igua,rias se multiplicam, g-astará muito mais. 2• - r:s te imposto é contrario aos 
interesses da agricultura, porque impede de adquirir -se o su l « baixo pt·eço para o prep:uo da 
terra e :1 alimentação do gado. 

Em nosso paiz o a rg-umento não te :n valor• quanto ás terras . Por ora.. e naturalmente por 
mui tos anoos, a cultura intensiva niio sera erecuta.d<t , ta l é a uberdade das nossas terras . 
Quanto ao gado - a su<t engorda, a producção do leite, os melhoramen,tos das forrage ns, e!! e só 
serve ja como medicamento, jà como meio hygienico, e o seu uso exige pequenfl. quantidade .. 

Os advcrsarios de~se imposto citam o exemp lo úa Ing la te!Ta que o aboliu em 1825 , dft Bel-
gica, que tarnbem o s•rppt·imiu, e ele Portugal, onde o sal foi sempre livre de todo o direito, mas-
isto depende in questionavelmente das circumstancias proprius de cada um desses paizes. 

E:n tre nôs nii.o convém, pensa o r elator do presen te parecer e com elle tres de seus collegas, 
a_Q"g-mvat• mais do qu e está, SiÜ VO quando, em estudo conveniente, pudermos taxar o consumo,_ 
s ubstituindo o que a lJnião ira percler em importaçã.o pelo que adquirir pela nova imposição . 

EMEND AS PROPOSTAS PEI,A COMMI5SÃO 

Onde convier accreocente-se : 
Emenda : 
F:ca elevado a 20 ·· em estampilln o sello das cartas de saude para os navios estrangeiros de 

que trata a l!tbella a nnexa ao Llecreto n. 1558 de 7 de outubro de 1893 que regula o serviço sani-
tario dos por tos da Republica . 

Esta providencia jus títica-se pela pequena importancia do valor em sello que presentemente 
pagam as cartas de saude. 
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Emenda: 
Redija-se o art. 4• do seguinte modo- os impostos aduaneiros serão calculados em moeda 

corrente de accordo com as disposições em vigor e modificações introduzidas pela presente lei e 
pagos 70 •; . em moeda-papel e 30 "/o convertidos em especie ou cambiaes de 1" ordem ao cambio 
fixo de 14. As fracções menores de um schilling serão pagas em papel-moeda. 

Emendá: • 
Ao art. I • adiante das palavras : 

Supprimidos os addicionaes de 50 •;. e GO "/o accr escen te-se: e manticlas todas as demais taxas 
:e sobre-taxas consolidadas em uma só. 

Emenda: 

A esse mesmo artigo onde se lê: e dos saponaceos - sapolios e seus simi lares a l$500 o kilo 
-leia-se: e elos saponaceos- sapolios e seus similares (todos não perfumados), que pagarão 
1$200 o kilo. 

Emenda: 
E" permanente a disposição do art . I 9 da lei n. 26 de 20 de dezembro de 189 1 determinando 

que nos bole tins mensaes do rendimento das alfaudegas se mencione a importancia dos direitos de 
'importação não cobrados em vir tude de concessões do poder competente - especificando-se as 
emp1·ezas e os g-eneros isentos. 

A Commissão não tem necessidade de encarecer essa providencia lembrada o anno passado 
pelo nobre deputado por Minas o Sr. Francisco Veiga . 

Ella é de maxima utilidade, convindo ter sempre o parlamento presente a somma avultada a 
que sobem annualmente estas isensões para que este possa com conhecimento de caus.a responder 
as dezenas de pedidos de isenção qu e todos os annos se t"azem ao mesmo Congresso . . . 

Emenda ao n. 41 do art. 1•: 

Accrescente- se : 

Papel pat·a cigarros e semelhantes , sendo 0m folhas ou rolos 500 réis poe kilogramma. 
Sendo em li n inhos ou mortalhas de a r-roz uu milho 2$500 o ki logramma. 
No imposto sobre o fumo h a v la esca.pil do o papel para cigarros e é essa a razão da emenda 

acima consignada . 
A Commissã.o submette este novo trabalho ao juizo e estudo da Cama r a dos Srs . Deputados, 

esperando que esta resolverá. em su;~ a lta s.ibedoria o que julgar acertado e conveniente aos altos 
interesses da Republica . 

Sala das cammissões, 15 de novembro de 1895.- João Lopes , presidente. - Serzedello Corrêa, 
relatot·.- Ma.yrink, vencido quanto à emenda sobre o imposto do g-ado.- Augus to Severo, vencido 
em relação á emenda que estende aos Es tados o imposto de 2 ' / ,"/• sobra div idendos. - Lauro 
Müller.- Pau liuo de Souza Ju nior .- Paula Guimarães.- Benedicto Leite, vencido quanto à 
emenda que estende aos Estados o imposto de 2 '/,0/o sobre dividendos de companhias e bancos 
nacionaes e es tmngeiros.- Alcindo Guanabea, com restricções. 

Apresen tado em 16 de outubro. 
Discutido nas sessões ele 18, 2 1, 23, 26, 28, 29, 30 e 31 de outubro. 
Oradores: 
Os Srs . Gonçalves R<tmos, Pinto d<t Rocha, Lins de Vasconcellos, José Carlos , Meneze3 Prado, 

Sebastião de Lacerda, Ribe iro de Almeida, Nei va, Thomaz Delph ino, Francisco Veiga, Serzedello, 
Valladares, Serzedello, Ovidio Abrantes , Bevi laqua , Cupertino de Siqueira., Alcindo Guonabara e 
José Carlos. 

Projecto n.. 17'4 B de 189~ 

(Redacção para 3 1 discussão) 

Apresentado em 7 de novembro . 
Discutido na sessão LI e 1! de novflmbro . 
Oradores : 
Os Srs. Serzedello, Ribeiro de Almeida e Augusto Severo . 

• 

• 
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EMENDAS APRESENTADAS NA SESSÃO DE li DE NOVEMDRO 

São lidas, apoiadas e enviadas :1 Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 174 B, de 1895 (em 3• discussão): 
Para ser collocado onde convier: 

~1. Fica o Governo autorisaclo o conceder dispensa dos impostos de importação, armazenagem e 
expediente das materias destinadas especialmente á construcção de Villas Operaria~, segundo 
o contracto feito em concurrencia publica., de accordo com a lei municipal n. 32 de 29 de 
março de 1893, e bem assim os favores da lei n. 3151, de 9 de dezembro de 1882. 

Sala das sessões, 10 de novembro de 1895.- Lins de Vasconcellos. 

~~. Ao art. 1° § 8°: 
Supprima-se por inconstitucional. 
Sala das sessões, 11 de novembro de 1895.- Urbano Marcondes.- Rodolpho Abreu. 

~3. Fica o Governo autorisado a conceder isenção de direitos aos materiaes para a Estrada de 
Ferro da Fortaleza a S. Bernardo das Russas, no Estado do Ceará. 

S. R.- Sala das sessões, li de novembro de 1895.- Gonçalo de Lagos.- Ildefonso Lima. 
- Thomaz Cavalcanti. - Frederico Borges.- José Bevilaqua . 

EMENDAS APR ESENTADAS NA 3• DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANNO DE 1896 

~4. Na classe 15• - Da tarifa das alfandegas - Algodão. 
Ao n . 450 : Diga-se : Primeira simples p:ua trama ou ut•didura - 440 réis o kilo. 
Segunda, tinto- 600 réis o kilo. . 

~~. Na classe 17a- Linho e Juta. 
Ao n. 56!: Supprimam-se as distincções-lisos- e entrançados, assim como as distincções 

por numero de fios ; ficando a taxa- 900 réis para todas. 
~6. Na classe 9a - Sumos ou suecos "!egetaes . 

Ao n. 125: Gomma ara bica bruta ; reduza-se á metade a taxa do projecto, isto é, em vez 
de 1$200 o kilo, cliga-se- 600 réis. 

~?' - Na classe 25• - Folha de Flandres: 
Ao n. 772 : Em vez de 68 réis por kilo consignado no projecto, diga-se 30 réis por 

kilo. 
~S - Na classe lO' - Perfumarias: 

Ao n. 160: Em vez. dn, taxa de 2$056 por kilo consignada no projecto, diga-se 5$ por-
kilo. 

~9 - Na cla5se 19" - Papel e suas applicações: 
Ao n. 639: Cartas de jogar: 
Ern vez de em baralhos 1$600 por kilo; diga-se l$000 por b>.ralho. 
Em vez de um cartão por acabar, ou ein folhas porcortar, coloridas ou sómente estampadas, 

1$200 por kilo, diga-se 5$ por kilo. 
60 - Na clas>e 7• - Legumes, farinaceos e cereaes: 

• 

Ao n. 92: Cevada de qualquer qualidade : 
Em vez. da taxa de 51 réí~ consignada no projecto, dígã-se 60 réis por· kílo. 

Ao n. 93: Farello e restolho de qualquer qualidade: 
_Em vez da taxa dP 25 réis por kilo consignada no pt•ojecto, diga-se 30 reis por 

kllo. . 
Ao n. 97: Milho de qualquer qualidade, a não ser o milho branco de Angola, para pas-

sar-inho: 
Em vez de 25 réis por kilo consignado no projecto, diga-se 50 réi~ . 

• 
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-61 - Na classe 6•- Fructas verdes, castanhas, avelãs, nozes, amemloas e azeitonas de qualquer 
qualidade: 

Em vez da taxa de 102 réis por kilo, consignada no projecto, diga-se 200 réis por 
kilo. 

-6~ - Na classe 7• - Legumes em conserva de qualquer qualidade, etc., etc.: 
Ao n. 99: Em vez de 685 réis por kilo cmsignada no projecto, diga-se 800 réis por 

kilo. 

-63 - Na classe 4• -Carnes , peixes, etc., e~c.: 
Ao n. 51: presuntos de qualquer modo preparados: em vez da taxa de 771 réis por kilo 

consignada no projecto, diga-se I$ por kilo. 
Conservas de carne, paios, linguiças e outros preparados e salame: em vez da taxa de 

1$200 por kilo consignada no projecto, diga-se 1$400 por kilo. 
Ao n. 60 : Peixes não classificados, marhcos, ostras e outros molluscos e ovas. 
Em conserva de qualquer modo preparada -Sardinhas- em vez d~ taxa de 882 réis por 

kilo consig.uada no projecto, diga-se I$ por kilo. 
Quaesquer outros- em vez de 1$200 por kilo, diga-se-1$500 por kilo. 

-64 - Classe 15& - Algodão: 
Ao n. 499 : Saccos simples -Onde diz não especificados, 800 réis por kilo -diga-se I$600 

por kilo. 
-6~ - Onde convier: As mercadorias mencionadas nos artigos que se seguem da actual tarifa das 

alfandegas pagarão direitos de consumo pelas taxas om vigor, na razão do peso bruto, conforme 
se explica, a saber: 

Classe 2a: Arts. 4°, 7°, 8°,-10, 17 e 19- Em caixas ou caixinhas de papelão, papel ou en-
voltorios semelhantes. 

Classe 3•: Art. 47 -Em caixns ou cai~inhas, idem idem. 
Classe 5•: Arts. 71, 79 e 85- Em caixas, idem idem idem. 
Classe 8•: Art. 113- Em saccos. 
Classe IO•: Art. 171 - Em latas ou frascos. 
Classe !3• : Arts. 415 e 421 -Em cqixas, idem idem idem. 
Classe 14•: Art. 438- Em caixa, idem idem. 
Classe 15•: Arts. 451, 469, 475, 477, 501 e 506- Em caixas, idem, idem. 
Arts. 496 e 505- Excluindo sómeute as caixinhas de papelão em que veem acondicio-

nadas. 
Classe 16•: Arts; 527, 533, 548 e 554- Excíuindo sómente as caixinhas de papelão em que 

veem acondicionadas. 
Classe 17•: Arts. 570, 580, 592 e 595 - Excluindo sómente as caixinhas de papelão em 

que veem acondicionadas. · 
Art. 583 - Em caixas, caixinhas de papelão, papel ou envoltorios semelhantes. 

Classe 18a: Arts. 602, 615, 618,619, 621, 625, 629 e 633-'- Excluindo apenas as caixi-
nhas de papelão em que veem acondicionadas. 

Classe 19. Arts. 637, 639, 641 e 642- Em caixas, caixinhas de papelão, papel ou envolto-
rios semelhantes. 

Classe 20. Art. 662- Em caixas, idem, idem. 
Clas:>e 21. Art. 689- Em caixas, idem, idem. 
Classe 23. Arts. 701, 717, 721, 722, 723 e 724- Em caixas, idem, idem. 
Classe 25. Arts. 739, 741, 745, 747, 754 e 757, Jn parte-758, 763, 764,767, 777, 780 e 

781-Em caixas, idem, idem. 
Classe 31. Art. 873- Em caixas, idem, idem. 
Classe 32. Art. 922- Em caixa, idem, irlem. 
Classe 3L Arts. 1.022, 1.033 e 1.037- Em caixas, idem. 
Classe 35. Arts. 1.041, 1.042 e 1.080- Em caixas, idem, idem. 

~6 - Na classe 16'- Lã: 
Ao n. 546- Substitua-se pelo seguinte: 
Pannos, casemiras e cassinetas de lã : 
Até 600 grammas, por metro quanrado, 8$000; 
De 600 grammas até 800, por metro quadrado, 6$000; 
De mais de 800 grammas, por metro quadrado, 3$000. 
A nota 57" que acompanha o n. 546 : 
Substitua-se pelo segu,inte : 
No calculo rlo p ~so por metro quadrado serão incluidas as ourellas. 
Os pannos, casemiras e cassinetas de lã e algodão, em partes iguaes, terão o abatimento 

de 30 °f0 nos direitos acima estabelecidos. 
Sala das sessões, 11 de novembro de 1895.- José Carlos de Carvalho, 

.Annexo 18 
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6?' - São fixados em 170 réis, 70 "/o em papel e 30 •!o em ouro os direitos pagos por kilo- · 
gramma de kerosene importado, sendo permittida a livre entrada do petroleo bruto que 
for importado por fabricas que se destinem especialmente a refinal-o. 

Sala das sessões, ll de nonmbro de 1895. - José Carlos. 
68 - Eleve-se a 50 réis o imposto sobre o kilo de milho importado . 

S. R. - Sala das sessões, 11 de novembro de 1895 .-Lauro Muller.- F. Tolentino.-Paula 
Ramos.- E. Blum. 

PROJECTO N. 174, DE 1895 

Orçamento da ;·eceita 

69 - Disposições ge.raes 
Art. 12. - Subõtitua- se: 
O Districto Federa l arrecadará os seus impostos de industrias e profissões, e de trans-

missão de propriedade, na fórma da lei n . 85, de 20 de setembro de 1892, e findo o exer-· 
cicio liquidara as contas dos serviços da Municipalidade a cargo da União, e à esta entregara 
si for preciso, a diiferença entre a arrecadação e o total das despezas feitas com estes 
serviços . 

Sala das ses ões, 11 de novembro de 1 95. - Thomaz Delfino.-Lins de ·vasconcellos.-
05car Godoy .- Americo de Mattos. 

PROJECTO N. 174, DE 1895 

Orçamento da receita 

70 - Supprim=l-se á rubrica 33 do art. I•, passando a anecadação do imposto, meramente mu-
nicipal, ao Districto Federal. 

Sala das seõsões, ll de novembro de 1895.- Thomáz Delfino.- Oscar Godoy.- Lins de 
Vasconcellos. - Americo de Mattos . 

.,..l. - Arl. 599 - da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Remias da Repu-
blica- seja modificado do seguinte modo : 

As mercadorias deJpachadas a bordo ou sobre agua, e que por consentimen to do chefe da 
repartiçã.o, tiverem de transitar pelos armazens, depositas ou pontes, gosarão de isenção 
completa de armazenagem, quando tiverem sahido no mesmo dia da descarga (o mais como 
na Consolidação). 
~ala das sessões, J J de novembro de 1805. - Serzedello Corrêa. 

1'/.2 -Os volumes ele grandes dimensões e peso, de que t t·ata o n. 3 do § 2• do art. 382: da 
indicada consolidação, ficam sujeitos, qua lquer que seja, o seu valor; ao duplo das taxas 
do art. 503. 

Serão coosidet·ados volumes de grandes dimensões e peso os que medirem mais de dous 
e meio metros cu bicos de volume, ou pesarem mais ele uma tonelacla. - Serzeclello . 

Esta d1sposir:ão foi approvada em segunda discussão e, entretanto, nã.o e&tá na redac-
ção para a terceira discussão, por engano na redacção. - Serzedello. ' 

Emenda ao projecto n . 17 4 B 

.,..3- Onde convier : 
E' crearlo, além do imposto de expediente, o de 10$ por cabeça de rez importada do estran-

geiro pelo> portos marítimos da Republica para consumo, ficando exceptuado deste imposto· 
o importado para reproducç[o e aperfeiçoamento da raça. 

S. R. - Sala das sessões , ll de novembro de 1895 . - Ribeiro de Almeida.- Urbano de 
Gouvên .- Ovidio Abrantes. - Alves de Castro.-Valladares. - Carvalho Mourão.- Ole-
gario Maciel. - Parai zo Cavalcnn ti: - Fortes .1 unqueira. - Mayrink. -Matta Machado.-Leo-
nel Filho. - Landulpho de Magalhães.-Ferraz Junior.- .João Luiz.- Campolina .- Carlos 
Chagas.- Lima Duarte.- Arthur · Torres. - Rodolpho Abreu.- Tavares de Lyra.- Jun-
queira Ayres.- Arthur de Vascoucello3.- Lamounier Godofre1o.- Machado de Souza. -
C. Cruz.- Carlos Jorge. 
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Emenda ao projecto que fixa a 7·eceita ge1·al 

"74 - A' rubrica - Importacão - de pois das palavras - Cyanureto. bt·uto- acct·escen te·se e o 
sal grosso que pagará 39 réis por litro . 

S . R.- Sala dasse3sões, 11 de novembro de 1895.-:\.ugusto Severo . 

·'/'õ - Separe-se para cónstituit· projecto em sepn.rado o imposto' de 2 l/2 % sobre socieda des Ano-
nymas dos Estados, sendo ouvida a commissi'\.o Je constituição e justiça sobre tt sua consti-
tucionalidade. - Coelho Cintra. 

Emenda 

'/'6 - Ao n. l elo art. l o in-fine accrescente- se - a carne secca (xarq ue) que pagará 150 réis por 
k ilogramma e o sebo em graxa que pagara 160 réis por kilogramma. 

S. R. - M. de Escobar.- Cassiano do Nascimento - Vespasiano de Albuquerque . 
·?'?' - Art. 15.- Substitua-se pelo seguinte: 

Artigo. Nas capitaes r:los Estados serão encarregadas da arrecadação da:; rendas ou 
impostos federaes as de legacias tbcaes e na fa lta destas, as mesas ele rendas. 

§ L 0 Nas capitaes em que não houver mesas de rend '" ou nas cidades e villas, sedes de 
municípios, serão enc<tl'l'egados os exactor es estadoaos ou exn,~ tores. municipaes, si á es tes 
estiver· commettida a anecadação dos impostos estn,doaes, na fôrma dos accordos celebrados 
ou que forem ce lebrados com os governos dos Estados, as c:1maras, intcndencifls ou admi -
nistrações mumcipaes sobre a anecn,tlação on cobt·anç;t dos impostos ou rendas fcJderaes . 

§ 2 ." Para boa execução das disposições antecedentes o governo expedit•á regulamento, 
iustrucções on ordens sobre a fia nç!t que deve ser pre~b.Litt pelos exactores, cscriptu raç:lo, 
prestação de con tas, prazos , entreg-a de saldos, taxas tle porcentagens proporcionaes às 
r endas em geral, muitas que devem ser propostas pela inobserva JJcia de disposições regu la-
mentares, ordens ou instrucçõe,; e tudo mais que iutere3S<tr' á arrecadação dos impostos ou 
as rendas federaes . 

§ :~ . o Na fal ttt de accordo com o Governo dos Esta LI os ou admi nistrações munici paes, a arre· 
cadaçilo dos impostos ferlemes sera l'eib pot' cobt·ador es nomeados nos moldes dos cobradores 
creados pelo regulamento de 2 de agosto ele 1876, ficando o Governo, autorisa.do a lixar-lhes 
os vencimentos . 

Sala das sessões , de nove:nbro de 1895 . - Sebastião de Lacerda. - Leonel Filho. - João 
Luiz . -V. de Mello.- Ferraz Junior.- Rodolpho Abreu.- Ponce de Leon . .:.._ Ramos 
Franc'.l Junior . - Agostinho Vida !. - Luiz Detsi. - Landulpllo de M·1ga.lllães. - Mon-
teiro de B<1rros. - Olegario Ma.c i ~ l. - Francisco Nogueira . - PJraizo Cavn.Jcan ti. - Tor-
quato Moreira. - Pn,ranhos Montenegro.- Ni lo Peçanha. - Cu pertino de Siqueira . - F. 
Tolentino. - Paula Ramos.- Emílio Blum. - Silva Castro. - Lamouuier Godofretlo . -
Eusebio de Queira<:. - Flavio ele Abreu. - Thoma. r. De lfino. - Lins ele Vasconcellos. -
Fr<tnça Carvalho . - Americo de l\1attos. - Nogueii·a Pamnag-uá. - Costa Machado . -
Carla~ uns Chagas. - Manoel Furtado. - Ca.mpolina. - Octavhtno ele Brib. - V<t l!Ed tres. -
Belisario Augusto S. ele Souza.- Fonseca Portella . - Julio !:Jantas . - Pinto da Fonseca. 
- El'Uesto Brasilio. - Costa Azevedo. - Carva!l!o Monrão. - Fortes Junior. - Urbano 
il!arconeles. - Frederico Borges. - Erico Coelho . - i\1. Escobar. 

São l idas, apo iadas e po3tas conjunctn.meute em discussão as seguintes 

Eme;d(ls ao orçamento ele receita otferecir.las pela commisscio ele orçamento 

~8 - Al't . As agencias de bancos e compa'nhia.s nacionaes ou estrangeil'as e qunesquer outras 
instituições que negociarem em cambiaes com o publico, por meio de ~aques ou qualquer 
outr·o ti tulo ou faça transaç io que traduza :t pas~agem de din heiro pn.m o exterior, não 
sendo bancos de depositas, constiluiclos nesta praça soh o regimen das sociedades anon ymas 
ou as filiaes ele bancos estrangeiros devidamente antol'isarlos a funccionar na Republica, são 
obrigados a fazer um depo3ito, no Thesouro. elo 100:000$, no minimo, em moeria corrente ou 
fnnelos publicas brazileiros, ou fu ndos publi cas estrangeiros que tenham co tação na bolsa da 
Capital Federa l. 

§ [. " O deposi to de garanti'l. poderá ser augmentado a j uizo do governo, nos casos que o 
desenvolmento das operações o exija.. 

§ 2. 0 Estas agencias e insti t uições ficam subordinadas as leis e regulamentos a que 
estão sujei tos os bancos e companhias que negociarem em cambiaes . 
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Accrescente-se onde convier: 
~9 - Art. As guias de entrega de dinheiros aos bancos ou casas bancarias ficam sujeitas ao sello 

de 100 réis por conto de réis ou fracção de conto. 
Sala das sessões, ll de novembro de 1895.- João Lopes, presiden te. - Alcindo Guanabara. 

- Serzedello Corrêa. -Lauro .Muller. -Augusto Severo. 

Emendas apresentadas na 3a dilcussão do orçamento da receita para 1896 

Classe n. 11 (cambio 14) 

80 - Art. 209- Capsulas, confeitos drageas e perolas medicinaes quaesquer. 
Razão, 48 %. 
Valor official, ll$425. 
Taxa, 5$484. 
Supprima-se o art. 297, por estar aqui fundido no artigo acima ( 209) e diga-se : 
Razão, 40 %. 

_Valor officfal, 97$600. 
Taxa, 39$040. 

81 - Art. 237- Elixires, licores, vinhos, xaropes e soluções medicinaes quaesquer. 
Razão, 48 o/o . 
Valor official, 3$570. 
Taxa, l$714. 
Supprimam-se os arts. 340 e 341, por estarem aqui fundidos no artigo acima (237) e diga-se : 
Razão, 30 o/o . 
Valor official, 27$663. 
Taxa, 8$298. · 

8.2 .,.- Art. 273 - Magnesia flu ida de Murray e outros fabricantes. 
Supprima-se, visto que, como solução medicinal que é, está ipso facto comprehendida nc> 

art. 237 ( elixires, licores, soluções medicinaes, etc. ), cujas modificações já foram propostas 
(avulso 2 ). 

83 - Art. 29;;. Pastilhas medicinaes quaesquer. Razão 48 °/o• 
Valor official 3$570 ; 
Taxa l$714. 
Diga-se: 
Razão 40 °/0 

Valor o1flcial 11$500; 
Taxa 4:!;600. 
Pastilh;i:> comprimidas medicinaes. 
Razão 45•/o: 
Valor ctficia l 160$000; 
Taxa 72$000. 

84 - Art. 301. Pílulas, bolos, granulos ou grãos medicinaes de qualquer qualidade. 
Razão 48%; 
Valor official 17$139; 
Taxa 8$227 . 
Diga-se: 
Razão 40 °/0 ; 

Valo otficial 209$000 
Taxa 83$600. 

Si3 - Art. 315. Salsaparrilha de Saude, Brístol, Ayer e outros extractos fluidos. 
Su~prima-se a especificação- Sa1saparrilha de Saude etc. ,-que deve pertencer ao art. 237 

(elixires, li cores medicinaes etc.) e conserve-se unicamente a designação- Extractos fluidos 
- _produ dos completamente differentes. 

Sala das ses~ões, 11 de novembro de 1895.- José Carlos de Carvalho. 



-141-

S6- Ao art. I•, n. 8: 
Supprima-se (a primeira parte por inutil, sinão absurda e a segunda por inconstitucional). 
Sala das sessões, de novembro de 1895.- FranP-isco Veiga. 

Emenda ao orçamento da receita 

S~ Ao n. 1 do artigo in-fine accrescente-se: a carne secca (xarque) que pagara 150 réis e o ' 
cebo ou graxa 160. 

S. R.- Sala das sessões, 12 de novembro de 1895.- Marçal Escobar.- Victorino Mon-
teiro.- Pinto da Rocha.- Fonseca Guimarães.- Cassiano do Nascimento.- Pereira da 
Costa.- Aureliano Barbosa.- Vespaziano de·A1buquerque. 

Sub-emenda d emenda 27• 

SS AÔ n. 127 accrescente-se : 
· Exceptua-se o alcool de Montpellier rectificado para usos pharmaceuticos, que conservará a . 
taxa actual. 

Sala das sessões, 12 de maio c.le I 895.- Matta Bacellar. 
S9 - 0 producto da venda de terras arrecadadas no exercício desta lei, comprehendidas em 

quaesquer contractos anteriores a Constituição da Republica, sera directamente recebido pelos 
Estados em que forem situadas as mesmas terras, par<t os fins de que trata art. 4• da lei da 
receita de J 888. 

Camara dos Deputados, ll de novembro de 1895.- Torquato Moreira. 

90 - O Governo fica autorisado a mandar cunhar no estabelecimento monetario do estrangeiro, 
que offerecer melhores vantagens, caso não o possa f<1zer na Casa da Moeda, a somma de 
10.000:000$ em moedas de 100 e 200 réis, abrindo para isso o necessario credito. 

S. R.- Camara dos Deputados, novembro de 1895.- J. Neiva. 
91 Supprima-se no n. 42: ~00 réis por litro e 100 réis por garrafa sobre bebidas alcoolicas, 

quando fabricadas no paiz. 
Sala das sessões, ll de novembro de 1895.- José Mariano. 

Projecto- N. 1?'4 C- 1S9;:; 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 3a discussão do projecto n. 174 B, deste anno, que orça 
a receita para e exercício de 1896. 

Emenda 1.• 

Art. As agencias de bancos e companhiv.s, nacionaes ou estrangeiras ou quaesquer outras 
instituições que negociarem em cam biaes com o puhlico, por !fiei o de saque~ ou gualquer outro 
titu lo ou façam transacções que traduzu. a passagem de dmhmro para o exterwr, nao sendo bancos 
·de depositas, cnnstituidos nesta praça sobre o regimen das sociedades anonymas ou filiaes de bancos 
estrangeiros devidamente autorisados a funccioiJ.ar na Republica, são obrigadas a fazer um depo-
sito no Thesouro de cem contos de réis, no mínimo, em moeda corrente ou fundos publicos brazi-
leiros ou fundos publicas estrangeiros que tenham cotação na bolsa dn, Capital Federal. . 

§' 1. • o deposito da garantia poderá ser augmeutado a juizo do governo, nos casos que o desen-
volTimento das operações o exija. 

§!?.o Estas agencias e instituições ficam subordinadas afi leis e regulamentos a que estão sujei-
tos· os bancos e companhias que negociarem em cambiaes. 

Emenda 2.• 

Accrescente-se onde convier : 
• Art. As guias de entrega de dinheiros aos bancos ou casas bancarias ficam sujeitas ao sello 

de 100 réis por conto de réis ou fracção de conto. 
Sala das sessões, 11 de novembro de 1895. -João Lopes, presidente.- Alcindo Guanabara.-

Serzedello Corrêa, relator.- Lauro Muller.- Augusto Severo. 
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As duas emenuas acin1a consignadas, propostas pela commJssao, teem por fim a prime~ra . 
supprimir o abuso que se da em nossa praça de cas<~s commerciaes , que são verdadeiras ag-enCJas 
bancarias por suas onerações, negociarem em ca mbiaes, move't'em por conta prooria fu ndos avulta-
dos para o exterior sem estarem sujeitos á~ leis e regu lamentos a que estão sujeitos os b;tncos e com-
panhias que negociam em lett·as de cambio, não quet·endo, porém, a com missão cercear a li ber-
dade de commercio propõa : 1 o, que nn. sua emenda sejam suppr-imidas as palavras - ou faça 
transacção que tradu z:t a remessa de dinheiro para o exterior ; 2°, que sejam decJarad as nullas as 
operaçúes de carnbiaes feitas por taes casas ou emprezas quando não ;:;ejam devidamente sell aclas, 
rtcando o~ responsaveis suj eitos à mult<L de dez contos. A segunda emenda obedece a preoccupação 

' de augmento de receita. A Camara vo tou o imposto do sel lo para as cadernetas e r ecibos da, sabida 
de clinheil'os em cont<L corrente e em deposito nos b;u1cos . Não ha razão para que escapem ao sello 
as guias de entrega de dinheiros , em sommil. avultada, diariamente, aos mesmos bancos. 

Emenda 3.a 

Accrescen te- s'3 : 
Os vol urnes de gTandes dimensões e p % 0, de q:1e trata o n. 3 do § 2°, •h art. 382 da indi-

caua consolidação, fica m sujeitos, qualquer que seja o seu valor , ao duplo das taxas do 
art . 603. 

Serão considerados volumes de g randes dimensões e peso os que medirem mais ue dons e meio 
metros cul li cos de volume, ou pesarem mais ele uma tonelada .-Serzede llo. 

Esta disposição foi approvada. em za discus5ão e enteetanto não está na redacção paea a 
3a di$C U3São, por enga!lO da mesma reJacção.-Set·zedello, 

Emenda 4 . a 

Supprima-se a verba 33 do art. 1°, pa~sando a arrecadação do imposto meramente municipat 
ao Distric to Federal. 

Sa la elas sessões, 11 de novembro de 1895.- Thomaz Delfi no. - Ü>car Godoy.- Lins de-
Vasconcellos.- Americo de Mattos. 

Emenda Ú." 

Disposições geraes : 
Art. 12, substitua-se- O Districto Federal ~trreca.llarit os seus impostos de industr-ias e profis-

sões e de tr-ansmissão de pt'OjJriedacle nn. fôrma da lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, e findo o 
exel'cicio liquidará as con tas dos seeviços da Municipa lidade a cargo da União, estilo entregarit, si for 
peeciso , a. differença entre a arrecadação e o t ota l com despezn.s feitas com estes serviços. 

Sala das sessões, 11 rle novembro de 1895 - Thomaz Dellino.- Lins de Vasconcellos.- Oscar 
G:yJoy. - Arnerico de Mattos . 

As duas emendas acima obedecem a mesma. peeoccupação e já foeam amplamente discut idas no 
parecer das emendas p<tra a 2" discussão . , 

Ao que disse n.hi <t comm issão tem e lln. a accrescentn.r que esse assumpto referente a discei-
minação das r endas rnunicipaes faz parte ele um peojecto· de lei que veio do Senado e sobre o 
q U<d a commis~ ão ele oeçamen to brevemcn te dn.r:i. o seu parecer. 

A !I i a questão é tratnda debaixo cle um ponto ele vista ;!·era! e amplamente discutido o 
a.ss umpto que realmente, pela importancia, deve ser objecto de lei especial, não cabendo nos limi-
t es da lei da receita del iberação sobre a discriminnç'ío de rendbs municipnes onde ha uma questão 
rle principias e questões praticas, questões de contr;tcto; firmados que devem ser respeitado>, a 
a ttender. 

A commissão -pede, pois, a r ejeição das emendas pelas considerações que vem ele fazer. 

Emenda 6.a 

O producto da venda de t erras atTec::td t.clas no exercicio desta lei, comprehendidn.s em quaesquer 
contractos anteeiores á Con::ltituiç<'í.O d<L llepublica, será directameute r ecebido pelos Estado~ em 
que furem situadas as mesmas terras, pare~. os fins de que trat;t o ar t. 4" d<t lei da r eceita 
de 1888 . 

Camara dos Deput:lllos, ll de novembro de 1895, -Torquato Moreira , • 
A commi:;são de orçamento não vê i n~onven ien te algum em ser adaptada a presente emenda, 

apenas expei me o desejo de que realmente ten ham esses dinheiros o destino que lhes dá o art. 4° 
<ht lei Ja receita ue 1888. 
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Não ha. necessidade maior para o nosso paiz, de e:tl'eitos mais beneficos e mais fecundos para o 
~ngrandecimento da nossa patria do qne a colonisação . 

Seja essa feita com escrupulo, com iotelligencia, com um plano racion!tl e teremos cooperado 
-para o povoamento do nosso sólo para a felicidade de toda a nação pelo bem estar que a cultura 
de nossas terras uberrimas hão de trazer á nação. 

Emenda 7: 0 

l) governo fica autorisado a mandar cunhar no estabelecimento mooetario do estrangeiro, que 
otrerecer melho1·es vantagens, caso não o possa fazer na Casa da Moeda, a somma de 10.000:000,· 
em moedas de 100 e 200 réis, abrindo para isso o necessario credito. 

S. R. - Camara dos deputados, em novembro de 1895 - J. Neiva. 
Sobre esta emenda a com missão d~u parecer em · 2a discussão entendendo que não tendo o 

governo usado de identica autorisação o anno passado não parecia conveniente renoval-a para o 
proximo exercício . 

Mas é tão sensível a falta de nik~ l, são tão grandes os abusos que se teem introduzido 
nessas emissões de valles e bilhetes de moeda tle troco que por todo o paiz se tem feito, 
que a commissão não porá duvida em armar o govet·no de mais um meio para potler dar 
as providencias necessaritts á solução da crise de troco que se not::t em toda o paiz. 

O governo, ouvida a casa da moeda, e prep;trado com mais este recurso, poderá sanar os 
males que aftl igem ao commercio e a todas as classes nas operações de compra e vendt\ pela 
falta de moeda divisionaria. 

Emenda 8.• 

Separe-se para constituir projecto em separado o imposto de 2 1/2 sobre sociedades aoony-
mas dos Estados, sendo ouvilla a, commissão de constituição e justiça sobre a sua constitucio-
nalidade.-Coelho Cintra. 

A commissão não concorria com a presen t.e emenda. 
Trata-se de uma fonte de r eceita importante cuJa constitucionalidade não so:tl're duvida em 

face do que preceitua a Constitu ição no art. 12. 
Não h a razão para que as companhias nacionaes e estrangeiras pnguem o imposto de di vitleodos 

no Districto Fedeeal e tiquem isentas as· que teem séde nos Estados . 
Si a Camara quer amparar as emprezas nacionaes estabeleça um limite sobre o dividendo 

abaixo do qual não será cobrado o imposto e acima do qual será pago . Desta fórma, só as compa-
nhias em condições de solidez, de prospet·idade e de verdadeira estabilidade pagarão o imposto. 

EmenG{a ga 

Art. 15. Substitua-se pelo seguinte : 
Artigo . Nas Capitaes dos E5tados serão encarregadas da arrecadação das rendas ou impostos 

federaes as delegacias fiscaes e na falta destas, as mezas de rendas . 
§ l. o Nas capitaes em que não houver mesas de rendas ou nas cidades e vil! as, sedes de muni-

cípios serão encarregados os exactores estadoaes, ou os exactores municipaes, si i estes estiv er· com-
mettida a arrec8dação dos impostos estadoaes. na fôrma dos accordos ce lebrados com os Governos 
dos Estados, as camaras, intendencias ou administrações municipaes sobre a arrecadação ou cob!'ança 
dos impostos ou rendas federaes . 

§ 2. 0 Para boa execução -das disposições antecedentes o Governo expedirá regulamento, instruc-
ções ou ordens sobre a fiança que deve ser prestada pelos exactores, escn turação, prestação de 
contas, prnzos, entrega de saldos, taxas de porcentagem proporcionaes ás rendas em geral, multas 
que devem ser propostas peln inobservancia de disposições regulamentares, ordens ou instrucções e 
tudo mais que interessar á arrecadação uos impostos ou ás renuas federaes. 

§ 3 .0 Na falta de accordo com os govemos dos Estados ou as administrações municipaes a arre-
cadação dos impostos federaes será feita por cobradores nomeados nos moldes dos cobr;J.dores creados 
pelo regulamento de 2 de agosto de 1876, ficando o g-overno autorisado a fixa.r-lhes os vencimentos. 

Saln das sessões, de novembt•o de 1895.- Sebastião de Lacerda.- Leonel Filho.- João Luiz.-
V. de Mello.- Ferraz Junior.- Rodolpho Abreu.-· Ponce Leon.- Barros Franco Juniot·.- Ag-os-
tinho Vida!.- Luiz Detsi.- Landulpho de Mag-alhães.- Monteiro de Barros.- Olegario MacieL-
Francisco Nogueira.- Paraiso Cavalcanti.- Torquato Moreira.- Paranhos Montenegro.- Nilo 
Peçanha.- Cupertino de Siqueira.- F. TJlentino.- Paula Ramos.- Emilio Blum. - Silva 
Castro.- Lamounier Godofreclo.- Euzebio de Queiroz.- Flavio de Araujo.- Thomaz Delfino.-
Lins de Vasconcellos.- França Carvalho.- Anierico de Mattos.~ Nogueira Paranaguil,.- Costa 
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Machado.- Carlos Chagas.- Manoel Furtado. - Campolina.- Octaviano Bl'ito.- Valladat'es.-
Belisario Augusto S. de Souza.- Fonseca Portella.- Ernesto Brazilio.- Costa Azevedo.- Car-
valho Mom·ão.- Fol'tes Junqueira.- Urbano Mal'condes.- Frederico Borges.- Erico Coelho.-
M. de Escobar. 

Esta emenda foi discutida largamente ao p:~re-:er sobre as emendas para 2a discussão. 
A commissão mantém a sua idéa e pede a Camara a recusa da emenda que sente não podet' 

acceitar apezar de amparada pelas assiguaturas de taritos collegas. 
O systema dos accorclos tem dado máos rasultados e dia a dia dará paiores á proporção que 

forem cumulativamente as municipalidades e a União confundindo as suas espheras de cobrança de 
certos impostos. 

Emenda 10• 

Para ser collocada onde convier: 
Fica o Governo autm·isado a conceder dispensa dos impostos de importação, armazenagem e ex-

pediente dos materiaes destinados especialmente á construcção de villas operarias, segundo o con-
tracto feito em concurrencia. publica, de accordo com a lei municipal n. 32, de 29 de março de 1893, 
e bem assim os favores da lei n. 3151, de 9 de dezembro de 1882. 

Sala das sess1íes, 10 de novembro ele 1895.- Lins de Vasconcellos. 

Emenda 11• 

Fica o governo autorisado a conceder iseução de direitos, aos materiaes para a Estrada de Ferro 
da Fol'taleza a S. Bernardo das Russas, no Estado do Ceará. 

s. R.- Sala das sessões, li de novembro de 1894.- Gonçalo de Lagos.- Ildefonso Lima.-
Thomaz C11valcanti.- Frederico Borges.- José Bevilaqua, 

A commissão chama a attenção da Camara para o que disse no parecer sobr·e as emendas para za discussão e no projecto de lei da receita sobre a diminuição da receita em virtude dessas isenções. 
Não lbe parece mesmo regular que no orçamento da receita esteja a Camara, em vez de votar 

fontes de renda e impostos ou providencias que augmentem a r eceita, a votar isenções de direitos, 
diminuindo a mesma receita. 

E' uma anomalia., que tem-se enxertado em nossos orçamentos da receita, redicula e perigosa. 
A commissão propõe pois que não só essas emendas como tambem a que se refere a isenção de 

direitos para material destinado a illuminação e encanamento de aguada Parahyba sejam conside-
radas em projecto em separado. 

Emenda 12a 

A rubrica ~importação»- Depois das palavras- Cyn.nureto bruto- accrescente-s, o sa.l grosso 
que pagará 30 r éis por litro. . ' 

s. R.- Sala das commissões, 11 de novembro de 1895.- Augusto Severo. 
A commiss'ío acceita a emenda .acima. 

· Rea lmente o sal de casinha viria pelo regimen da tarifa, proposta pela commissão a pagar um 
pouco menos do que paga presentemente. 

A com missão não tinha o intuito de diminuir o imposto do sal importado, mas não tendo notado 
que esse imposto de lO éis havia sido por lei anterior elevado ao dobro e sobre esse dobro é que se 
fazia o calculo addicional de 50 % o que dava a somma de 30 réis por litro, verificou que realmente 
o sal viria a pagar menos do que actualmente paga, e por isso acceita a emenda. 

Emenda 14• 

Sub-emenda á emenda 27• 

Ao n. 127 accrescente-se: 
Exceptua-se o alcool de Montpellier rectit:l.cado para usos. pharmaceuticos, q•Je conservará a 

taxa actual. · 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1895.- Matta.Bacellar. 
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Emenda 14• 

A com missão acceita a emenda do nobre deputado pelo Pará. O a leoa! de Moa tpellier rectificado 
para usos pharmaceuticos entra no mercado para ser empregado em diversos preparados homoepa-
thicos e por isso a com,nissão não põe duvida em acceitar a emenda desde que a taxa actual de que 
usa se refira á taxa proposta na tarifa que a commissão propoz e a Camara já votou em 2• dis-
cussão. 

Emenda 15• 

Supprima-se no n. 42- 200 réi ;; por litro e 100 réis por garrafa sobre bebidas alcoolicas, quando 
fabricadas no paiz. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1895.- Jo3é Mariano . 
A commissão não pode acceit:J.r a emenda como está redigida . Ella importa na suppressão do 

imposto de consumo sobre bebidas alcoolicas fabricadas no paiz quando a commissão estabeleceu 
taxas que tornam quasi probibltivas essas bebidas importadas ·cto es trangeiro. 

Acreditando que a idéa do autor da emenda é amparar a industria da cc1nna, a commisMo não 
põe duvida em declarar que fiquem exceptuados do imposto computado no n. 42 do art. 1°, o a lcoo l 
e aguardente de canna e de mel, e como será conveniente evitar que a titulo de productos es-
teangeiros os productos da classe 9• ns. 126 e 127 da tarifa possam ser fabricados em armazens de 
distillação e postos á venda como importados, a commissão propõe que ao pagar o negociante im-
portador o imposto lhe sejam dadas em valor correspondente estampilhas, não podendo ser exposto 
á venda ou a consumo, e ser vendido sobre qualquer pretexto, garmfa alguma dessas bebidas impor-
tadas ou com rotulo estrangeiro sem a estampilba correspondente ao imposto que pagou ou devia 
_pagar na alfandeg-a. 

A commissão, não podendo impedir que sejam fabricados e vendidos productos como o absintho 
e os viohos fc~cticios que são nocivos á saude publica, quer ao menos que sejam convenientemente 
taxados e ao mesmo tem po ver se consegue que não se illuda a população apresentando como impor-
tado, como vinho natural, como vinho proveniente da fermentação do sueco da uva madura, o que 
não é mais do que cachaça addicionada de alcool distillado e corado e aromatis:.tdo com substancias 
.corantes e aromaticas venenosas. 

Emquanto a Camara não vota o projecto de lei que venha resguardar a saude publica de um 
sem numero de substancias quG umas já se fabricam aqui, outras são importadas completamente fa-
cticias e nocivas á saude do povo, convem ao menos que na lei da receita os que. exploram esse g·e-
nero de industria paguem um imp_osto que difficulte o consumo. 

A commissão propõe, pois, ao n. 42- consumo- do art. 1° depois das palavras: constantes do 
n. 127 accrescente-se- EXCEPÇÃO FEITA DO ALCOOL E AGUARDENTE DE CANNA. OU DE MEL. 

Accrescente-se onde convier- As bebidas cantantes da classe 9~ ns. 126 e 127 da tarifa, 
quando importadas ou quando fabricadás no paiz e postas a consumo com o rotulo estrangeiro, terão 
ao ser vendidas ou expostas á venda ou a consumo uma. estampilha· presa sobre a rolha e a garrafa 
de valor igual ao imposto. · 

Para o cumprimento desta disposição, no acto do pagamento do imposto a alfandega restituirá 
ao negociante a mesma importancia em estampilhas. 

Paragrapho unico. O negociante que tiYer á venda Õu em exposição para consumo as referidas 
bebidas, sem a compétente estampilha, pagará a multa de 500~000. 

Emenda 16• 

Ao n. I do artigo in-fine accrescenre-se- a carne secca (x:arque) que pagará 150 réis e o s3bo 
·OU graxa 160. 

S. R.- S;.~ l • das sessões, 12 de novembro ele 1895.- Marcai de Escobar.- Victorino Monteiro. 
·-Pinto da Rocha.- Fonseca Guimarães.- Cassiano do Nascimento.- Pereira da Costa.- Aure-
liano Barbosa.- Vespasiano de Albuquerque. 

Emenrla 1.7•· 

Sub-emenda á emenda 27" 

Ao n. 1 do art. 1° in fine accrescente-se- a carne secca (xarque) que pagará 150 réis por kilo-
,gra.mma e o sebo em graxa que pagará 150 réis por kilogramma. 

S. R.- Sala das sessões, '12 da outubro de 1895.- M. de Escobar.-Cassiano do Nascimento.-
Ve5pasiano do Albuquerque. 

Anne:to i li 
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As duas emendas dizem a mesma cousa. Ambas consagram a idéa de um diminuto augment()-
ao xarque platina com o intuito de favo1ecei· a industria do Rio Grande do Sul. 

A commissão reconhece que o xarque é um dos generos de alimentação de maior uõo e de 
ma.ior consumo em nosso paiz, especialmente pelas classes médias de nossa. sociedade, mas atten-
dendo a situação delicada em que se acha o Rio Grande do Sul, que vem de atravessar. os horrores 
de uma guerra civil, vendo o trabalho desorganisado, as e&tnncins despovoarias, os carqpos devas-
tados, os capitaes retrahidos ; julga de seu dever declarar á Camara que o patriotismo e os laços. 
de solidariedade como brazileiros nos impõe o dever de attender a esse estado de cousas cons:-
gnando providencias que ·vão cimentar es~a obra de paz, de conciliação que se f'ez ; mas que não se . 
tornará fecunda, duradoura, si r esumir·se em palavras, ou na tregua das armas, e não for acom-
panhada dos meios que venham dar t raba lho aos clesoccupados, r eparJr os .damnos e sacrificios dos 
que 03 tiveram, fazendo esquecer os odios pElo bem est ar e pela consciencia do engrandeciment() 
da terra nat- •1. 

A commissão pede, pois, a acceitação da emenda que faz accrescimo de 18 réis ft taxa que o.-
xarque vira a pagar pela tariCa proposta pela commissão. 

Emenda tB·• 

Aoart . 1• §8•• : 
Suppri ma-se por inconst itucional. 
Sala das sessões, ll ele novembro de 1895.-UrbGno 1\Ia!'condes .-Rodolpho Abre u. 

Emenda 19 -' 

Ao art. 1°, n . 8 : 
Supprima-se (a primeira parte por inutil, sinão absurda, e a segundct por inconstitucional) -
Sala das se3sões , novembro ele 1895.-Francisco Veiga. 

Ambas as emendas consignam o mesmo pensamento ou a mesma idéa , que é a suppressão de 
todo o n . 8 do art. 1 o do projecto . 

A commissão não póde concordar com a suppressão do imposto de 2 1/ 2 o /o de pol v ora f_tbri-
cada, porque , comq\Janto o fabrico da polvo!'a seja mouopolio <.lo E~tado e este possa compensar o-
prejuizo na perda do imposto pelo augrnento do valor elo rabrico, não é só a renda que vis:t a dispo-
sição do n. 8, e sim tambem um fim fi ::;cal, qual o de saber sempt'e a quantidade de pol vora e de. 
metaes preciosos que, sendo fabricados no paiz, sahem pa!'a o estrangeiro. 

E em relação ft polvora lu uma quootão de segurança, uma questão ele politica militar a te~ 
presente . 

Em r ehção ao ouro e demais metaes preciosos ha uma questão poli t ica commercial, de cambi()-
internacionnl do qual não se descuram os paiz8s que zelam o seu futu ro e os governos que t eem enr 
mira a prcsperida% e o engrandecimento dos povos a que são chamados a dirigir. 

A ulti ma parte do n. 8 refere-se a productos que , não so.trrendo i mpo~ição nos E~tados, sejam· 
re-exportados pelo Districto Federa l. . 

.A commis&ão repete o que disse ao par~cer dft 2" discussão: não vê na C_onstituição clispo:; i~ão
que contrm i e este imposto, e.por isso não concorda com a emenda su ppressiva. 

Emenda 20-' 

Na, clausula 9•- Snmos ou suecos vegetaes: 
Ao n. 125 - Gommn; ara bica bruta- r eduza-se á metade a taxa elo projeclo, isto é, em voz de-

1$200 o kilo, diga-se - 600 réis. 
Na classe 25•- Folha de Flandres : 
Ao n. 772 - em vez t!e 6'3 réis por kilo consignados no projecto, dig·a-se - 30 réis por kilo. 
Na classe toa - Perfumarias : 
Ao n . 160- em vez da taxa de 2.056 por kilo, consignada no projocto, diga·se - 5$ por kilo _ 
Na classe 1 ga - Papeis e suas applicaçõe.s : 
Ao n. 639 - Cartas de jogar : 
Em vez de- em bara._lhos 1$600 por kilo, diga-se- I$ por baralh~ . · 
Em vez de - em cart-io por acab]r, ou em folhas por cortar, coloridas ou sómeute est,1 mpadas 

1$200 por kilo, diga-se - 5$ por kilo. · ' , . 

, 
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.N~• chtsse 7a - L9gumes, farinacees ll cereaes : . 
Ao n. 92- Cevada.s de qualquer qualidade- em vez <h taxa de 51 reis, consignada no pro-

J.jecto, diga-se - 60 réis por kilo. · 
Ao n. 9:~- Farello e restolho de qualquer qualidade : 
Em vez da taxa de 25 réis por kilo, consignada no projecto, diga-se- 30 réis por kilo. 
Ao n . 97 -Milho, de qualqusr qualidade, a ni1o ser o milho branco de Angola, para passa-

_;t·inho : 
Em vez de 25 rúis por k ilo, consignados no proj ecto, diga-3e - 50 réis. 
Na classe 6' - Fructas verdes, cast1nhas, avel:"tes , nozes, amendoas e azei tonas ele qualquer 

-.qualidade: 
Em vez da taxa de 102 reis por kilo, consignada no projecto, diga-se- 200 réis por ki lo . 
Na classe 7a - Legumes em conserv<t de qua,Jquer qua lidade , ek., etc. 
Ao n. 99- Em vez de 685 réis por kilo, consignados no proj 9cto, diga-se - 800 réis por kilo. 
Na classe 4• - Carnes, peixes , etc. , etc. , 
Ao n. 51- Presuntos de qualquer modo preparados: 
Em vez da taxa de 771 réis por kilo, consignada no projecto, diga-se - 1$ por kilo. 
Conservas de carne, paios, linguiças e outros preparados e salames: 
Em vez da taxa de l$200 por kilo, consignada no projecto, diga-se - 1$400 por kilo. 
Ao n. 60 - Peixes não classificados, mariscos, ostras e outros mollusculos- e ovas: 
Em conserva de qualquer mo::lo prerep;n·ados - Sardinhas, em vez da taxa de 882 réis por k i!J 

<C<lnsignada no projecto, diga-se - 1$ por kilo. 
Quaejquet' outros, em vez de l$20J por kilo, diga-se - 1$'500 por kilo. 
Na classe 15•- algodão ,: 
Ao n . 499 : saccos simples , onde diz não especificados 800 réis por k ilo, dig-a -se - 1~500 por 

k ilo. 
Onde convier : AH mercadorias mencionadas nos artigos que se seguem ela act nal ta:·if[1 elas 

.alfanJegas pagarão direito3 de consumo pelas taxas em vigol', na razão do peso bruto, conrorme 
.-se explica a sabet• : _, 

Classe 2• : ar ts. 4, 7, 8, 10, 17 e 19. Em caixas ou caixinhas de papalão, p:tpol ou envolto t·ios 
-&Jmelhantes. 

Classe 3" : al't. 47 . Em caixas ou cn ixinhas, iJem, idem . 
Classe 53 : arts . 71, 79 e 85 . Em ca ixas , idem, idem . 
Classe 8•: art. 11 3. Em saccos . 
Classe 10': art . 171. Em latas ou frascos . 
Classe 13" : arts. 415 e -J21 . Em caixa~ . idem , idem, idem. 
Classe 14': art. 4:18 . Em c;dxas, idem, idem. 
Classe 15• : arts . 45 1, 469, 475 , 477, 501 e 506 . Em caixas , iuem, idem- -196 e 505, excluin ,Jo 

-somente ns caix inh as de p:1p3lão em que veem acondicionadas . 
Classe 16• : arts. 527, :J3:3, 548 c 554, excluindo somente as ca ixi ohas ele papelão em que Yeem 

~eond icionadas . 
Classe 17• : arts. 570, 580, 592 e 593, excluindo sómente as caixinhas em que veem acondicio-

nadas - 583,. Em caixas ou caixinlws el e pape lão, papel ou envoltorios semelhan tes . 
CLasse l 8a : arts . 602, 615, 618, 619, 62 1, 625, 629 e 633, excluindo apenas as caixinhas de 

,papelão em qne veem l\.!'Ond icionadas . 
Classe 19• : arte . 637, 639, G4 l e 642. Em c::tixas, caixinhas de papelão, p:tpel ou envoltorios 

:semelhantes. 
Classe 20• : art. 662. Em caixas, idem, idem. 
Classe 21•: art. 689. Em caixas, idem, idem. 
Classe 23' ; arts . 701,717,721, 722, 723 e 724. Em caixas, idem, idem. 
Classe ~5·•: arts. 739, 741,745, 74,7, 754 e 757 (primeim p:lrte) - 75'1, 762, 764, 767, 777, 780 

.• -e 781. Em caixas, idem, idem . 
Classe 31": art. 873. Em caixas, idem, idem. 
Classe 32.a: art. 922 . Em caixas, idem, idem. 
Classe 34: art. 1. 022, 1.033 e 1.037 . Em caixas, idem. idem. 
Classe 35•: arts. 1.041, 1.042 e 1.080. Em caixas, idem, idem. 
Na classe l6a - Lã : 
Ao n. 546 - Substitua-se pelo seguinte: 
Pannos, casemit'<IS e cassinetas de lã: 
Até 600 grammas, por metro quadrado, 8$000; 
De 600 grammas uM 900, por metro quad!'ado, 6$000 ; -
De mais de 800 gl'ammas, por metro quadrado, 3$000 . 
A nota 57 que acompanha o n. 546, substitua-se pelo seguinte; 
No ca lculo do peso, por metro quadrado, serão incluidas as ou relias. 

:S1la das sessões, 11 de novembro de 1893 .-José Carlos de c ,u·val!Jr. 
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A prese~te emenda consigna em detalhe um graod/3 numero de pequenas modificações em 
varios generos tarifados. Para a classe 9> n. 125, e classe 25' n. 772, folha de Flandres. ha uma. 
diminuição com a qual concorda a commissão pelo uso e emprego extraordinario que tem quer a 
gomma arabica, quer a folha de Flandres, que são mataria prima para um sem numero de 
industrias. 

Para as demai3 classes as emendas consignam pequenos augmentos. Na classe 16•, lã, ao 
n. 546 a providencia estabelecida é salutar, vem não só protejer ·um pouco a ·industria de tecidos 
de lã que tão grande desenvolvimento já tem no Rio Grande do Sul e nesta Capital e muito 
especialmente supprimir a fraude e concurrencia desleal que a industt'ia estrangeira faz á nacional 
pelo jogo do peso, fazendo pagar taxa mais ba.ixa ganet'os que deveriam pagar a mais alta da 
classe. 

Emencla 21• 

Na classe J7a- Linho e j11ta: . 
Ao n. 564 - Supprimam-se as distiocções - li:>os- e entrançados, assim como as distincções 

por numeros de fios, ficando a taxa- 900 réis para todos.- José Carlos. 
A emenda que està assignada pelo illustre deputado pela Capital Federal obedece a uma 

necessidade protectora da industria nacional de tecidos não pela elevação da taxa, mas sim pela 
cessação do abuso e da fraude de que é victima o fisco pela habilidade dos fabricantes que na luta 
de tarifas de accordo com o commercio procuram semwe fabricar o seu producto sem desmerecer 
da qualidacl~, mas de modo a pagar a menor taxa entre as diversas que tenha a tarifa para um 
mesmo producto. • 

E' o que acontece na classe linho e juta com as distincções lisos e entrançados assim como a 
de numero de fios. A commissão acceita pois a emenda. 

Emencla 22• 

Classe n. li (cambio 14) 

Art. 209 - Ctlpsulas, confeitos, drageas e perolas medicinaes quaesquer. 
Razão, 48%. 
Valor official, ll$425. 
Taxa, 5$484. 
Supprima-se o art. 297, por estar aqui fundido no artigo acima (209), e diga-se : 
Razão, 40 o/o. 
Valor official, 97$600. 
Taxa, 39$040. 
Art. 237 - Elixires, licores, vinhos, xaropes e soluções medicinaes quaesquer. 
Razão, 48 %. · 
Valor official, 3$570. 
Taxa, 1$714. 
Supprimam-se os arts. 340 e 341, por estarem aqui fundidos no artigo acima (237) e diga- se 
R~ zão, 30%. 
Valor official, 27$663 . 
Taxa, 8$298. 
Art. 273- Magnesia fluida de Murray e outros fabricantes. 
Supprima·se, visto que, como solução medicinal que é, está ipso facto comprehendida no art. 

237 ( ellxires, licores, soluções medicinaes, etc.) cujas modificações já foram propostas (avulso 2). 
Art. 293 - Pastilhas medicinaes quaesquer. 
Razão, 48 °/0 • 

Valor official, 3$570. 
Taxa, 1$714. 
Diga-se: 
Rasão, 40 °/0 ; 

Valor official, ll$500; 
Taxa, 4$600 ; 
Pastilhas comprimidas medicinaes. 
Razão, 45 °/0 ; 

Valor official, !60$000; 
Taxa, 72$000. _ 
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Art. 301- Pilulas, bolos, g ranulas ou grãos medicinaes de qualquer qualidade. 
Razão , 48 °/o; 
Valor official, 17$139; 
Taxa, 8$227. 
Diga-se: 
Razão, 40 °/o; 
Valor offlcial, 209$000 ; 
Taxa, 83$600 . 
Art. 315- Salsaparrilha de Saude, Brístol, Ayee e outros extractos fluidos. 
Supprima-se a especificação - Sals:1 parrilha de Sau de , etc . -que deve pertencer ao art. 237 

(elixires , licores medicinaes, et c .) e conserve-se unicamen te a designação - Extractos fluidos -.,. 
productos completamente differentes. 

Sala das sessõe3, 11 de novembro de 1895.- José Carlos de Car-valho. 

A emenda acima estabelecida vem de um lado prote.ier a industria dos preparados medicinaes 
entre nós e do outro corrigir enganos da tarifa e que não se explicam. 

E' assim que a commissão póde verifi car que realmente os valores officiaes da tarifa actual 
para os generos e productos da emenda em questão são falsos, são complebmente falsos, são 
mesmo quas~ull os em r elação ao verdadeiro custo, de modo que o custo de producção sendo 
muitas vezes mais do decuplo do valor tarifado, o fisco é immensamen te prejudicado não se 
cobrando a taxa r ea l determinada por lei. 

Este abuso que tão grande prejuiso dá ao Thesouro não póde continuar e como o c1lculo do 
valor dos generos tftrifados ao cambio de ·14 ainda fica muito aq uém da realidade, a commissão é · 
de pareceP que a Camara acceite a emenda. que corrige o abuso, supprime a fraude e vem amparar 
uma industria que enlre nós precisa de protecção. . 

E' com efféito incalculavel o numero de xaropes, de eli xires , de vinhos, de preparados medi-
cinaes que importamos sem necessidade, com prejuízo de uma industria que entre nós nada deixa 
a desejar. 

Emenda 23• 

O art. 599 Nova consolidação das leis das Alfandegas e Mesas de Rendas da Republica seja 
modificado do seguiute modo : 

As mercadorias despachadas a bordo ou sobre agua., e que por consentimento do chefe da 
repartição, tiverem de transitar pelos armazens, depositas ou pontes, gosarão de isenção completa 
de armazenagem quando tiverem sabida no mesmo dia da descarga (o mais como na Conso~idação) . 

Sala das sessões , 11 de novembro de 1895. - Serzedello Corrêa. 

Emenda 24• 

As disposições do art. 495 da Consolidaçlto deixam b9m claro a inutilidade do prazo de tres 
dias estabelecido no a rt. 599, para estadia livre nos armazens das alfandegas ou trapiches, das 
mercadorias despachadas sobre agua que por consentimento do chefe da repartição tiverem de por 
alli t ransitat•; pois esse transi to tão demorado .só serve para entupir durante esse prazo o espaço 
tão necessario ao movimento das mercadorias a armazenar. 

O art . 495 diz : na Alfandega do Rio de Janeiro observar-se-hão as seguintes instl'ucções : 
§ I. o O despacho sobre.agua das mercadorias constautes da tabella H, exceptuadas as de que 

trata o § 4°, devera ser processado e pago antes de começar a r espectiva descarga, não sendo 
acceitas nas capatazias decl·arações para t al fórma de desp:whos que não contenham o numero da 
nota pela qual houverem sido pagos os direitos. 

Começada a descarga serão os generos assim despachados immediatamente conduzidos para as 
portas de sabida e ahi conferidos e desembaraçados a proporção que diariamente cheg·arem ás 
portas, fazendo-se nos despachos as notas convenientes, não só em reh1ção :1 quantidade de 
volumes, como ao peso e qualidade das mercadorias que forem tendo sabida. 

§ 3. 0 O prazo de tres dias, de que tra ta o art. 599 será contado do dia da etl'ectiva descarga 
do volume, qualquer que seja o numero dos que formar@m a partida em despacho. 

§ 4.• As declarações para despacho sobre agua e a descarga de generos em cascos que depen-
dam de vistoria, bem como de mercadorias sujeitas a direitos ad valorem e de machinismos que 
tenham de ser submettidos a exame, para despacho livre, poderão ser feitas antes de processado 
o respe,ctivo despacho, mas o tempo ele estadia livre nos armazena da alfandega será contado de 
conformidade com o § 3°. . 

· § 5. o Será permittido tambern o despacho sobre agua das mercadorias incluídas nos termos 
de deposito e destinadas a trapiches alfandegados, com tl'ansito por estes trapiches, mediante as 
condições estabelecidas nos §§ 1° e 4° e com os prazos de estad ia do § 3•, cobrando-se dos volumes 
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qne tiverem s11tiua dos reftJri J os p;·azos sóavmle lax:as de c1p1t<tzias iguaes ás aer Jcadad,ts p~la. 
a lfandegJ. . (lustt•ucçõ33 d-3 8 de setembro dJ 189 1 o lei n. 191 ú~ 30 Lle se tembro de 1893, art. 1°.) 

E' cla.t·o que a simples leitu ra des tas dispo3ições most.mm a inutilidade do prazo de tres dias 
que a emenda proposta manda supprimir. 

Emenda 25a. 

Eleve-se a 50 réis o imposto sobre o kilo tlc milho importl\do. 
S. R.- Sala. das sessões , ·!! de novembro ele 1805 .- La.nro Mnller.- F. Tolentiuo.- Paula 

Ramos.---, E. Blum. 

E'ita. emenda é i•lentica a um::t ou tra do tlep::tb.tlo José C:trlos e sobre a qual a commissão deu 
parecer fa vora v e! . 

Em enda 26-• 

Na clausula 15• ela Ta1·i{a das Alfandegas - Algodão. 
Ao n. 450 - diga-se:- Primeira simples pa \l t ;·ama ou urlidut'<t- 440 r éis o kilo. 
SegunJa. tiuto -600 réis o kilo.- José Carla; . 

Em relação ao objeeto rle que trata a pt·esente emenda ex i::> le uma grande desproporção na 
1'a1· i[a elas Alfanrlegas, a qual é a seguinte : 

« Art. 440. Alg-odão simples para trann ou urdidnra em fio, cru ou branco paga 200 réis por 
kilo na razão de 15 n;., em fio ti nto paga 240 réis por kilo na razü.o do 15 °/o . )} 

P,trccc de toel:t a j11stiça á commi8são fJUe eSS<t taxa seja e levada de modo siuão a ser ewip , raua. 
com os productos simi lares que estão tarifarlos em 48 e 60 °/o ao mgnos a collocar ns fabricas 
naci onaes que teem fhtção em igualuade de condições áquellas que nlo tendo Ilação tl'abalham com o 
fio cs trang~it·o importacl0. 

Existindo nesta capib l, nos Estados do Rio ele J tweir·o, S. Paulo e outros, muitas fabr icas de 
propriedade de compan hias nacionaes que teem sua. sécla nest<t capital, que teem fiação mont,tcla . 
nãl) só pnr:t o seu consumo, como para suppri~ aos marcados, são a lias muito prejuJicadas com a 
concurrencia qn e lhes faz o producto estrangeiro protegido com a diminuta t ax;L em que está tar·if'ado. 

Nem de longe se póde suppor que cs>a baixa t axa protej :l a industria nacional ; pelo contrario, 
lhe é muito prejtJd icia.l p01·que o diminuto num et'O de fabricas que não possuem rnacllinismos dl3 
fiaçü.o c que tee:n empregado uma quarta parte do pc3soal da.quellas que t eern fiação muito elirecta,-
mente ficam favorecidas pela tarifa actual, im por tando o product::> estrangeiro, em detrimeato elas 
que só em pregam o producto todo nacional. 

A commissão poderia citar aqu i a relação de fallricas existen tes qne possuem machinas de fiação 
c que es tão soffrendo gt•aves prejnizos com a baixa taxa ria tar ifa . 

A continuar n. tari fa como está, ou as t'u.bricas ele fia.ção terão de de3a pparecer ou teeão de 
parar, acarretando gr<tndes prejuízos para o capital, pois emqua.uto para uma fabrica sem fi ação, 10 
te:u·es cu~tam 30 contos, com fiação o cu,;to sobe a 120 con tos. 

A com missão acceita n. em·:md·t modifica.· la. p H'que si a taxa actual é sobejamente proteclora it 
industl'ia nacioua l \le tecidos sem fi .tção, to:la via convém col!ocJ.r um pouc0 mtt is f.woravelmente o 
gru ade numero ele fabrica.s nacionaes que teem fiação e !JOr isso propõe a sub~emenchl. 

Emenda 2 7" 

N<t clausula 15• da Tm·ifa das . Alfandegas - Algodiio. 
Ao n . 4:í0 diga-se -Primeira simples para trama ou urdiLlura- 300 réb o kilo. 
S 3gunde tinto- 400 réis o kilo. 

Emenda 28• 

Silo fi~ados em 170 réis, 70 "/ "· ei?J- kilo e ?O "lo em ouro, os direitos pago!~ por papel gramma de 
kerosene nnportado, sendo permttttda a !1vre entrada. do petroleo bruto que for importado po1• 
fabricas que se destinem es pecialmente a refina l-o . 

Sala das sessões, 11 de outubro de 1895.- José Carlos. 

A commissão é de parecer que seja acceita a segunda parte da emenda que ve11 favorecer uma 
industria ~ova, s~m o~':s para o consumidor. e que não encerra noyidade porque não é mais do que 
a 1:enovaça.o de disposJçao ~onsngrada no decreto n. 275, d~ 4 de Julho de 1895, para uma fabrica 
umca: A. em~nda. em ques.ta.~ t em a . vantagem de. genera.l!sar u:na isenção que foi concediua pa1•a 
um1 tabrtca Isolada, consh tuwdo assun uma espec1e de mouopoho ou de f<l vor de excepoão odiosa. 

• 
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Eme11da ~9" 

Onde conv ier: 
E' creado, além do i mposto do oxpJtli nte, o tlo 10$. por cabeça ue t•az importada do estran-

geiro pelos portos nmritimos da Re p ubli~::t p 1m consumo , ticando excop tua·la deste imposto a impor-
tada para reprúdtlcçií.o e aperfeiçoamento dtt raça . • 

S . R. - Sala das commissues , 11 de novembro de 1803 .- Ribeit•o de Almeida .- Urbano do 
Gouvêa .- Ovidio Abrantos. - Al ves de Cns tro. - Vallaúares.- Carvalho Moraes .- Olegario 
Maciel.- Paraíso Cavalcauti.- Fortes Junrruei m .- May rink. - Malta. Machado.- Leone l Fi lho. 
- Landulpho de Maga lhães .- Ferraz Junior .- João Luiz.- Campolina.- Cm·los Chagas.- Li ma 
Duarle.- Arthut' Torres .- Rodolpho Abreu.- Tavare, de Lyra.- Junqueil·a Ayres .-,\rthu r ele 
Vasconcellos.- Lamoun ier Godofredo. - Machado de Souza .- C. Cruz .- Carlos Jorge. 

A commissão de orçamento em sua maioria r eso1Yeu acceitar a emenda di vergind o a minor ia 
com o rei a to r do presente parecer, pelas seguintes razões : 

• << Jul ga solicitar do pakiotismo da Ca mara a rejeição della como um acto de amor ás classes 
pobres de nossa sociedade, onde tt vida se t em tornado cada vez mais diffici l, de modo a asphyxiat' 
o proletario, onde os pt•eços su biram espantosamente para toclcs os generos necessarios a subsisten-
cia , onde os a lug ueis das casas só por si exigem hoj e importancia que era en tão sufficiente pa1 a 
sustentação da familia . 

Não ha muitos dia> a C tm wa ~·o to u u .na autot·isação p.tr.t CJ.ll ·J o ;:;·ove rno reõtituisse it Pre-
feitura cer0"t úe 3 . 700 contos , r a; to dtt im portancia de 8 .000 contos gas tos pelo governo da Uniü.o só 
com as differenças de preço par,t a carne qu J de via abas tecer esta capital ; providencia tomada pelo 
alto preço a que su biu esse genero, pela impossibilida de em que se achou o goYerno para consegnit· 
que os expor tadores e marchantes vendessem o gado por preço mais baixo . 

O governo, comprehendendo que se queria fazer o monopolio , monopolio tanto mais ft\Cil 
quando poucos concurren tes hav ia, t eve necessidade de violar· a lei e manda r deixar entrar o gado 
em pé livre de todo direito. 

Só assim, depois ele um prejuízo de 8 .000 contos, conseguiu normalisar um pouco o me1·carlo . 
Não parece , po is , prudente , que hoje, que se começa a estabe lecer certa regularidaclo ; que 

hoje, quando os Gstar.los como o do Pará veem <linda a muu icipalidn.de de sua capital obrigada a 
acceita r um coutracto de monopolio, porqu•J este lhe fornece . carne mais barata:\ populaçii.o ; 
quando o preço da propria c:1.rne e:n Mio:ts ó al to, o que é um incent ivo g r J nrle ao desenvo lvimento 
da imluslria. pastori l, vá o Congresso est,~ bo l ecer o impo3 to tle lO$ pot· cabeça , creamlo assim um:t 
noYa cr·be ao mercado, eleyando o preço de um genero que ó quasi exclusivamente o alimento tJ [t 
popul ação de nossas clades . 

A min . .-.ria da Commissão de Orçamento não póde , pois, acceitar essa emenda que não con sultu. 
os interosses elas classes pobres, que vem mesmo ]Jrejudicar a prosperidade ela industria pastori l el e 
Minas, porque o peeço elevado por que se vende o gado é sem duvida incen tivo mais regu lnr do qu e 
um impos to, que não vem supprimir a im portação, mas vem deixar o mercado desta capital , Lia 
S . Paulo e ele muitos Estados do norte sem o snfficien te para as suas necessidades .» 

E' certo que os autores ela emenda reduzem agora o imposto de 15$ para lO$, mas, mBsmo 
assim, o irnpo3to não vindo de modo algum [1. impedir a importação , não vindo de modo al g um 
favorecer :1 iudustria da cr·eação em Minas , tem o in conveni ente do vir sobracarregnr o ge Llero no 
mercado, ele vir fazet' com que a carne se venda mais cara ao consumidor, sem van tagem para o 
Estado de Minas. 

Em assumpto não delicado parece que se deve at tender a oppot' tunidade para adaptar um 
imposto, tanto mais quando presentemente é possível obter , por concessões r eciprocas, a diminu ição 
de impostos e quem sabe talvez a isenção comple ta para alguns prod uctos nossos ·importados pelas 
republicas pia tinas. 

No dia em que nós , povos americ-anos, nos convencermos que o inter-cambio é um só para o .> 
jnteresses amm·icanos, que o progresso e engrandecimento das republicas sul-americ:m ;\S depende de 
sua união, de sua solidariedade e de uma protecção reciproca raciona l e conveniente na ordem 
economica e na ordem política, t eremos feito definitivamente a nossa emancipação na ordem eco-
nomica .corno já temos na ordem politi ca como nações livres, autonomas e independentes . 

s.~ Ia das commis3ões, 18 de novembro de 1895.- Joã.o Lope~, presidente. - Sarzedello Corrêa, 
r elator.- Paulino de Souza Junior, com r e.;tl'icçõ3s .- B3nedicto Leite, cum rastr icçõe3.- B' . P. 
Mnyrink.- Aug usto Severo.- Laur·o Muller.- P.mla Guimarães, vencido quanto às emendas 
relati vas ao xarque e ao fio de algodão . Augusto Montenegru , com restricções : 

« Sou contrario ao a ugmento do imposto sobre o xarque. Artigo de consumo das classes menos 
favorecidas, acho que o poder publico não deve aggravai:' mais a situação precaria que a crise 
economica faz atravessar essas mesmas classes . 

O interesse p:irticular de uma zona da Rcpublica não ueve ser collocado acima dos act<)S inte-
re:ses da papulaç5.o braz il eil'a. . • 

Ttlmbem sou contrario a elevação do imposto sobre o fi o. 
A theoria pro teccionista, em sua realisação pratica, traz afinal como resultado esta luta entro 

industrias depencleutes umas das outras. 
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A protecção aduaneirH. vai no Brazil marchando para o estabelecimento de uma situação artifi-
cial que, devido á extrema vacillação de nosso meio circulante, é prenhe de complicações e difficul· 
dades para o futuro. · . . . . 

Não sou contrJ.r lo a uma protecção moderada qae conmlle, no llm1te do possJvel, os mteresses 
dos productores com _os dos consumi !ores, ~em gr~nde agg ravação da situ_ação d.estes..: . 

Mas a distribuiçao de nossa nasce·nte mdustr1a pelos Estacloo> do Bl'azil, a s1tuaçao geographrca . 
destes e dos mercados consumidores dos seus pl'oductos, faz com que o systema protector, que 
parece prevalecer eut&e nós, constitua um sacrificio supportado principalmente por eertos Estados, 
sem neuhuma compensação. 

Si o proteccionismo produzisse um onus igual pal'a todas as circumscripções do paiz, não seria 
elle, a meu ver, tão prajudiP-ial; mas a nossa situação é bem differente. 

Não desejo, pois, com meu voto sauccionar semelhante desigualdade, que é ao mesmo tempo 
uma g1'ande injustiça.» 

Projecto n . .1.~4 D- 189~ 

(Redacção final) 

Apresentado em 30 de novembro. 
Di;,cutido na sessão de 2 de dezembro. 
Oradores: 
Os Srs. Timotheo da Costa, José Mariano, Par.mhos Montenegt'O, Sel'zedello e Medeiros e 

Alb~q uerque. 

Na Sessão de 2 de dezembro. 
São lidas as seguintes 

Emendas apresentadas 

Emendas 

A' redacção do projecto n. 174 D, de 1895 . (Orçamento da receitl1.. ) 
9.2 - Supprima-se por incougruente o n. 42. 

S. R.- Sala das sessões,.2de d~zembroda 1895. -José Mariano. 
93 - O imposto de 2 1/2 •/o ~obre dividendos será extensivo ás companhias nacionaes com séde 

nos Esta.Jos. 
S. R. - Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895- Medeieos e Albuquerque. 

OBSERVAçõEs. - Das emendas apresentadas, tanto em 2a como na3• discussão e na redacção 
final foram approvadas as de ns. 2, 9 (a 2" parte) 10, 14, 15, 23, 30, 33, 35, 38, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65,66, 69, 71, 72,74, 76 , (a2"parte), 79, 80, 81, 82, 83, 84,85, 88, 89, 90e 91; 
approvadas cotn o a'lditi v o da Com missão impresso no pl'ojecto n. 174 A menos o per iodo do § I o - Os 
vinhos de fructas etc., etc., as de ns. 6, 7 e 8; prejudtcadas por terem sido approvados os substitu-
tivos,emendas e sub-emendas da Commissão impressas nos projectos n. 174 A e 174 C, as de ns. 22, 
24 , 26, 28, 51, 53, 54 e 78 ; des tacada para projecto distincto a de n. 12 ; retiradas . a pedido 
dos au tores as de ns. 9 (a. 1a parte), 70 e 75; não acceit.ls pela 1\fesJ, por inciderem no§ umco do 
art. 131 do Regimento Interno, as de ns. 19, 20 e 21 e por con trarias á votação solemne da 
Camara as de os. 92 e 93; as de nais emenda3 for..tm rejeitadas umas e prejudic"tda> outras. 

O Projecto· da Camara dos Deputados sobre a Receita Geral da Republica , convertido em pro-
jac to de Lei, com as emendas approvadas pela mesma Camara sob n . 174 D, foi remettido ao Senado 
Federal em 5 de dezembro. 

Voltou emeoúado pelo Senado em 26 de dezembro. 
Na fórma do art. 128 do Regimento Interno são as emendas do Senado enviadas á Commisslo t.l.e 

Orçamento, qne õobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob n. 174 H. 

Projecto n. 17'4 H - .1.893 
(Emenda do Senado ao P rojecto n. 1?4 D.) 

Apresenlado em 26 d~ dezembro. 
Discutidas as emenrlas do Stlnado em 26 de dezembro. 
Orador~s : 
Os Srs. Serzedr.llo Corrê<.~, Bl'icio Fil ho, Lins de Vasconcellos, Manoel Cae tano, José Carlos, 

Thomaz Cavalcanti e José Marinno. • 
Encerrada a discussão s:'io approva.las as emendas do S:mado e com o projecto remettidas á 

Comlflbs:i.o de Redacção. 
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Projecto n. 1?"4 I- 189~ 

Redacção :final da Receita Geral 

Apresentado em 27 de dezembro. 
Dispensado da impressão a requerimento do Sr. F. Glicerio· entra immediatamente em 

discuss.ão. 
Oradores : 
Os Srs. José Carlos, Alcindo Guanabara, Serzedello Corrêa, Urbano Gouvea e Arthur Rios. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 27 de dezembro. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte: 

Emenda 

A' redacção do orçamento da receita : 
94 -Ao art. 1.0- Segunda parte da nota sobre vinhos referente ao n. 127, classe 9" da ta-

rifa : 
Supprimam-se as palavras-- dos vinhos communs--cuja inclusão não foi autorisada por vo-

tação alguma da Camara ou do Senado. 
S. R.-- Sala das sessões, 27 de dezembro de 1895.-- José Carlos de Carvalho. 

OBSERVAÇÃO: A emenda de n. 94 não foi aceita pela Mesa pelos seguintes motivos apresen-
tados pelo Sr. Presidente : 

O SR. PRESIDENTE-- Em face do regimento a Mesa não póde acceitar a emenda apresentada 
pelo nobre deputado pela Capital Federal. 

A redacção sà podurá ser emendada si se reconhecer que houve iucoherencia, contradicção ou 
absurdo manifesto. 

As palavras que a emenda do nobre deputado manda supprimir, constam do autographo, remet-
tido pela Mesa do Senado á Camara. 

Foi esta emenda submettida á approvação da Camara e por ella acceita. 
Ne~tas condições não se trata nem de incoherencia, nem de contradicção ou absurdo manifesto, 

caso em que caberia a emenda á redacção. 
O SR. JosÉ CARLOS- Mas trata-se de cousa peior. 
O SR. PRESIDENTE- A' Camara competirá lembrar qualquer outra providencia, si porventura 

assim entender. 
Emendas a redacção, em face do regimento, a Mesa não póde acceitar. 
Vem á mesa e são lidos os seguintes 

Requerimentos 

l. o Requeiro que a Mesa da Camara fique autorisada a entender-se com a do Senado para, veri-
ficando a verdadeira redacção da parte do art. l • do orçamento da receita, que se refere aos vinhos 
communs, fazer a definitiva redacção desta parte do art. 1°, de accordo com o vemido. 

S. R.-- Sala das sessões, 27 de dezembro de 1895.- Arthur Rios. 
2.0 Requeiro que se suspenda a votação da redacção do orçamento da receita, entenda-se a 

Mesa da Camara com a do Senado no sentido de averiguar a questão suscitada pelo Sr. deputado 
José Carlos de Carvalho e providenciar como fôr conveniente. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1895.- Alcindo Guanabara. 
A discussão da Redacção final dá Receita Geral da Republica é encerrada, sendo approvada 

bem como o requerimento do Sr. Arthur Rios. 
Subio á Sancção, em 30 de dezembro. 
Sancciouado. Lei n. 359 de 30 de dezembro de 1895. 

Annexo 20 
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Resoluções do Congresso Nacional sanccionadas e promulgadas pelo 
Poder Executivo 





RESOLUÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

DECRETO N. 272- DE 27 DE MAIO DE 1895 DECRETO N. 272 B - DE lO DE JUNHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senndo enviado á sancção. Iniciado na Cama r a dos Deputados e por ella. enviado á sancção. 

Manda pagar ao major reformado do Exercito Eugenio Frederico de Autorisa o Governo a revet· o r<~gnlamenlo da Directol'ia Geral dos Cor-
Lossio e Seiblitz ·o soldo que deixou de receber de 1862 a 1864. rei os, approvado pelo decreto n. 1692 A, de 10 de ab ril de 1894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. L• Fica o Governo autorisado a mandar pagar ao major 

reformado do Exercito Eugenio Frederico de Lossio e Seiblitz o 
soldo que deixou de receber de 1862 a 20. de junho de 1864, dis-
pensada a prescripção de que trata o decreto n. 857 de 12 de 
novembro de 1851. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O General de Divisão Bernardo Vasques, Ministro de Estado dos 

Negocias da Guerra, assim o tenba entendido e expeça os des-
pachos necessarios. 

Capital Federal, 27 de maio de 1895, 7• da RepubHca. 

PRUDENTE J. f•E MORAES BARROS. 

Bernardo Vasques. 

DECRETO N. 272 A- DE 30 DE MAIO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede a D. · José P ereira da Silva Barros a pensão annual de 
3:600$, sem prejuízo da congrua que percebe como ser ventuario 
do culto catholico. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1." E' concedida a D. José Pereira da Silva Barros a pensão 

annual de tres contos e seiscentos mil réis (3:600$ ), sem prejuízo 
da congrua que percebe como serventuario do culto catholico. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.pital Federal, 30 de maio de 1895, 7• da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

O Presidente dn. Republica dos Estados Unidos do Brazil : 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 
seguinte resolução : 

Art. 1.• Fica o Governo autorisado a rever o regulamento 
approvado pelo decreto n. 1692 A, de lO de abril de 1894, para 
execução da lei n. 194, de 11 de outubro de 1893, observando 
além qas bases estatuidas nessa lei, as disposições seguintes : ' 

§ 1.• Conferir aos administradores dos Correios nos Estados e 
Capital Federal a attribuição de nomear e demittir os empre-
gados seguintes ; . 

1•, n.manuenses, praticantes, carteiros de 1" e 2• classes e 
ruraes e de agencias, collectores, carimbadores, continuas, por-
teiros e ajudantes ; 

2•, agentes de 2", 3• e 4" classes, seus ajudantes thesourei-
ros e fieis, ficando ao director geral a attribuição' de nomear 
amauuenses, praticantes~ fiel do almoxarife, porteiro e continuo 
da directoria. 

§ 2:0 Ser de livre escolha do Governo da União o provimento 
dos cargos de director geral, sub-director, administradores seus 
ajudantes e contadores dos Correios. ' 

l. o Fica extincto o cargo de thesoureiro da Directoria Geral 
competindo ao almoxarife o vencimento de 6:000$ annuaes. ' 

2. 0 As licenças , aposentaclorias e montepio dos empre"'ados da 
Repartição Geral dos Correios serão regidos pelas di~posições 
vigentes para os funccionarios do Ministerio da Imlustria e 
Viação e pela lei de 4 de novembro de 1892. 

3.• Os concursos feitos para a primeirn. ontrancia serão validos 
por um anuo; e bem Dssi.m os que forem prestados para os cargos 
de 3•• oillciaes na Director·ia Geral e administrações de 1" classe 
2•• nus administraçõe~ de 2" e 3a classes, e officiaes nas de 4a. ' 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, lO de junho de 1895, 7• da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 
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DECRETO N. 273 - DE 13 DE JUNHO DE 1895 DECRETO N. 274 - DE 28 DE JUNHO DE 1895 

lnl·c1
·ado na C·• mar·a dos D t d 1 s d · d Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção, 

~ epu a os e pe o ena o envta o para ser 
publicado , 

Publica a r esolução do Cong t•esso Nac ional que approva os actos pra ti-
cados pelo Poder Executivo e seus agentes por mo ti v o ela r evolta de 6 
de setembro ele i 893. 

o Pt•esidente da Re publi ca dos Es tados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta a resolução 

seguinte : 
Arti go unico . Ficam appr ovados os aotos pl'aticad03 pelo Po-

dei' Executivo e seus agentes, po1· motivo da r evolta de 6 de 
setembro de 1893. 

Capital Federal, 13 de junho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçat,es Fe1·1·eira, 

DECRETO * - DE 19 DE JUNHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo pres idente elo Senado pro-
mulgado ex- vi elo a rt. 38 da Cons tituição 

Proroga por d ous ann os o prazo concedido á Companhia Estrada de Fel'l'o 
Not·deste do Brazil para começa t· os seus trabalhos . 

Manoel Victorino Pereira, presidente do Senado : 
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso N~cional 

decreta e promulga a seguinte resolução : 
Artigo unico. Fica prorogado pot• dous annos o prazo conce-

dido á Companhia Estrada de Ferro Petrolina a Parnabyha, suc-
cessora da Companhia Estrada de Ferro Nordeste do Bra.zil, para 
dar começo_aos respectivos trabalhos; r evogadas as disposições 
em contrarw. 

Senado Federal, 1\l de junho de 1895. 

DR. MANOEL YICTORINO PEREIRA, 

DECRETO * - DE 19 DE JUNHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo pres idente do Senado pro-
m'll gaclo ex -vi do ar t . 38 da Cons tituição 

Pror,oga por i S mezes a contar de 28 de setem bro de i 894 o pr azo pa ra a con-. 
s trucção da Estrada de F e t'l'o do Natal ao qeará-mirim, 

Manoel Victorino Pereira, presidente do Senado : 
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional 

decreta e promulga a seguinte resolução : 
Artigo unico . Fica prorogado por 18 mezes, a contar de 28 de 

setembro de 1894, o prazo para a construcção da Estrada de 
Ferro d.o Nat al ao Ceará-mirim, no Rio Grande do Norte · revo-
gadas as disposições em contrario. ' 

Senado Federal, 19 de junho de 1895. 

DR. MANOEL VICTORJNO PERFHJ\i\. 

Autorisa o Governo a despend er até á quantia de 25:000$ com o estabeleci-
mento de um pharol de 5a classe no porto de 1\facapá, no Estado do Para. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

~eguinte resolução: 
Art. 1." Fica o Governo autorisado a despender até á quantia 

de 25:000$ com o estabelecimento de um pharol de 5• classe no 
porto de Macapá, Esta.do do Pará . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocies da Marinha, almira.nta 

Elisiario José Barbosa, assim o faça executar. 
Capital Federal, 28 de junho de 1895, 7• da Republica. 

PRl)'DENTE J, DE MORAES BARROS, 

Elisiarjo Jose Barbosa, 

DECRETO N. 275 - DE 4 DE JULHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção, 

Isenta d a impostos de importação, em beneficio das em prezas indivi-
duaes ou collectivas que se propuzerem á exploração do carvão ele 
pedra , os materiaes, machin as e apparelhos destinados a essa explo-
ra ção, e o pixe e o breu destinados ao fabt·ico ele «briquettes>>. 

O Pl'esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte rasolução : 
Art. 1.• Os materiaes, machinas e apparelhos, destinados a 

exploração do carvão de pedra, o pixe e o hreu destinados ao fa· 
brico de «briquettes», são isentos de impostos de importação em 
beneficio da~ emprezas individuaes ou coltectivas, que se propu-
zerem a. essa exploração e fabrico. 

Art. 2. 0 O praw durante o qual ficarão isentos de direitos de 
importação, por for9a do cnntracto de 16 de agosto de 1890, 
lavrado no Contencw~o do Thesouro Nacional, o petroleo bruto 
e material destinado à installação de uma f:1.brica de refinação 
de pe troleo no Rio de Janeil·o, serà contado da riu ta da publica-
ção da presente lei, bem como ficam marcados, e da mesma data 
contados os prazos de 12 mezes para o inicio da instaltação da 
fabrica, e de 18 mezes para a sua inauguração, sob pena de 
caducidade do contracto. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de julho de 1895. 7• da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

F1·ancisco de Paula Rodrigue_3 Al,es, 

<AI'\d'I:Pd'\:I'I:J"<P 

DECRETO N. 276 -DE 4 DE JULHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Manda repar tir proporcionalmente por D. Narciza Canclida ele An-
drada e suas duas filhas DD. Narciza Josephina de Andrada e Silva. 
e Anna Joaquina de Andrada Agniltr, a pensão q1.1e aquella percebe 
por decreto de 13 de outubro de 1877. · 

O Presidente da Reppb\ica do~ Estados Vindos do Brazil: 
Fn ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono !lo 

seguinte resolução : 
Ar~. 1,° Fica repartida proporcionalmente pqp D. Narcizl.lo 

1 _candldPt q A~dm4~ ~ t>lU\.§ ctna~ tl~l:lae po1 ~v.rci~~ ~osep~i~& ~~ 
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Andrada a Silva ê Afina Joaquiha de Andrada Aguiar, a pensão 
que aquella percebe por decreto de 15 de outubro de 1877. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de julho de 1895,7° da Republica .. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 277 - DE 4 DE JULHO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputacle3 e por ella enviado á sancção. 

Proroga a té 31 de dezembro de 1896 o prazo para ser em iniciados os 
trabalhos de con~trucção da Estrada ele F er ro ele Caxias ao 
Araguaya . 

O Presidente da Republic::t dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica considerado prorogado, até 31 de dezem-

bro de 18\!6, o prazo para serem iniciados os trabalhos de cou-
strucção da Estrada de Ferro de Caxias ao Araguaya ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de julho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 277 A - DE 18 DE JULHO DE 1895 
niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçãc . 

Autorisa o Governo a abri r ao Ministerio ela Industria , Viação e 
Obras Publicas o credito supplemen ta r ele 3. 341:816$713, applicado 
á rubrica- Ga1·anlia de juros a estradas de fe rro, no e:s:ercicio 
de 1894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. I. • E' o Governo autorisado a abrir o credito supplemen-

tar de tres mil trezentos e quarenta e um contos oitocentos e deze-
seis mil setecentos e treze réis (3.341 :816$713) ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas, no exercício de 1894, appli-
cado a rubrica -Gar antia de juros a estradas de ferro. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 18 de julho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos PiTes . 

DECRETO N. 278- DE 19 DE JULHO DE 1895 
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Governo a abrir ao ~iinisterio da Justiça e Negocios Inte-
riOl·es, no corrente exercicio, um credito e:s:traorclinario ele 6:000$, 
para o custeio de tres officinas do Institu to Benjamin Constant . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. I. o E' o Governo autorisado a abrir um credito extra-

ordinario ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, na im-
portancia de seis contos de réis (6:000$), para despender, dentro 
do corrente exercício, com o Instituto Benjamin Constant no 

custeio de tres officinas, éraadas nos termos dõ art. 21 do r egü• 
lamento approvado pelo decreto n. 408 de 17 de maio de 1890. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contral'io. 
Capital Federal, 19 de j·ulho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
Dr. Antonio Gonçalves Fe1·1·eira. 

DECRETO N. 279- DE 27 DE JULHO DE 1895 

Iniciado no. Cam ara dos Deputados e por ella enviado á sa ncção. 

Crea um Consulado n:.. c idade de Caycnna. -

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Cong resso Nacional decreta e eu sancciono 

a r esolução seguinte : 
Art. 1.° Fica. creado um Consulado na cidade de Cayenna, 
Art. 2.0 E' auto!'isado o Poder Executivo a abrir para este fim 

o credito uecessario. 
Art. 3. 0 Revogam-se as dia posições em contrario . 
Capital Fecleral, 27 de julho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Carlos Augusto de Carvalho. 
<APd".fl~ 

DECRETO N. 280 - DE 29 DE JULHO DE 1895 

Iniciado na Camara doe Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Declara tempora rias as funcções elos orgãos do Ministerio Publico . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
.Art. 1: o São ~ampararias as funcções de todos os orgãos do 

M1msterw Publtco, tanto da Justiça Federal como da local do 
~istri~to Federal, resreitactos os direitos adq~iridos pelos f~nc
cwnarws _actuaes. Asstm, serão conservados sómente em quanto 
bem serv1rem, o pro~urador da Republica perante o Supremo 
Trtbunal Federal , o procurador e sub-procurador do Districto 
Federal junto a Côrte de Appe ll ação e Tribunal Civil e Crimi-
nal, e os procuradores seccionaes . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario e dero"'am-se 
especialmente as que se oppõem ao art . I o e aos artt 21 e 
23 do decre to n. 848 de ll de outubro de 1890 e 23 do decreto 
n. 1030 de 14 de novembro do mesmo anuo. 

Capital Federal, 29 de j ulho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS, 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira . 

DECRETO N. 281 - DE 29 DE JUL~O DE 1895 
Iniciado na Cama,ra dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Poder Executivo a conceder ao D1·. João 11. de Aze-
vedo Macedo, lente de ana tomia e physiologia da Escola Nacional de 
Bellas-Artes, um anno de licença, com ordenado, para tratar de 
sua saude . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art . J.oE' o Poder Executivo autorisado a conceder ao Dr. João 

Alvares de Azevedo Macedo, lente de anatomia e phjrsiologia da 
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Escola Nacional de Bellas-Artes, um anno de licença com orde-
nado, para tratar de sua saude o:nde ~he convier. . 

Art. 2. o Ficam revogadas as chspostções em con tra t·JO, 
Capital Federal, 29 de julho de l89o, 7° da Republica. 

PRUDENTill J. DE MORAES BARROS. 
Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

~~ 

LEI N. 282- DE 29 DE JULHO DE 1895 
Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados enviada á sancção 

Regula o modo de provar o fallecimento de qualquer official de terra 
ou mar para habilitação ao meio soldo e montepio. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte : 
Art. t.o A prova de fallecimento de qualquer o~cial de terra 

ou mar para habilitação. ao meio soldo e 11?-o?-tepw p~der-se-ha 
produzir perante os audJtores de guerra ou JUtzes secc10n?-es, na 
falta daquelles, mediante testemunhas, sendo o processo Julgado 
por sentença. 

Art. 2.o Essa justificação em original constituirá prova_piena 
e servil'á de base ao processo para habilitação dos herde1ros do 
official ao montepio e meio soldo, a que por ventuea tenhar.1 
direito. 

Art. 3.0 Não havendo testemunhas em numero sufficiente, quer 
presenciaes quer de ouvil' dizer, que constituam prova do falle-
ci.mento, a certidão negativa de haver o offici.al, que se presum_e 
fallecido, deixado de receber durante um semestre seus venCI -
mentos, uas repartições fiscaes ela União, no local ou Estarlo_ em 
que residia, completara a justiflca.ção a que se referem os art1gos 
antecedentes. 

Capital F.ederal, 29 de jullto de 1895, 7° da Republica, 
PRUDENTill J. DE MORAES BARROS. 

Elisiario José Barbosa. 
Bernardo Vasques. 

~:P~ 

DECRETO N. 283 - DE 30 DE JULHO DE 1895 
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Se~ado enviado á sancção. 
Autorisa o Poder Executivo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao 

bacharel Manoel Porflrio de Oliveira San~os,juiz seccional do Estado do Rio 
Grande do Norte, para tratar do sua saude onde lhe convier . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : · 
Art. l. o Fi ca o Poder Executivo autorisado a conceder ao 

bacharel Manoel Porfirio de Oliveira Santos, juiz seccional do 
Estado do Rio Grande do Norte, um anno de licenGa com o re-
spectivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de julho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BA.RROS. 
Dl'. Antonio Gonçalves Ferreira. 

<AA:J·I:Pd''d'I:J"d' 

LEI N. 284 - DE 30 DE JULHO DE 1895 
Iniciada na Camara elos Deptttaclos e pelo Senado enviada á sancção . 

Fixa as Forças ele terra para o exerci cio de i895. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacioi;lal decreta e eu sancciono a 

lei seguinte : 
Art. l. • As Forças de terra para o exercício de 1896 constarão: 
§ l. 0 Dos officiaes das differentes classes do quadro do Exercito ; 
§ 2. 0 Dos alumnos das escolas militares até 1.200 praças, e 

200 para a escola de sargeutos ; 

§ 3. o De 28. 160 praças de pret, distribui das de accordo com os 
qua:dros em vigor, as. quaes poderão ser elevadas ao dobro, ou 
mats, em mrcumstanmas extraordinarias. 

Art. 2. o Estas praças serão completadas pela fót•ma expressa 
no al't. 87 § 4o da Constituição e na lei n. 2556 de 26 de setem-
bro de 1874, com as modificações estabelecidas nos arts. 3° e 4o 
da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892. . 

Art. .3. o Os voluntarios o as _praças que, findo o se~ tempo 
de serv1ço, contmuarem nas filelt'as, com ou sem engaJamento 
perceberão as gratificações estipuladas na lei n. 247 de 15 d~ 
dezembro de 1894, e quando forem escusos do serviço se lhes con-
cederá nas colonias da União um prazo de tel'ra de 1. 089 ares. 

Art . 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de julho de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 
Bernardo Vasques. 

~~ 

LEI N. 285- DE l DE AGOSTO DE 1895 
Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á sancção , 

Fixa a Força naval para o exercicio de 1896. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte: 
Art. l.o A Força naval para o exercício de 1896 constará: 
§ l. o Dos officiaes do Corpo da Armada e das classes annexas, 

de accordo com os respectivos quadros, comprehendidos os que 
for _ _preciso embarcar nos navios de guerra e transportes da 
Umao, conforme suas lotações e elos estados-maiores das esqua-
dras e divisões navaes ; 

§ 2. 0 De 4 .000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, in-
clusive 300 praças para as tres companhias de foguistas e 100 da 
companhia de Matto Grosso; 

§ 3. o De 1.000 foguistas contractados de conformidade com o 
respec~ivo regulamento promulgado para os foguistas extranu-
merarws, em quanto o Corpo de Marinheiros Nacionaes não puder 
attender ás exigencias de todo o serviço ; 

§ 4. o De 3 . 000 apeendizes marinheiros·; 
§ 5. 0 De 400 praças do batalhão de infantaria de marinha; 
§ 6. o Em tempo de guerra, do pessoal que for necessario. 
Art. 2. 0 E' o Governo autorisado: 
§ l. o A engajar para o serviço da Armada Nacional durante 

a paz ou a g·uerra, o pessoal preciso para preencher' os claros 
que houver na Força naval; ' 
§~· o AboJ?-ar mensalmente, aos que se engajarem como mari-

nhetros nacwnaes ou soldados, mais metade do soldo que ora 
percebem essas classes, devendo o prazo de engajamento ser 
pelo menos de tres annos. 

§ 3. o A conced~r aos marinheiros nacionaes, procedentes das 
escolas de aprend1zes, que completarem cinco annos de serviço, 
sem nota que os desabone, uma gratificação mensal correspon-
dente á metade elo soldo da classe a que pertencerem ; 

§ 4.0 A conceder a mesma gratificação, equivalente á metade 
do soldo, ás praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes que com-
pletarem o tempo legal de serviço e continuarem a servir sem 
engajamento ; 

§ 5. 0 A considerar na reserva os navios que precisarem de 
concertos que se prolongarem por mais de 90 dias. 

Cada um desses navios tera a bordo o se"'uinte pessoal militar: 
commauªante, immediato, comt:nissario, m~stre, fiel e um quinto 
da lotaçao, percebendo os venmmentos de navio armarlo. 

Art. 3. 0 0 Ministro da Marinha, de accordo com o da Indus-
tJ•ia, _viação e Obra~ Publicas, peovidenciará para que as com· 
panhtas de navegaçao subvencwnadas pelo Estado sejam obriga-
das a consteuir seus navios com os requisi tos indispensaveis para, 
na eventualidade de guerra, serem convertidos em cruzadores. 

Art . 4. o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Capital Federal, l de agosto de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 
Etisiario José Barbosa. 
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DECRETO N. 286 - DE I DE AGOSTO DE I895 

Inicia do na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Governo a abrir o credito supplementar de 600:000r·, para 
occorrer ás despezas a fazer alé ao mez de setembr o do corrente exer-
cici.o, pela verba do n. 38 do art. 2o da lei do orçamento vigente. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. I. o Fica o Governo autorisado a abrir um credito supple-

mentar de seiscentos contos de réis (600:000 . ), para occorrer 
ás despezas a fazer a té ao mez de setembro do presen te exercício, 
pela verba do n . 38 do art. 2° da lei do orçamento vigente. 

Art. 2. 0 Revogam- se as disp~sições em contrario. 
Capital Federal, I de agosto de I895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. Dm MORAES RARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

DECRETO N. 287 - DE 2 DE AGOSTO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviôdo á srtncção. 

Autorisa o Governo a abri r um credito supplementar ao Ministerio da 
Marinha, na impo1•tancia ele 4.516: ~ 23$080, para pagar as despezas 
já l"eco nbeciclas e excedentes ás consignações votadas na lei do 
orçamento n. 191 B, de 30 de setembro de 1893 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. I. 0 E' o Governo au torisaclo a abrir um credito supple-

mentar ao Ministerio da Marinha, na importancia de quatro mil 
quinhentos e dezeseis contos tresentos vinte e tres mil e oitenta 
r éis (4.5I6: 323$080) para pagar as despezas já recouhecidas e 
excedentes às consignações votadas na lei do orçamento o. 191 B, 
de 30 de setembro de W93 para o exercício de 1894, sendo appli-
cado ás seguintes rubricas : 
Secretaria de E~taclo .•....... .. .... .. . .. .... 
Quartel General .... .. .................. .. . . 
Contadoria ..... . . . ....... . ................• 
Commissariado Gora!. .... ...... ........... . 
Auditoria .... ... ..... . .. ..... .... ... ... . . . . . 
Arsenaes ... . ....... ... . .. .. .. ....... . . . . .. . 
Capitanias de portos . ...... . ............... . 
Força na vai ........................ . .. ... . . 
Reformados .. ... ...... ... ..... ..... ...... . . . 
Munições de bocca ....•............ .. ....... 
Munições navaes ..... .. .. ..... .. .. ... . .... . . 
Material de construcção naval. ............. . 
Combustível .. .. ... .. . .. ..... . .. ..... .. .. .. . 
Fretes, tratamento de praças e enterros .. . .. . 
Eventuàes . .. . . . . .. .......... ... . . ....... .. . 

5:000$000 
:3:000$000 
6 :000$000 
I :000$000 

60$000 
917:763$499 

5:000$000 
752:284$039 

22:289$505 
436:815 810 
514:741$684 
550:000$000 
108 :1 57$026 

2:663$8 12 
I. I 9I :547$705 

4.516 :323$080 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capita l Federal, 2 de agosto de 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Etisiario Jose Barbosa. 

Annexo 

LEI N. 288 - DE 6 DE AGOSTO DE I895 

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deput~dos enviada á sancção . 

Determina que o montepio dos ofllc iaes da Armada e classes annexas, a que 
se refe re a resolução de 23 de setembro de 1795, seja regulado pelo mesmo 
dect·eto que tt·ata do montepio dos ofllciaes do Exercito. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congres~o Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte : 
Art. I . o O montepio dos officiaes da Armada e classes anne-

xas, de que trata a resolução de 23 de setembro de 1795, será 
regulado pelo mesmo decreto qne regul a o montepio dos officiaes 
do Exerci to; arn bos serão di vir! idos em duas paetes iguaes, ca-
bendo uma à viuva, si ella se achar nas condições es tatuídas 
ne:;se decreto, e a outra aos filllocl succe ·sive is, na fórma da lei, 
guDrdadas as cond ições acima referidas. 

§ 1. 0 Não h .tvendo filhos, a viuva recebeea as duas partes . 
§ 2. 0 F'icam comprehendiclos na. disposição de;;ta lei, desde a 

sua promulgação, os filhos dos officiaes fa llecidos, quando suas 
viu v as estiverem percebendo por inteiro o montepio. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contraeio. 
CalJital Federal, 6 ele agosto de 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Elisiario Jose Barbosa . 

Bernardo Vasques. 

DECRETO N. 289 - DE 8 DE AGOSTO DE 1895 

Iniciado .1a Camara elos Deputados e pelo Senado env iado á sancção . 

Releva da prescr ipção em que incorreu D. Mari a ela Penha Oli veira, 
viuva do alferes r eformado do Exercito Luiz Antonio de Oliveira . 

O Presidente da Republica cloJ Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional deci'eta e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art . I . o E' relevada da prescripção em que incorreu D. Maria 

da Penha Oliveirll , viuv<t do alferes r eformado elo Exercito Luiz 
An toni o ele Oliveir<1, para que possa receber o meio solrlo a que 
tem direito de 25 de agosto de 1875 a 22 de junho de 1894 . 

Art . 2 .° Fica revogadrt qualquer disposição em contrario. 
Capital Federal, 8 de agosto de 1895, 7° ela 'Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS . 

Francisco de Paula Roclrigues Alves. 
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0 EC RETO N, 29ú - DE 8 DEl AGOSTO DEl 1895 DECRETO N, 292- DE 3 DE I'JETEMBitO DEl 1895 

ltlioiado na Camara dos Dep~ttadoa e por alia enviado ó. sancção, Iniciado na Camara dos Depu~ados e por alia enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrit• o credito extt•aordinario de 898:486$840, Fa~ extensivas aos Arsenaes de Guerra dos Estados as disposições do decreto 
para pagamento de excesso elas despezas com o serviço de colo· 
nisação no Estado do Rio Grande elo Sul, no exercício de 1893, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional . decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1. 0 E' o Governo autoeisado a abrir o credito extraordi-

nario de 898 :486$8!0, para pagamento de excesso elas despezas 
com o serviço de colouisação no Estado elo Rio Grande do :::>ui, 
no exercício de 1893. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal , 8 de agosto de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olynt'w dos Santos Pires. 

DECRETO N. 291 - DE 15 DE AGOSTO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Depatados e pelo Senado e t1viado á sancção. 

Autorisn o Poder Executivo a abrir no corrente exercioio os C!"aditos extra-
ordinarios, de 54:000$ á verba n. 5, e de 60:_000$ ít verba n. 7, do a rt . 2° da 
lei n. 260 de 21 de dezem bro de 1894 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancuiono 

a resolução seg·uiute: 
Art. 1. 0 E' autorisado o Poder Executivo a abrir no corrente 

exercício os credi tas extraordiuarios de cincoenta e quatro contos 
de réis (54:000$) a verba n. 5, e de sessenta con.tos (60:000$) á 
verba n. 7, rio art. 2° da lei n. 256 de 2·1 de dezembro de 18114 -
os quaes serão assim distribuídos: 

N. 5 - Secretaria do Senado: 
Para o serviço ele stenogra-

phia, redacção e revisão 
elos debates .... .. • . ....• 

Para a acq uisição de livros e 
jornaes, para encaderna-

31 : 000.;"000 

n. 157 de 5 de agosto de 1893 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: · 
Art. 1. o São extensivas aos Arsena,es de Guerra dos Estados as 

disposições do decreto n. 157 de 5 de agosto de 1893. 
Ar t. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 3 de setembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Bernardo VasqHes. 

DECRETO N. 293- DE 3 DE SETEMBRO DE 1895 

Inici ado na Camara dos Deputados .e pelo Senado enviado para a 
formalidade da publicação. 

Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando n. actual sessão 
legislo.tiva até 4 àe outubro proximo vindouro. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacioual; na conformidade do 

disposto no § 1° do art. l7 ela Constituição Federal, resolve 
prorogar a sua actual sessão legislativa ate ao dia 4 de outubro 
do corrente anno. 

Capihtl Federal, 3 de seteml;Jro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves FeTreim . 

DECRETO N. 294- DE 5 DE SETEMBRO DE 1895 
ções e reorganisação do 
archivo e da bibliotheca .. 

Extraordinarias e eveutuaes. 
20:000~000 
3:000 .000 Iniciado no Senado e pela Camara dos Depu lados enviado á sancção. 

54:000$000 

N. 7 - Secret::tria da Camara dos Deputados : 
Para n serviço de stenogra-

Dispõe sob re as comp~nhias estrangeiras de seguro de vida que funcclonam 
no territorio do Bra~il. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
phia, redacção e revisão 
dos debates ... , .....•..• 

Para a acquisição de livros e 
jornaes e encadernaçõe::; .. 

50:000$000 

10:000$000 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 60:000$000 a lei seguinte: 
Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 15 de agosto de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

De . Antonio Gcnçalves Fen·eira. 

Art. 1. 0 As companhias de seguros de vida autorisadas a 
funccionar no Brazil e cuja séde social está em paiz estraugeiro, 
deverão apeesentar ao Governo o publicar pela impr-ensa , dentro 
de sessenta dias da promulgação desta lei, uma relação minu-
ciosa. ele todos os seguros por ellas garan tidos e em vigor no 
territorio da 1-tepublica, indicando, com o numel'o ele cada apolice, 
o nome da pessoa segurada, bem como o capital assegurado, o 
premio ou prestnção annual, e a quanto monta a reserva refe-
rente á dit<t apolice, no ! 0 de janeiro de 1894. 

Art. 2. '' O total das reservas ele todas as apolices vigentes no 
Brnzi1 naquella duta deverá ser empl'egaclo em valores na-
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cionaes, taes con1o bens immoveis no territorio daRepublica, 
hypothecas sobre propriedades e immoveis, acções de caminhos 
de ftli'['O, bancos, em prezas industl'iaes ou outros estabelecidos 
no Brazil, ou em derositos a prazo de um anno, pelo me nos, em 
estabelecimentos bancarias que funccionem no Bl'azil. 

Art. 3 . 0 Aquellas companhias de seguros de vid<t deverão 
justificar perante o Governo, de!'Jtro de 60 dias da promulgação 
desta lei, que o total das reservas de que trata o artigo prece-
dente está empregado de conformidade com o exigido no mesmo 
artigo, publicando pela imprensa a mesma justificação, em ordem 
a garantir a inspecção dos interessados. 

Art. 4 . 0 Desde a data da promulgação desl<t lei, depois de 
deduzida do total dos premias ou prestações recebidas no Brazjl 
por essas companhia.s a quantia precisa para despezns geraes , 
sinistro3, dividendos e outros pagamentos aos segurados, U.e-
verá o restante ser totalmente convertido, na f'órma do citado 
art. 2° . 

Art. 5. 0 As ditas companhitts de seguros ficam obrigadas a 
fazer decidit' pela agencia principal que tiverem no Brazil tod'lS 
as propostas de segnros aqui feitas; recusando ou acceitaodo-as 
e, neste caso, emittinclo as apolice~ definitivas. 

Paragrapho unico. Si dentro de quinze dias do racebimento da 
proposta pela a ~·encia principal n:1o houver recuse~ e e lia em bol-
sar a quantia correspondente á primeira prestação feita pelo 
proponente, terá o seguro pleno etreito, como si a apolice houvesse 
sido emittida, não podendo mais a companhia recusal -o. 

Art. 6. 0 O reconhecimento e liquidação dos siuistros e das re-
clamações elos segurados deve tambem ser considerado e de-
cidido em ui ti ma instaocia pela agencia principal do Brazil . 

Art. 7. o Deverão ellas no fim de cada semestre e dentro dos 
dous mezes seguintes apresentat• ao Governo e publir.ar pela im-
j)rensa um relataria minuci o~o ele todas as prestações embolsa-
das coFrespondentes aos seg uros ele vida contractados, a. datar de 
60 dias da promulgação desta lei. 

Art. 8. o Dentro de 60 dias da promulgação desta lei, as 'llvm-
panbias a que ella se refere deverão communicar officialmente 
ao Ministro das Finanças que acceilam o compromisso das obriga-
ções nella pt·escriptas. 

Paragrapho unico. A' que o não fizer será suspensa a per-
missão de fazer novos contl'ac tos de seguros no Brazil, limit<tn-
do .. se, de ent:1o em deante, a embolsar as prestaçÕ3S dos seguros 
vigentes, até essa data, e a executar os compromissos tomados 
conforme os respectivos contractos. 

Art. 9. o Dada esta hypothese, si mais tarde a companhia re-
solver aceitar as obrigações da presente lei, deverá pedir ao 
Governo autorisação, como pelas leis vigentes devem fazel -o as 
companhias estrangeiras que desej am funccionar no territoeio da 
Republica, e concedicla a autorisação, deverá f<tzer no Thesouro 
Nacional novo deposito de garantia. 

Paragrapbo unico. A companhia que, sem essa. autorisação e 
dada a hyp:J these do art. 8° e seu paeagraplw, acceitar novos 
contractos de seguro, terá ele recai her ao Thesouro lO % elas 
prestações que por isso haja embolsado, até que solicite e obtenha 
a referida autorisação. 

. Em caso ele não pagamento dentro ele 15 dias de intimada 
pela repartição fiscal, será a quantia devida cobrada do deposito, 
que, como garantia em virtude ela lei, t enha a companhia feito 
no Thesouro Nacional quando começou a funccionar. 

Art. lO. O Governo expedirá regulamento para a boa execução 
desta lei. · 

Capital Federal, 5 de setembro cYe 1895, 7° da Repub1ica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

F1·ancisco de Paula Rodrigues Alves, 

DECH.8T0 N, 295- DE 12 DE SETimBRO DE 1895 

Iniciado 11a Camal'a dos D~putados o pelo Senado en vi~do li suncçãa. 

Abre ao i\ [inis terio da Jus tiça e Negocios In te riores o credito extl'aordina rio 
de 3:600 para pagamentos de vencimentos a e ll'l pregados da Bibliolheca 
Nacional, no· txcrcicio de i 894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

resolução seguiu te: 
Art. l. o Fica aberto ao Ministerio da Justiça. e Negocias Inte-

riores o credito extraordioar-io de 3 :600$, para occorret· ao paga-
mento dos vencimentos de um conservador, um segundo official 
e um amanuense da Bibliotheca Nacional, a partir de 1 dtl 
setembro de 1894, data em que tomaram posse os funccionarios 
nomeados para o preenchimento destes cargos, Cl'eados pelo 
regulamento expedido a 8 de agosto . 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Cotpital Federal, 12 de setembro de 1895, .7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS, 

Dr. Antonio Gonçalves Ferrei1·a, 

DECRETO N. 296 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1895 

Iniciado na CanHn'a dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancçãa. 

Autorisa a abel'tur:t do credito supplementar do 108:713$995 ao n. 15, art . 6° , 
da lei n. 123 B, de 21 d•l novembro àe 1892 . 

O Presiuente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1. 0 E' o Governo autorisado a abrir o credito supple-

mentar da quantia de 108 :71 3. 995 com applicação ás obt'as do 
prolongamento da Estratla de Ferro de . Porto Alegre a Uru-
g uayana, no exercício de 1893, ficando assim augmentadn. a 
verba consignada para tal fim no art. 6°, n. 15, da lei n. 126 B, 
de 21 de novembro de 1892. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
CapitlÜ Federal, 12 ele setembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Antonio Olyntho dos Santos Pil·es. 

DECRETO N. 297 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1895 

Iuiciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisn. o Poder Executivo o. abrir, no exercicio corrente, o credito supple• 
mentat• de 7. ~03 :410$53;) para occonet• ás despezas com diversas rubricas do 
1\Iiuisterio da Guerra . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' autorisado o Poder Executivo a abf'it•, no corrente 

exercício, um credito supplementar, na, importancia de 
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7.905:410$565, que será assim distribuído pelas seguintes 
verbas do art . 5• da lei n. 266, de 24 de dezembro de 1894 

1. Secretaria de Estado e repartições annexas l :800$000 
2 . Supremo Tribunal Militar e audito!'es.... . 10: 800 000 
4. Directoria Geral de Obras Militares . ....... 800:000 000 
5. Instrucção Militar. .. . ................. . . 161:400, 000 
7. Arsenaes.. .......... ... .. .......... ... . . 295:516:365 
9. Laboratorio ·........ .. ... ... .. .. ..... .... · 300 000 

14. Corpos arregimen taclos . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6. 315:760 . 000 
17. Fardamentos ..... .. ... . ............. .... 42:600 000 
18. Equipamentos e arreios.................. 36:399 200 
19. Armamento . . .. , .. ... .. . .. ..... . . ....... 30 :00o,·ooo 
21. Companhias militares... ... ....... .. .. .. . 10:835, 000 
24 . Ajudas de custo. ................ . .. . .... 200 :000 ·000 

Art. 2.• Revogi:\m-se as disposições em contrnrio . 
Capital Federl'tl, 16 de setembro ele 1895, 7° ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Be1·na1·do Vasques. 

DECRETO N. 298 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1895 

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado a sancção. 

Autorisa : .. aposentar, com todos os vencimentos, no cargo que . actualmente 
exerce, o coronel Pedro Pn.ulino da. Fonseca. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução segu inte : 
Art. I.• E' o Poder Executivo autoril'!arlo a aposentar, no lagar 

que actualmente exerce e com todos os vencimentos, o coronel 
Pedro Paul i no da Fonseca, ficando extincto o referido Jogar . 

Art. 2 . • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capita l Federal, 23 de setembro de 1895, 7° da Repnblica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pil·es . 

DECRETO N. 299 - DE 30 DE SET íd\fBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa a abertura do credito supplementar de i.700:00J$ á verba- Repo-
sições ·e restitu;ções- do exercicio vigente, art . 7o, n. 29, da lei n. 266 de 
24 de dezembro de i894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a r esolução seguinte : 
Art. l. o ·E' o Governo autorisado a abrir ao Minis te rio da 

Fazenda o credito supplementar de mil e setecentos contos de 
réis (I. 700:000$) á verba - Reposições e restituições- do ex-
ercício vigente, art. 7°, n . 29, da lei n . 266 de 24 de clezem bro 
de 1894, não só para restituir os direitos de expediente cobrados 
pelas Alfanclegas sobre as mercador1as americanas beneficiadas 
pelo respectivo convenio, como dar execução ao art. 9°, alinea3", 
da citada lei e mais attender às reclamações dos Estados a té ao 
fim do actua l exercício. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federa l, 30 de setembro de 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 300 - DE 30 DE SETEMBRO DE 1895 

Iniciado n a Camara elos Deputados e pelo Senado e nviado á sancção. 

A.utorisa o Govet·no a a.brir no exercicio vigente os cred itas extraordinarios 
de 38i:OOO$ para dat• execução ao§ i Odo at-t. 20 da lei n. 242 de i 3 de de· 
zembro de 1Sg4 e de 1.883:575$080 para pagamento de fretes e reparos dos 
vapores Sa>'tlos, S . Satuador e Ilaipú, armados em cruzadores para attender 
its necessidades do serviço publico durante a revolta de 6 de se tembro 
de i893 . 

O Presidente da Republica elos Esbclos Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art . 1. 0 E' o Goveeuo autorisado a abrir ao Ministerio da Ma-

rinha, no exel'cicio vigente, os seguintes creditas ex t raordinarios: 
381:000$ para, dar execução ao §lO do ar t. 2° da lei n. 242 de 
13 de dezembro de 1894 ; 1.883 :575$080 para pagamento de 
fretes e reparos dos vapores Santos e S . Salvad.or ela Companhia 
Lloytl Brazileiro e Itaipú da Comp.tnhia Nacional de Naveg·ação 
Costeiea, armados pelo Governo em cruzadores, para attender ás 
necessidades do serviço publico proveniente da revolta de 6 de 
setembro de 1893 . 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1895, 7• da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Elisiario Jose Barbosa. 

DECRETO N. 301 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Sep.ado enviado para ser 
publicado . 

Publica a resolução do Congresso Nacional pro rogando a actual sessão legis-
lativa até 3 de novembro proximo vindouro. 

O Presiden te da Republica dos r<;stados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

disposto no§ I• do art . 17 da Constituição Federal, resolve pro-
rogar a sua actual sessão legislativa até ao dia 3 de novembro 
do corrente anuo. 

Capital Federal, 2 de outubro de 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS, 

Dr. Antonio Gonçalves . Ferreira. 

DECRETO N. 302 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado a sancção. 

Autol'isa o Poder Executi 10 a appl icar as sobras da verba -Empreitada - da 
Estrada de Ferro Central da Parahyba, ao pagamento do pessoal da tnesma 
via ferrea . 

O Presidente da Republica elos Es tados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. ],o O Poder Executi vo é autorisado a applicar as sobras 

da verba- Empreitada- da Estrada de Ferro Central da Para-
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byba, consignada no orçamento vigente, ao pagamento do pes-
soal da mesma via ferrea. 

Art. 2. 0 Revogam -se as disposições em con trario . 
Capital Federal, 3 de outubro ele 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 
Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 303 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir ao Ministm·io da n1al'inha o credito de S30:SOO.S , 
supplemen t rtr á verba - Obt•as --do orçamento em vigot·, para occorrer á. 
construccão de um quat'tel P"'"" o batalhão de infantaria de Marinha, aos 
reparos in dispensaveis a diversos proprios nacionaes na Ilha das Cobras, e 
á fnbricação de uma porta-caixão para o dique «Guanabara». 

O Presideute da Republica dos Estados Un idos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a r esolução seguinte : 
Art. l. 0 E' o Governo autorisado a abrir ao Mioisterio da 

Marinha o credito de oitocen tos e trinta contos e oitocentos mil 
réis (830: 800$), supplementar á verba - Obras - n . 20 do 
ar t. 4° da lei n. 26t:i ele 24 de dezembro de 1894, para occorrer á 
construcção de u m quartel para o batalhão ele infantaria de 
Marinha, orçada em quin hetltos contos do réis (500:000 .), aos 
reparos indispensaveis a diverso3 proprios naoionaes na llha das 
Cobras, or çados em duzentos e cincoenta contos de réis 
(250:000$), e a fabripação de uma porta-caixão para o clique 
«Guanabara», orçada em oitenta contos e oitocentos mil réis 
(80:800$000) . 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 10 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MoRAES BARROS. 
Elisiario Jose Ba1·bosa . 

LEI N. 304- DE 10 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á sancção. 

Augmenta os venc imentos dos ofllciaes inferiores dos corpos e brigadas de 
Marinha e eq uiparados . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte : 
Art. 1. 0 Os officiaes inferiores dos corpos e brigadas de Ma-

rinha e equiparados, perceberão os seguintes vencimentos: 
Soldo Gratificação Total 

Mestre................. 100$000 150$000 250~000 
Contra-mestre..... .. . . . 90$000 130$000 220 000 
Guardião............... 80$000 100$000 1 80~000 

§ 1. 0 Nas empregos de terra e embarcados nos navios de 
reserva , em fabrico ou desarmados, vencerão pela ta,bella. 

§ 2 . 0 Nos navios armados mais 5°/o sobre a gratificação do 
cargo que exercerem e, quando em commissão nesses navios, o 
augmen to de lO o lo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, lO de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

DECRETO N. 305 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1895 

[niciado <la Camara dos DepLttado~ e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede amnistia ás pessoas implicadas nos acOntecimentos politicos ultima-
mente occorridos no 13:stado das AlagOas o na cidade da Boa Vista, em 
Goyaz. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Artigo unico . Ficam amnistiat.la8, desde ja, todas as pessoas 

que t.lirecta ou inclirecta,mente tomaram parte nos f<1ctos occor-
riclos em 1 de m<lio deste anno, no Estado das Alagoas, e no 
movimento SeLlicioso ultimamente havido na cidade da Boa Vista, 
no Estud.o Je Goyaz . 

CcLpibl Federal, 17 de outubro de 1895, 7° ela Republica . 

PRUDENTE J. D8 MoRAES BARROS . 

Dr. Anwnio Gonçalves Ferrei1·a. 

DECRETO N. 306 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Genado enviado á sancção . 

Autorisa o Go1•erno a abrir o cred ito supplementar de 44:826$'•23 a<> Ministorio 
da Justiça e Negocias Interiores no exerctcio de 1894 para occorret• ao pa-
g:unento das despezas auto risadas pela I oi n. 19S de 18 de julho de 1894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi1 : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolu•;ão seguinte: 
Art. 1. o E' o Govemo a utorisado a abrir o credito supple-

mentar de quareuta e quatro contos oi tocentos e vinte e seis mil 
quatrocentos vinte e tres réis (4-1:826$-123) ao Ministerio ela Jus-
tiça e Negocias Interiores no exercicio de 1894, applicado á ru-
brica- Serviço Sanitario Marítimo- da lei n. 191 B, de 30 de 
setembro de 1893, art.2°, n . 19, para occorrer ao pagamento das 
despezas autorisaclas pela lei n. 198 de 18 de julho de 1894, e a 
par tir de 19 do mesmo mez, data do SU<L publicação . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de outubro de 1895, 7° ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

DECRETO N. 307 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara doa Deputados e pelo Senado enviado á aancção. 

A utorisa o Governo a a.brir n.o l\Iinisterio dn. Fazenda o ct·edito supplementnr 
de 23: 000$ para occorrer ás despezas da rubrica n. 11 do a rt. 7° da lei 
n . 2J6, de 2l de dezembro de 189>- Caixa de Amol'tisação. 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono Elisiario Jose Barbosa. 

I 
a resolução seguinte: . 

Artig-o unico. E' o Governo autorisado a abr ir o credito 
supplementar de vinte e oito contos de réis (28: 000$) ao Ministerio 
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tla Fazenda, para océorrer ás despez!l.s da rubricá i1. 11, art. 7°, DECRETO N. 3ld ....... DÉ 21 DÉ otiTtfBR.O DE Í895 
da lei n. 266, de 24 de dezembro de 1894 - Caixa de Amorti-
sação-; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1895, 7o da Republica. Iniciado !la Camara dos Deputados e pelo Seuado enviado á sancçâo. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Prancisco de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 308 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Doputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda, no corrente exercicio, ü. 
verba - Exerc icios findos- da lei n.256, rle 2'• de dezembro de 1894 , o cr~dito 
sup plemen~ar de 193:000$ para cannlisa~.ão de agu~ da cidade de Macâo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a r esolução seguinte: 
Art. 1 . 0 E' o Governo auto risada a abrir no corrente exercício 

á verba - Exercícios findos- do Ministerio ela Fazenda, art. 7°. 
n. 31, da lei n . 266, de 24 de dezembro de 1894, o credito sup-
plementar de 193: 000 para occorrer a cl espeza.s com serviços, 
já em parte r eali zados, par a cana lisn.ção de agua para a cidade 
de Macáo, no E:;tado do Rio Grande do Norte. 

Art.. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

DECRE TO N. 309 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camal'a dos Deputados e pelo Se nado enviado á sancção. 

R eleva a b. Francisca da Serra Carneiro Dutra a pt·escripção em que incorreu 
para percebe r a dilfet·ença do meio so ldo a que tem dit·eito de 1871 a 1887. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: · 
Art. 1. o Fica relevada a D. Francisca da Serra Carneiro 

Dutra .a prescripção em que incorreu, para perceber a di:fferença 
do meiO soldo a que tem direito de 1871 a 1887. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de outubro de 1895, 7° da RC:lpublica. 

PRUDEN TE J. DE MORAES BARROS. 

Fmncisco de Paula Rodrigues Alves. 

Amnistia todas as pessoas que direota ou indirectamen te se tenham envolvido 
nos movimen~os revo lucionar ias occorridos no territorio da Republica até 
23 de agosto do corrente anuo, com as restricções que es tabelece. 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1.° Ficam amnistiadas totlas as ressoas que directa ou 

indirectamente se tenham envolvido em movi meu tos r evolu-
cionarias occorridos no t erritorio da Republica até 23 de ago5to 
do corrente anuo. 

§ J.o Os o!D.ciaes do Exercito e da Armada amni si;iados por 
esta lei não podeeão voltar ao serviço act ivo antes de dous annos 
contados da data em que se apresentarem á autoridade compe-
tente, e a inda depois clesse prazo, si o Poder Executivo assim 
julgar conveniente. 

§ 2 . 0 Esses officiaes, emquanto não reverterem á actividade, 
a penas vencerão o soldo de suas patentes e só contarão tempo 
para r eforma . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de outubro de 1895, 7° da Republica. . . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Go.nçalves Ferreira. 

DECRETO N. 311 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado .na Cama r a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Go\·erno a abrir ao Ministerio da Fazenda o credi to sup plementar 
de quatro m:t e se tecentos con tos de réis (4 , 700 :000$) á verba- Exercicios 
findos - da lei n. 266 , de 24 de dezembro de 1894 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decre ta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. J.o E' o Governo au torisado a abrir, no co!'r ente exer-

cício, ao Minist erio da Fazenda o cr edito supplementar ele 
quatro mil e setecentos contos de r éis (4.700 :000$) á verba 
- Exercícios findos- art. 7° n. 31 da lei n. 266, de 24 de 
dezembro de 1894 , para occorrer ao pagamento das dividas ja 
liquidadas e as que estiverem em via de liquidação até ao 
exet'cicio de 1893 . 

Art. 2.0 Revogam-se as disp0sições em contrario. 
Capital Federa l, 24 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS , 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 



DECRETO N, 312 - DE 24 DE OUTUBRO Dl!l 1895 LEI N, 314- DE 30 DE OU'l'UBR.O DE 1895 

Iniciado na Cam:wa dos Deputados e pelo Senado enviado à sancção. lniciada na Camara dos Deputados e pelo Sen!J,do enviada á sancção, 

Autorisa o Poder Executivo a conceder um anuo de licença ao engenheiro 
Pedro Pereira de Anrlrade, fiscal· de 3a classe da Inspeoto ria Gel'a l de Es-
tl'adas de Fel'ro. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brc~zil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. l. o E' o Poder Executivo autorisauo a conceder a Pedro 

Pereira de Andrade, engenheiro de 3a classe da lnspectoria 
Gera.! de Estradas de Ferro, um anno de licença, com o respe-
ctivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 de outubro ele 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Antonio Qtyntlw dos Santos Pires. 

.. 

DECRETO N. 313- DE ~8 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir no corrente exe t•cicio, no Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores, o credit o &uppleme~ tat· de 556 :226S6 10, destinado a 
divet·sas verbas do art. 2o da lei n. 236 de 24 de dezem bro de -1894. 

O Presidente ela Republica dos Estados Upidos elo Brazi l: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneciono 
a seguinte resolução : 

Art. I . o E' o Governo autQrisado a abrir no corrente exer-
cício, ~.o Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito 
supplementar de 566:226;·610, destinr,d0 as seguintes verbas do 
art. zo da lei n. 266 de 24 de dezembro de 189'1 e assim distri-
buido: 
5. Secretaria do Senado . . .... ... .. ......•. .... . 
7. Secretaria da Camnra dos Deputados •........ 
9. Secretaria de Estado .... .. ....•... . . , . .... . . 

11. Justiça do Districto Federal. ..........•...... 
13. Policia do Districto Federal •............ .... 
19. Serviço S,witario Marítimo ................•. 
20 . Instituto Sanitario Federal ....•......•...... 
21. Faculdade de Direito de S. Paulo .......... . . 
22. Faculdade de Direito do H.ecife ............. .. 
27. Petlagogium ... .. . . .........•.............• 
28. Gymnasio Nacional ........................• 
32. Instituto dos Surdos-Mudos .. . ...... .. . .....• 
39. Obras, incluída a importancia de 3:980$ para 

reparos e completa adaptação do proprio na-
cional da rua do Passeio, em que vae func-

600$000 
6: 157$50() 
8:000.ji000 

178:140$000 
62 :390$000 
30:780~000 
1: 200~000 
2:800$000 
3 :065~000 
6 :1 50 000 

24:520 ·000 
1:500$000 

cionar o Pedagogium... •• .. . . . . . . . . . . . . . . • 190:924~ 110 
41. Eventuaes . ..... ... ........ , .... .•. . . . • . . . . . 50:000:$000 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de outubro· de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Fen·eira. 

Reorgnnisa o ensino dns Faculdades de Direito. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos elo Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte : 
Art. 1.0 A partir do primeiro anno lectivo depois da publica-

ção desta let, o ensino nas Faculdades de Direito será feito em 
cinco annos, distrilmidas as materias elo curso pelas seguintes 
cadeiras : 

} 0 ANNO 

1 a Cctcleira - Philosophia do direito. za » -Direito romano. 
3• » - Direito publico e constitucional. 

2° ANNO 

}a cadeira- Direito civil (1" cadeira) . 
2" » - Direito criminal (l" cadeira). 
3a » -Direito internacional publico e diplomacia. 
4" » - Economia política. 

3° ANNO 

l" cadeira - Di rei to civil (2" cadeira). 
2• » - Direito criminal, especia lmente direito militar e 

regimen penitenciaria (2• cadeira) . 
;p cadeira - Sciencia das finanças e contabilidade do Estado 

(continuação da 4• cadeira do 2° anno) . 
4" cadeira- Direito commercial (L" cadeira). 

4° ANNO 

1 a cadeira -Direito civil (3" cadeira). 
2• cadeira - Dieeito commercial (especialmente o direito ma-

ritimo, !~t llencia e liquidll.ção .i udicial). 
3" cadeira- Theoria do processo civil, commercial e cri-

minal. 
4" cadeira- Medicina publica. 

5° ANNO 

1 a cadeira - Pratica forense (continuação da 3" cadeira do 
4° anno). 

2• cadeira - Sq,iencia, da administração e direito adminis~ 
trativo. 

3a cadeira- Historia do direito e especialmente do direito 
nacional. • 

4" cadeira- Legislação comparada sobre o direito privado. 
§ 1. 0 Para o ensino destas materias haverá 19 lentes cathe-

draticos e oito substi tutos que serão : 
Um de direito romano, direito civil e legislação comparada; 
Um de direito commercial ; 
Um de direito criminal; 
Um de medicina publica ; 
Dous ue phi losophia elo direito, direito publico e constitucional, 

direito inter·nacional rublico e. diplomacia e direito nacional; 
Um de economia política, sciencia das finanças e conta,bilidacle 

do Estado, sciencia da admimstração e direito administrativo ; 
Um ele theoritt do processo civil, commercial e criminal e pratica 

foreose . 
§ 2. 0 Os substitutos de direi to romano, direito publico e consti-

tucionnl, direito commercial (2• cadeira) e medicina publica farão 
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sempre cursos complementares sobre a parte do programma que 
lhes for determinada pela Congregação, de accordo com o pro-
fessor da respectiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender conveniente a Con-
gregação, nunca, porém, depois de tres mezes da abertura das 
aulas. 

Os demais substitutos sómente farão cursos complementares 
das outras matarias, quando assim julgar preciso a congregação 
e em virtude de solicitação do professot· da cadeira . 

§ 3. o As funcções de preparador das cadeiras de medicina 
.legal e hygiene serão exercidas pelo substituto de medicina pu-
blica logo que vagarem os logares de preparador actualmente 
providos. · · 

Art. 2 .0 No regimento das Faculdades de Direito. serão obser-
vados os seguintes preceitos : 

§ 1. o As aulas serão abertas no dia 15 de março e enoerradas 
no dia 15 de novembro. 

§ 2. o Os lentes das cadeiras, cujas ma terias continuam a ser 
ensinadas no anuo seguinte, deverão proseguir nellas até que se 
termine o curso respectivo. 

§ 3.0 A prelecção durara uma hora, podendo o lente ouvir qual-
quer dos alumnos. Duas vezes por mez havera exercícios prati-
cas, segundo a fórma que o lente determinar. 

§ 4. 0 Para a verificação da frequencia nas aulas havera um 
livro especial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. 

Deste livro, que ficara sob a guarda do professor da cadeira, 
serão extrahidas no fim de cada mez as re~t,ectivas notas para o 
reconhecimento do numerode faltas dadas pelos alumnos; affi-
xando-se edital no edificio em que funccionar a Faculdade, afim 
de que possam ser feitas as reclamações que forem justas. 

§ 5. • l'hwera duas épocas de exames : a primeira logo depois 
de encerradas as aulas; e a segunda quinze dias antes de come-
çar o no vo anuo lectivo. 

§ 6." Na primeira época sómente serão aclmittidos a exame os 
estudantes matriculados. 

Na segunda serão admitt idos : 
a) o a lumno que em qualquer das aulas do curso que frequen-

tar, comprehendidas as dos cursos complementares, der 40 faltas, 
0 qual por tal motivo não podara ser admittido a exame na pri-
meira época ; 

b) os al umuos de cursos parti!::ulares, comprehendidos nesta 
classe todos os que não forem matriculados ; 

c) os reprovados na primeira época, paga por estes nova taxa 
integral da matricula ; 

d) os alumnos matriculados, que por motivo justificado, não 
tiverem feito exame na época anterior . 

O exame versará sout'e os pontos que a commissão examinadora 
formu lar no acto, excepto para os a lumnos contemplados na 
ultima classe. 

§ 7. 0 Em nenhuma das épocas podera o alumno ser examinado 
na.s matarias de mais de um anuo. 

O alumoo que tiver prestado exame das matarias de um anuo 
na primeira época não poderá ser admittido a exame das mate-
rias do anno subsequente na segunda época. 

O alumuo, porém, reprovado sómente em uma das matarias do 
anno, poderá matriculae-se no curso immet.liato e prestar exame 
das disciplinas deste anuo em qualquer das épocas, sendo pri-
meiramente approvado na mataria do anuo anterior . 

§ 8. o AS provas e:;criptn, e oral deverão ser fei tctS mL mesma 
época, anou llaodo-se a prova escripta, si por qualquer motivo o 
alumno não completar o exame .. 

§ 9. o O alurnno só podera ter guia de uma para outra Facul-
dade depois de ter prestado o exame elo anuo . 

§ 10. As penas discip linares applicadas por qualquer da:; Facul-
dades offiCJaes, ou a, estas equipara.das, serão re:;peitadas pelas 
'Outras . 

. Art. 3. 0 _Ficam abolidos os Cursos. especiaes de sciencias j uri-
dlcas, c~e scwn?ta~ s.omaes e de ~otartado ; continuando, porém, 
o de sctenctas J urtdJCas por mats tres anuas, o de sciencias so-
ciaes por dous e o .de notariado por um, si nelles houver estu-
dantes matriculados e que queiram concluil-os · observando-se 
em taes Cursos o regimen adaptado por esta lei. ' 

Art. 4. 0 Os lentes das cadeiras extinctas e os actuaes substi-
tutos serão transferidos para as novas cadeiras e para os lagares 
de subs~itutos cr~ados por esta lei, precedendo proposta da Con-
gregaçao respectiva. Os actuaes professores de philoso.phia e 

historia do direito e direito nacional continuarão a exercer : o 
primeiro a cadeira de philosophia do direito, e o segundo a de 
historia, especialmente do direito nacional. 

Paragrapho unico. O lente cathedratico que não for aprovei-
tado ficara, todavia, gosanclo de todas as suas regalias, até que 
vagando qualquer cadeira, seja encarr egado do ensino da mate: 
ria nella comprehendida. 

Art. 5.0 As Faculdades Livres, para serem reconhecidas e po-
derem gosar das regalias e vant agens estabelecidas na legislação 
vigente, deverão ter um patrimonio de 50:000$, representado 
por apolices da divida publica geral ou pelo edificio em que as 
mesmas funccionarem, e provar uma frequencia nunca inferior 
a 30 alumnos por espaço de dous annos, além da observancia do 
regimen de ensino prescripto nesta lei. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades Livres é concedido 
o prazo de cinco annos para a constituição deste patrimonio. 

Art. 6. o As Faculdades Livres deverão organisar os seus esta-
tutos de accordo com o regimen adaptado na presente lei. 

Art . 7. o O Governo nomeara para cada uma das Faculdades 
Livres um fi'Scal de recon hecida competencia scientifi.ca em assum-
ptos de ensino jurídico, o qual em relatarias semestraes expora 
quanto houver verificado sobre o programma e . merecimento do 
ensino,_ marcha do processo elos exames, natu:reza das provas 
exhibiclas e, finalmente, sobre a obset·vancia da legislação em 
vigor, quer quanto as cond ições de admissão á matricula, quer 
quanto ao regimen do ensioo adopt~do nas referidas Faculdades . 

Art. 8 . 0 A admissão a matricula sem J>reenchimento das con-
dições exigidas na lei ou a inobservancilr elas regras estatuídas 
para o pro~esso dos exames, veriticadas por denuncia do fiscal, 
ou de qualquer cidadão, em inquerito para tal fim ordenado, com 
aud iencia da F<1 Culdade, dará Jogar a suspensão ela mesma Facul-
dade por um a dous aunos . 

§ 1. o Verificada a pratica de abuso quanto a identidade dos 
al umnos nos exames ou collação dos grãos, immediat amente sera 
cassado a instituição o titulo de Faculdade com as prerogativas 
a elle inherentes . 

Só por decreto podara ser suspensa a Faculdade ou cassado o 
seu ti tu lo. .. 

§ 2 . o As irregularidades ou abusos de outra natureza, que 
acarre~em o abatimento do nivel moral do ensino nestes insti-
tutos, darão Jogar á censura publica . 

Art. 9 . o Os fiscaes perceberão a gratificação annual de 2:400$ 
paga pela r espectiva Faculdade livre, que a recolhera em pre-
stações semestraes a repartição federal pelo Governo designada . 

Art. 10. Ao concurso para provimento dos lagares de lent /3 
cathedratico e substituto de medicina publica poderão ser admit-
tidos os doutores em medicioa . 

§ L " O concurso será feito perante um jury de sete membros, 
sendo tres professores da respectiva Faculdade, eleitos pela con-
gregação, e quatro doutores em medicina, nomeados pelo Governo, 
podendo ser para tal fim escolhidos professores das Faculdades 
offlciaes. . 

§ 2.• O director da Faculdade presidira o concurso, sem 
todavia ter voto na esco lha de candiclato. · 

§ 3.• Terminado o concurso, e reunindo-se a congregação 
para a apresentação official do cantlirlato, podara esta divergir 
do voto emittido pelo jury, e, motivando neste caso o seu parecer, 
o Governo esco lherá entre os dous candidatos. 

§ 4. o Em igut\ ldade de condições serão preferidos os bachareis 
ou doutores em direito. 

Art. 11. O Govet·no expedirá os estatutos e regu lamentos 
precisos para '~ execução desta lei, consolidando as disposiçõ13s 
das actuaes instituições de ensino jurídico, que continuarem ern 
vigor. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 
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DECRETO N. 315 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1895 DECRETO N, "318 -DE 31 DE OUTUBRO DE 1895. 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado para ser Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 
publicado. 

Publica a resolução do Congresso Nacional prorogando a actual sessão legis .. 
• lati v a até ao dia 30 de novembro proximo vindourv. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

disposto no § Jo do art. 17 da Constituição Federal, resolve 
pro rogar a sua actual se.osão legislativa até ao dia 30 de n ovem-
llt·o do corrente anuo. 

Capital Federa l, 31 de outubro de 1895, 7• da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Dr. Antonio Gonçal"l!es Fe1·reü·a, 

DECRETO N. 316 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1895 

I niciado na Camara dos Deputados <l pelú Senado enviado á sancção . 

.Autorisa o Poder Exeeutivo a conceder a Julio Trajano de Moura, clirector 
da 4a secção do Museo Nacional e do L~boratorio Anatomo- Pntbologico da 
Assi~tencia de Alienados, um anuo de licença, sem vencimentos . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço sabee que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

-a resolução seguinte : 
Art. 1.o E' o Poder Executivo autorisado a conceder a Julio 

Trajano de Moura, director da 4a. secção do Museo Nacional e do 
Laboratorio Ana tomo- Pathologico da Assistencia dos Alienados, 
um anuo de l icença, sem vencimentos. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 ele outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

Dr . Antonio Gonçal"lles Ferreira. 

DECRETO N. 317- DE 31 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara do> Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Poder Executivo a conceder ao fo official da Bibliotbeca Nacional 
OJympio Ferreira das Neves um anno de licença com ordenado, para tratar 
de sua saude, fóra do paiz. 

O Presidente da Republica dos _Estados Unidos do Brazil : 
Faço s:1 ber que o Congresso Nacion:~ l decreta e eu sancciono a 

l'eso lução seguinte : 
Art . 1. o E' o Pode!' Executivo autorisado a conceder ao 

i<> official da Bibliotheca Nacional, Olympio Ferreira das Neves, 
um anno de li cença com ordenado, para tr,\tar de sua saude fól'a 
do p::üz . 

Art. 2. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
Ca pital Federal, 31 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçal"l!es Ferreira. 

Annexo 

Auto ris a o Pod•r Executivo a conceder ao engenheiro civil José Dias Delgado 
de Cat•valho Junior, lente do Externllo elo Gymnasio Nacional o professor 
do Collegio MiliLar, um anno do licença, com o respectivo ordenado, para 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço sabet' que o Congt·esso Nacional decrettt e eu sancciono 

a reoolução seguinte: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder ao 

engenheiro civil José Dias Delgarlo de Carvalho Junior, lente do 
Externato úo Gymuasio Nacional e professor do Collegio Militar, 
um anno de licença, com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saucle onde lhe convier. 

Art . 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 ele outubro de 1895, 7" da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Ferrei1·a. 

Be1·na1·do Vasques . 

DECRETO N. 319- DE 3 1 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara do3 Deputados e por élla enviado á sancção . 

Autorisa o Governo a abrir ao ;\finisterio da Guerra. o credito de 3.000:000$ 
para resta·.~ração e melhoramento das fortalezas da Republica. 

O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Artigo unico. E' o Governo autorisado a abeirao Min isterio da 

Guerra, com applicação no exercício corrente e no proximo 
futuro, o_ credito de tres mil contos de réis ( 3 . 000: OOO$·) para 
restauraçao e melhoramento das forta lezas da Repubíica · revo-
gadas as disposições em contrario. ' 

Capital Federal, 31 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Bernardo Vasques . 

DECRETO N. 320 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir o ct•edito extraordinat·io de 2.0J6:135S872, para 
occorrer aos pagamentos das despezas realizadas. e a renliau· por conta da 
verba - Terras Publicas e Colonisação . • 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço S<1ber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono . 

a resolução seguinte: 
Art . 1. 0 E' o Govemo autorisad0 a abrir o credito extraorcli-

nario de 2 . 096: 135$872 para occorr&r aos pagamentos não só 
das tlespezas realizadas e a realizar por conta da verba...:. Terras 

22 
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Publicas e Colonisação, e que foram feitas de ~ccordo CO!ll o~ 
contractos celebrados, como tambem das. q_ue d1~em_ r~spe~to a 
fiscalisação dos burgos agrícolas, med1ç>ao e dJEcr1mmaçao de 
terras. . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con trarw. 
capital Federal, 31 de outubro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 
Antonio Olyntho elos Santos Pi1·es. 

DECRETO N. 321 - DE 7 DE NovmmRo DE 1895 

Iniciado na Cnmara dos Deputado; e por ella enYiado á. sancção. 

,.\ulorisa 0 Poder Executivo a nlH'it· ao l\Iinis tet·io da Justiça e Negocias Jnte-
riores o credito supplementar de 76:033$ para occoner ás despezas do n. i :i 
do ~rt . zo da lei de orçament~ em vigor -Policia do Districto Feder~ ! (Br'-
gad~ Policial). · 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta o eu sancciono 

a resolução seguinte : · 
Ar t. 1.o E' o Poder Executivo autorisado a abril' ao Ministe-

rio ela Justiça e Necrocios Interioees o cred ito supplementar d~ 
76:036$ pa.m. occo~rer ás clespezas do n. 13 elo art. 2" d't l t= J 
n . 256,' de 24 de dezembro de 1894 - Policia do Districto FeJeral 
(Brigada Policial) . , . . 

Art. 2 .o Revogam-se as disposições em contraoo . 
Capital Fecleral , 7 de novembro de 1 89~, í 0 da. Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARR1S . 

Dr . An!on:o Gonçaloes Fen·eira. 

DECRETO"' - DE 7 DE NOVEMBRO DE 1895 

Jniciado na Camara dos D~putados e pelo Pt·esiclente c: o SenaLIO pro -
mulgado c.-x:-vi do art , 33 ela Constituição It'ecle ral. 

Concede a D. Cyrilla Rodrigues da Silva a pensüo nnnual de 2:000SJOO . 

Manoel Victorino Pereira , Presidente elo Senado: 
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional 

decreta e promulga a segu inte r esolução : 
O t:ongresso Nacional r esolve: 
Al't. 1. 0 E' concedida a D. Cyrilla Rod rigues da. Si lva, viuva. 

do Dr. Francisco Rodrigues da Silva, lente da. Faculdade de 
Medicina da Bahia e cirurgião-mór de brigada honoril.rio, a pen-
são ann ual ele 2 : 000~ . correspondente a metade do ordenado que 
perce bia como lente da referida Faculdade . 

Art. 2 .• Revogam-se as disposições em contra.rio. 
Senado FedeJ•al, 7 ele novembro de 1895 . 

MANOEL VICTORil\0 PEREIRA. 

• Não teve numero este decreto. 

LEI N. 322 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1895 

Iniciada na Camara dos Deputado3 e por ella enviada á sancçãc .. . 

Dá nova org~nisa ção ao Corpo Diplomaticoe crea diversos Consulados. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil• : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciouo a 

lei seguinte : 
Art. J.o Formarão umn. só classe os enviados extraordinarios . 

e ministros plenipotenciarios com os vencimen tos aunuaes de 
10:000, 000, sondo 6:000$000 de ordenado e 4:000 .000 de grati-
flcnçi'i.o . 

§ 1.0 Aos ministros, além dos vencimentos, abonar-se-hn. para 
representação uma quantia fixada na tabolla annexa . 

§ 2.0 A aposentadoria e a disponibil idade Eómente poderão 
see concedidas aos agentes diplomaticos e consulares depois ele 
10 nonos de efl'ectivo exe1·cicio . 

Os agentes postos em disponibilidade só poeleeão serv ir fóra do 
paiz com autorisação do Governo . 

§ 3.0 Os ministros poderão ser chamados ao paiz pelo Governo 
a serviço publico, sem prej uizo tl e seus Jogares nas Legações . 

§ 4. 0 Os ministros serão coacljuvndos por Jose 2•• secretarias 
com os vencimentos actuaes e por addidos sem vencimentos, 
que serão preferidos nas nomeações de 2°5 secretarias . 

§ 5 . 0 Os !•• secretarias encanegados de reger interin::unente 
Legações vagas perceberão, além dos seus vencimentos, a grati-
ficação annual de 8 :000$000 . 

§ 6 . o Uependera sempre ele exame de habil i tução a primeira 
nornençiio de 2° secretario, con tinuantlo isen tos desta prova os 
bachareis em direito. 

§ 7 . o Os secreta rios poderão ser chamados de tres em tres 
a.mos, sem prejuízo de seus log[IJ'es nas Legações, a servir du-
rante um periodo que não excecletá de um anno, nn. SecretarirL 
de Estado como auxiliare3 elos clirectores ele secção, com os 
vencimentos integraes em moedn. conente elo paiz, ficando equi-
parados aos dem,ais empregados qu n.nto a frequen0ia e discip l ina~ 

§ 8 . o As Legações na Ingln term e Françn. terão um 1" -
e dons 2•• secretarias ; as em os Estados Unidos da America .. 
do Norte, Republ ica Argentinu, Uruguay, EquadoJ' e Co-
lombin., Portugal, Allemanln. e lta lia um primeiro e um se-
gu ndo ; as demais na Arnericn. um primeiro e na Europa um 
segundo. 

§ 9. 0 O Governo alugara em c:vla capi tal, onde houver Legação, 
casa para Chancellariu, despendentln com isso até 2 :000 000 
annuaes. 

Art. 2 ." E' creada nmn. Legação nas n.epubli cas do Equadot• 
e Colombia , tent.lo além do ministro um 1° e um 2o se-
cretarias . 

O Govel'!lo fixará a séde da Legação na capital de uma dessas 
Repub licas, devendo permanecer na outrn. o 1° secretario, 
que, além dos vencimen tos, t e1·á uma grat iticação de 2:000 000 
para despezas de representação . · 

Paragrapho unico. Fica suppt'iJ'!lida a Legação no Mexico. 
Art. 3 . • E' o Governo n.n tor1sado a crear Consulados sem · 

remuneração fixa , cabendo apenas aos respectivos serventuarios 
a metade dos emolumentos que perceberem, não podendo exceder 
esta remuneração de 4:000 ·ooo. 

Aos vice-consules, que não tiverem vencimentos estipulados, 
sera applicada esta disposição, ficantlo snpprimida a distincção 
estabelecida pelo art. l o do deceeto n. 792, ele li de abril de 
1892, entre os vice-con.>ul es das residencias dos consules e os 
demais. 

§ 1. o Os Consulados em Bctl timore , Nova OJ•Ieaos , Rosario, 
Fraokfort wbre o Meno, Bremen e Vigo serão convertidos em · 
Vice-Consulados, abonando-se aos vice-consules uma gm tilicação · 
annual de 2:000'000 a 4 :000 000. 

§ 2. 0 São creados Consulados em Carditr, Stockolmo, George-
town , VeJ•a-Cruz e Po;;adas, e Vice-Consulados em S. Thomé e 
Libees, com a remuneração de 2:000 000 a 4:000$000 auuuaes 
para cada um dos vice-consul es . 

Art. 4 .0 E'approvadoodecreto n.l95l~de2ôdejan eirode 
1895, com as seguintes modificações: 

J. o Nos casos de demissão a pedido, o funccionario tera direi to -
á repatriação com sua familia . 
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2. o Para despezas de estabelecimento terão : 
a) no caso de primeit'<t nomeaçiio, os agentes diplomaticos 

( metade e os agentes consulares, inclLisive os chancelleres, um 
terço do s venci mentos totaes de um auno ; 

b) os 208 secretarias -promovidos a l os para outras Legações, me-
tade dos vencimentos ele um anuo do c11rgo que t'orem exercer; 

c) no caso ele r emoção por conveniencia do ~erv i ço ou ele volta 
á etl'ectividade, os agentes diplomaticos e cousulaees um t erço 
tios vencimentos totaes de um anno. 

Paragrapho unico. A importancia abonada par_a dcspezas de 
· es tabel ecimento seeá p 1ga, em ouro, compre~1e_nuendo-se pat:n. 

este etl'eito no calculo dos vencimentos dos mmtstros a quautta 
-.dada para representação. . 

Art . 5. o Revogam-se as disposições em contraria. 
Capital Federa l, 8 de novembro de 1895, 7' da Rep ublic:1. 

P RUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Ca1·los Augusto de Cm·valho . 

.. 
- .:rabella das gratifl.caçõas a nnuaes aos minist ros plenipoten-

ciarios para despezas de representação 

LEGAÇÕES 

'Estados Unidos ela America do Norte, Chile, Repu -
blica. Ar gentina , · Uruguay, In g lat erra, França, 
ltalia, Portugal e Allemanha .... ...... .. ... . 

Hespan ha., Anslri a-[·Iungri.L e S ~tnta Sé ........ . 
20:00::l$000 
15:000$000 

Equador e Colombia, Venezu el<1 , Perú, Bolivia, 
Paragua:v, Russia, Belg ica e Suissa ...... ..... 10:000$000 
Cn.pital FeJeral, 8 de novembro de 1895.- Cm·los Attgusto ele 

- Carvalho . 

DECRETO N . 3~-! (' )- DE 9 DE Novmm Ro DE 1895 

-~~n i c:aclo na Cannt•a dos Dcpu\aclos e pelo Presidente do Senado pro-
mttl ga do.ex-vi do art. 38 ela Constit uição Fede ;·al. 

.Cancedea D. Francisca A.malin. Bittencoul't Cardoso a pensão annual de 1: 2q0$000 . 

Manoel Victorino Per eira, Presidente co Sen ,ldo : 
. Faço saber aos que a presente vieem que o Congresso Nacional 

~decreta e promulg-a a seguinte resolução : 
O Congres.::o N:1cional resolve : 
Art. 1. 0 E' ~oncedido a D. Francisca Amalia Bittencourt 

<:l<J.rdoso, v iuva do desembar gador José Card?SO 0uimarãcs , a 
-<1)ensão an nual de um conto c duz entos rml rets, por sua 

vida. 
Art . zo Revogrun- se as disposições em conteario . 
.Senado Federal, 9 de novembro de 1895. 

MANOET~ VICTORINO P EREIRA. 

~~ 
I 

(") Co:u o n . 323 não houye ~cto. 

DEC3.E r o *- DE 9 DE~NovEi\mno DE 1895 

Inic iado na Camara dos Deputados e pelo Pre>iden te do Senado pro-
mulgado ex-vi do art . 38 da Cons tituição Federal. 

Concede a D. \[Mi:t Lins Ve!losJ da Silveiea a pensii:o de iOO;) msnsa6';. 

Manoel Victorino Pereira, Presidente do Senado: 
Faço saber aos que a pr esen te vieem , que o Congresso Nacional 

decret a e promulga a seg uinte resolução: 
O Congresso N1cional reso lve : 
Art. I. o E' concedida. a D. Maria Lins Vel1oso da Si! v eira, 

filha legitima e unic:t do capi tão de art ilharia , j á fail ecido, 
Pedro Ivo Velloso da Silveita, a pensão de 100$ mensaes. 

Ar t. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . 
Senado Federal, 9 de novembro de 1895 . 

MAC<OEL VICTORINO PEREIRA . 

DECRETO *- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1895 

Ini ciado na Cama1·a dos Depttlado.> e pelo Presidente do Senado pro-
mulgado ex-vi elo art. 38 da Constituição F ederal. 

Auto risn. o Poder Exe~utivo n. conceder ao c1bo de esqu:tdra re fo rmado Amar o 
da Costa Soo.t·es a pensão de iS din.l'ios, sem prej uizo do res pectil·o soldo·. 

Manoel Victorino Pereira, Presidente do Senat.lo : 
Faço saber aos que a presente virem, que o Congresso Nacion[tl 

decreta e pt·o:nulga a seguinte r esoluçfw : 
O Congr essJ Nacional r esolve : 
Art. 1. o O Poder Executivo fi t:<l au torisado a conceder ao cabo 

ele esquad ra reformado Amaro da Costa Soares uma pensão dC'. 
1$ dial'ios, sem pr·ejuizo do respec tivo soldo. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as Llisposiçõ3s em coutrario. 
Senado Federal, 9 de novembro de 1895 . 

MANOEL VICTORINO PEREIRA, 

DECRETO N. 325- DE 11 DE NOYEi\!BRO DE 1895 

Inicia do na Cuma l' a elos Deputados e pelo Presidente do Senado pro-
mulgado na conformidade elo ::tl'L 3S ela Constitui.;ão. 

AutqL·isa. o Pod er Execu ~ivo a concedel' a Emilio Jos..: l\fore it·a. Junioi·, te t·-
ceiro escr iptu1·ario dn. Al fandega de ~Ianios, um nnoo de licença sem 
vencimentos . 

Manoel Victorino P er cil'<1, Presidente do Senado: 
Fciço sabe!' aos que a pre3ente virem que o Congeesso Nacional 

clecret·t e promul ga a seg uinte r esolução : 
Artigo unico. E' o Pode!' Ex:ecutivo autorisado a conceder a 

Emílio José Mor eira Junior 3" escripturario da Alfandeg-a de 
Man iws, um anno de licença sem vencimentos ; r evogadas as 
disposições em contrario. 

Senado Federal, 9 de novombro de 1895 . 

MANOEL VICTOR!NO PEREIRA. 

• N:lo ti\~eram nume ro estes dec re tos. 
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DECRETO N. 326- DE 11 DE NOVEUBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputado3 e pelo Senado env iado á sancção. 

Autorisa o Floder Executivo a conceder no escl'ipturario da Estrada de Ferro 
Paulo Affonso, Luiz Fernandes de Araujo Besout•o Ftlbo, um anno de licença 
com ordenado. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

resolução seguinte : 
Art.l. 0 E' autorisado o Poder Executivo a conceder ao escri-

pturario da. Estrada. de Ferro Paulo Affonso, Luiz Fernandes de 
Araujo Besouro Filho, um anuo de licença , com ordenado, para 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. o Revog<tm-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de novembro ele 1895, ;o da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 327 - DE li DE NOVEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado a sancção . 

DECRETO N. 329- DE 12 DE NOVEi\IBRO DE 1895 

Iniciado na C(\mat•a dos Deputad0s e pelo Senado enviado á sancção. 

Au~orisa o Poder Executivo a abriL' no corrente exerclcio ao n-Iinistel'io das 
Relações Exteriores o credito supple:nontat· de 19::>00$ {t verba n. i <lo 
art. 30 da lei n . 2j6' ue 24 do dezembro de 1894. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resoluçtío seguinte: 
Artigo unico . E' o Poder Execnti v o autorisado a abrir no 

corrente exercício ao Ministerio das Relações Exteriores o cre· 
dito supplementar de 19: 500 á verba n. I do art. 3° da lei 
n. 266 de 2,! ele dezembro de 1894 ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal,_l2 de novembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE :MORAES BARROS, 

• Carlos Augusto de Carvalho. 

DECRETO N. 330 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Podor Executivo a conceder a Alcides Catão da Rocha Medrado, Autorisa o Poder EX:ecutivo a abrir ao Ministerio da i\Iarinha o credito extra-
bibliotheca.rio da Escola. de . àlinas de Oul'O Preto, um anno de licença, com 
o respectivo ordenado, para tratar de sua saude onde lh e convier. 

O Presidente da Republica dos Estadc.s Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1. ° Fica autorisado o Poder Executivo a conretler a 

Alcides Gatão ela Rocha Medrado, bibliothecario da Ei:icola de 
Minas de Ouro Preto, um anuo de licença, com o respectivo 
ordenauo, para. t.ratar de sua saucle onde lhe convier. 

Art. 2 , 0 Revogam-se as dispo~ições em contrario. 
Capital Federal, 11 de novembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. :pE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

DECRETO N. 32? - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autot:isa o Poder Executivo a conceder a Anton io Leonardo de Menezes 
Amor1w, i 0 escripturario do Theso uro Federal , um a.nno ~e licenca com o 
respectivo ordenado. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional . decreta. e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1.0 E' autorisado o Podet• E xecutivo a conceder a Anto-

nio Leonardo de Menezes Amorim, 1° escripturario do Thesouro 
Federal, um ano o de licenç:t com o respectivo ordenado, para 
tratar de sna saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de novembro de 1895, 7• ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MORA:ES BARR03. 

Francisco de Paula Rodrig1~es Alves. 

or~inario de 257:152~518 para diversas despezas relati\•as á reorganisação do 
Hospital do i\Iuinha. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congl'esso Nttcional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Ar ligo uni co. E' o Governo autorisado a abrir ao Ministerio 

ela Marinha o credito extraorclinario de 257: 152$518 para des-
pender em concertos e acquisições ele roupas, mobilia e o mais 
que julgar necessario á reorganisaçtío do respectivo hospital, 
revog11ndo-se as disposições em contrario. 

Capital Federãl, 14 de novembro de 1895, 7° da Republica. 

P RUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Elisiario José B arbosa. 

DECRETO N. 331- DE 14 DE NOVEMBRO DE 1895 

Ini ciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á siincção. 

Autorisa o Podet· Executivo a concedet· ao Dt·, Ladisláo José de Carvalho 
Araujo, medico d:.1. Hospedaria de lmmigrantes 9!11 Pinheiro, um anno de 
licença com o respectivo ordenado. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi l: 
Faço saber que o Congre3so Nacional decreta e eu sancciono 

a rowlução seguinte: 
Art. 1. ° Fic:1. o Poder Executivo autorisado a conceder ao 

Dr. Ln.clisláo José ele Carvalho Araujo, medico da Hospedaria de 
Immigl'antes em Pinheiro, um anno de licença, com o respe-
ctivo ordenado, para trl;l tar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de novembro de lb95, 7° da Republica. 

PRUDENT~ J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntlw elos Santos Pires . 
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DECRETO N. 332 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1895 

In iciado na Camara dos Deputados e pelo. Senado enviado á sancção . 

.c\ utorisa o Poder Executivo a transferir do quadro do Exercito, e inclui!· 
como etfecLivo em um dos corpos mili tares subordinados ao ~M i nistel'io da 
Justiça e Negoc ias In te riores, o majo r auxiliar technico do mesm o 1\~Iin iste

r io , Benerenuto de Souza Magalhães . 

O Presiclen te da Republica dos Estados Unidos elo Braz i! : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a r eso lução seg uin te: 
Art. 1.° Fica o Poder Execu tivo au torisado a tra nsferir do 

quadt·o do Exercito, e incluir como e:trect ivo em um dos corpos 
mi litares subord inados ao Ministerio da Justiça e Negocias Inte-
r ior es, no posto que já exerce em com missão , o major au xil iar 
techn ico do mesmo Ministerio e a !feres do Exerci to, Benevenuto 
de Souza i\fagalhães , ft.can do fixado o re ferido car go no quadro 
elo corpo em que for incluído. 

Art. ~. 0 Revogam-se as cl isp 's ições em con trari0. 
Capita l Federal, 14 ele novambro de 1895, 7° ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

Dr . Antonio (;onçalves Ferreira . 

Bernardo Vasques . 

DECR ETO N. 333 - DE 25 DE NOVEi\IBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado env iado á sancção . 

Autorisa o Poder Executivo a abrir o credito supplementar de 819 :000$ á 
verba n . 4 do art . 6° da lei n. 2&5 de 24 de deze:nb ro de 1B9i. 

O Presidente ela Repnblica dos Estados Un idos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacionnl decreta e EU sancciono 

a seguinte resolução: 
Ar t. l. o Fica o Poder Executivo autorisaclo a abrir o cre,lito 

supplementar de 819 :000$ á verba n . 4 do art . 6° da lei n . 266 
ele 24 ele dezembro de 1894. 

Art . 2.0 Revogam-se as disposições em con trario . 
Capita l Federal, 25 de novembro de 1895, 7• ela Repul)lica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pú·es . 

DECRETO N. 334 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1895 

Inic iado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado a sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a~ abrir no j\finisteri o da Industria, Vittção e 
Obras Publicas, no actual exet·cicio, o creu ito extrttordinario do 9:873$760 
para. o resgate dos compromissos dn. commissão examinadora da S ociedade 
An .. ny ma <lo Gaz do Hio de Janeiro , á • Fazenda do Arit·ó • e Laboratorio 
de Biologia. 

O Presidente tia Republica dos Est ados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decr et a e eu sancciono 

a r esolução seguinte : 
Arti go unico . E' o Poder Executi vo autorisado a abrir ao Mi-

ni sterio da Inclust ria., Viação e Obras Publicas, no oct ual exer-
cício, o cred it.o ext raorclinario de nove contos oi tocentos setenta 

e tres mi l setecen to3 e sessen ta réis (9 : 873$760) ueslioado ao 
resgate dos com promissos in her eotes á commi:ssão examinadGra 
da escripturação da Socieuade Anonyma elo Ga z do Rio ele Ja-
neiro, ao proprio nacional «Fazenda elo Ariró » e ao Laboratorio 
ele Bio logia, já supprimido pelo decreto n. 193 A, ele 31 de 
dezembro de 1894; revogadas as disposições em contrario. 

Capita l Federa l, 25 de novembro ue 1895, 7° da Repuhl ic::t . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos F ires . 

DECRETO N. 335 - DE 25 DE NOVEi\IBRO DE 1895 

l niciaclo na Camara elos De pulados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir no MinisLeria da ~farinha o credito supplementnr 
de 7. 016:993.,.250 ao art. 4" da lei n . 236 de 24 de dezembro de i 894 . 

O Pre~idente da Republi ca dos Estados Unidos do Bt'azil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

resolução seguinte : 
Art. 1. o E' o Gover no autorisado a abrir ao Ministerio da 

Marioha. o credito supp lementar de 7 .616:993$250, ao art. 4° da 
lei n. 266 de 24 ele dezembro de 1894, clistrilmido pelas seguintes 
rubricas : 
N. 1. Secretaria de Estado . . ... . ....... . . .. . 
N. 3. Quartel General . .... . . . .......... ... . 
N. 5. Contadoria . .. •.. . ...... . ...•... . •...• 
N. 6 . Commissariado Geral. ... . ..... . ..... . 
N. 7 . Auditoria . .. ... .. .. .• . .. .. ... .. .. . . . . 
N. 9. Corpo de iofantaria de MarinlJa .. ..• .• 
N. 10. Corpo de Marinheiros Navaes . .. ... . •. 
N. 11. Companhia de in validos .. .. .. . .•. . .. . 
N. 12. Arsenaes .. ... ..... .. .... ...... . ; . .. . 
N. 13. Capitanias de portos • . . .... . ... . .... . . 
N. 14. Balisamento de portos . . .. . . . . .... .. . 
N. 15 . Força na vai. .. ..... .. .. .... .. . .... .. 
N. 17 . Carta marítima ... .... , .... .. ... .... . 
N. 18 . Escola nltva l .. .... .. ....... ...... .. . 
N . 19 . Reformados . ... .. . ... ... .. .... . ..... . 
N. 20 . Obras .. ... .... .. ........ ... .. ...... .. 
N. 23 . Munições de bocca ................. .. 
N. 24 . Munições Navaes .. .... ........ .. ... . 
N. 25 . M;üerial de construcção naval .. . .. .• . 
N. 26 . Combusti vel . . ... . ..... ... .. ... . . ... . 
N. 27 . Fretes , etc .. .. .. ... .. .. ..... . .. .. . .. 
N. 28. Eventuaes . .. . ... . . •.... ... ... .. ... . . . 

10:000$000 
10:000$000 
10:0001000 
5: 000 000 

50"000 
30:000! 000 
50: ooo. ·ooo 
6 :79o .·ooo 

2 .950:645 200 
20:000$000 

130:0001000 
275:919 240 

20:000 000 
10:000: 000 
38:588'1:816 

260:ooo' ooo 
700:000 000 

1 .306:000~000 
I. 2oo:ooo ~ooo 

200 :000 000 
5o:ooo ·ooo 

340:000$000 
Ar t. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal , 25 de novembro de 1895, 7° da Repub!ica. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS . 

Elisia1·io Jose Bm·bosa. 
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DECRETO N. 336 - DE 26 DE NOYE~IBRO DE 1895 DECRETO N. 339 - DE 23 DE NOVEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Presidente elo Se:J.aclo prJ- Inic'iado na Camara elos Deputados e por ella etlviaclo à sancção_ 
mulgad o ex -v i elo ar t . 38 ela Constituiçã o F e lera!. 

I{ cy erte e :.n f avor de D . Fl orinda hlenna B ltTa ~o F e rre il':t a. pensã:o c once dida 
a D. B:tlbina C:trne·.r J da Fontoura Menna B:trr5t o . 

Ma noel Vict orino Pe t·eira, Presidente do S~n::tdo: 
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso Na-

cionttl decre ta e promul ga <t seguinte res Jluç5..o: 
O Coug resso Nacioual re3ol v e : 
Ar t. J. o Fica rever tida em f1,yor de D. Florin rla l\1euna 

Barreto Ferreira a pensão concedida por decreto de 19 de agosto 
de 1857 a D. Kdbina Carneiro cl ü. Fontoum Menna Barreto . 

Art. 2: 0 Re vogam-seus dispo:;ições em contrurio. 
Senado F8deral , 26 dtJ nove111bro de 18)5 . 

MANOEL V~r.TuRlNO P ERE!RA. 

DECR ETO N . 337 - DE "28 DE NOVEMBR') DE 18J 5 

Iniciado na Camara elos Depatados e pelo Senad o e 1v iaclo á sa ncção. 

A utot·i3a o Go ve1·no a abrir ao l\ linis teri9 cl o. Jus ti ç'l. e Nego ci as Inte riores o 
credito espc: ial de 75:000$, p:tra pagame nt o d :ts de>pczas, até ao fi tti do 
ac tual exercici o, com o pess oal e matet·ia.l d3. Colonia Co l'recci on'tl dos<( Dous 
ruas» . 

o Presidente cb Republica dos Esta1os Unidos do Brazil : 
Faço gr,ber qu e o Coug-re3so Nltcional decreta e eu sa.ncciono 

a resol ução seg uinte : 
Artigo uoico. E' o Governo a.utori saLlo a abrir ao Ministerio 

da Justiç:t o Negocias Inle~ iores o Ct'edito especial de 71j:OOO$, 
par,t pagamento das despez,ts, até ao fim do a~tual exercicio, 
com o pessoal o materia l da Colunia Correccional elos << Dous 
Rios »; re vogadas as disposições em contraria. 

Capital Federa l, 28 de novembro de 1895, 7" da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dr . Anto.'>io Gonçalves Fen·cira. 

DECRETO N . 338 - D:;: 28 DE NOVE~IBR.o DE 1895 

Iniciado no Se!laelo e pela Camara elos Deputrtclos en riaclo para ser 
pablicael>J . 

Publica. a res Jlu çã.o d > Cong resso Na ci onal prorJgand o a. actual sessão le-
gislativa até ao dia 20 de de le"nbro proximo futuro. 

O Presidente ua Republica. elos Es t<tdo3 Unidos do Brazil: 
Faço saber quo o Cong resso Nacional, em conformidade do 

disposto no § I' do al't. 17 ela Constituição Federa l, resolve 
prorogar a sua actual sessão legislat iva até ao c!Lt 20 de dezem-
IJro do conente anno. 

Capital Federal, 28 de novembro de 189:>, 7° ela llepublica. 

PRUDENTffi J. DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Fe1-reira . 

Autorisa o Poder Executi\·o a permittir á Companhia Bra~it Great Southern. 
Rait-way, a construcção da ponte s obre o rio Qus.rah im, no Rio Grande do-
Sul, para ligar a Esh·ada de Ferro Quara.h im a Haqu i à fen·o-via Oriental 
do S:tlto a Santa Rosa . 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos cio Br<1zil : 
Faço saber que o Congresso Naciona l d.ecret.t e eu sancciono 

a reso lução seguinte: 
Art. I. o E' o Poder Executivo autorisauo a permiltit• ii. 

Companhia Brasil Great Southern Railway a construcção da 
ponte sobre o rio Quarabim, no Rio Grande do Sul , afim de 
ligar a Estrada de Ferro de Quarahim a Itaqui á fo l'ro- via 
Oriental do Salto aS 1.nta llosD, estatuioclo no respectivo contracto 
as condições necessurias a garantir os interesses aduaneiros da 
Republica. 

Art. 2 . o Jlevogam- se as disposições em con t i·ario . 
Capital FeJeral, 28 ele novembt'O de 1895 , 7° da Rep ublica.. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntlw dos Santos Pires. 

DE=J RETO N. 340 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1895 

lnici:tdo na Camara elos Deput:tclos e pelo Presidente elo Senado 
promulgado ex -vi elo art. ~ S ela Constituição Fedet·al. 

Garante n. D. L~ut".l Au~u> ta de Moraes a p3n '<ã o assegut·n.da pelo art. 3 1 da 
regulamento app t·o,·ado por decret o n . 912 A, de 31 de outubro de 1890. 

Manoel Victorino Pereira, Preside~lte do Senado: 
FltÇo sabrw aos que a presente virem, que o Congl'esso Na-

ciomtl decreta e· promulga a seguinte. resolução : 
O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' g arantida a pens[o assegurada pelo art. 31 

do regulamento approvado por decreto n . 942 A , de 3 1 de 
outubro de 1890 , a D. Laura Augusta de Moraes, viuva do the-

·sourei ro ela E;;tl'adlt de I~erro de P:wlo Affonso, Luiz José ele 
Moraes, fa llecitlo no desastre occorrido a 20 de janeiro tle 1891, 
inclepen:lente dlt obrigação estabelecida pelo § 1° do art. 14 do 
mesmo regu lamento ; revogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal , 29 de novembro de 1895. 

MANOEL VICTORlNO PEREIRA . 

DECRETO N. 341 - DE 29 Dffi NOVEMBRO DE 1895 

Iniciado na Ca mara elos Deputados e pelo President e do Senado pro-
mulgado e:x:-vi elo art. 38 ela Con s titnição Fed•~ ral. 

Garante a D. Roza Snnches de Souza Cat·neit·o, D. Anna de Aguiar Prado 
e D. Tbet·eza Angelica de Sou"a a pensão assegurada pelo art. 3 1 do r~gu:a
mento apprJ vado por decre to n. 942 A, de 31 de outubro de 1390. 

Manoe l Victorino Pereira, P resiuen te do Senado : 
Faço sater aos que a presente v irem , que o Con~;resso Na-

ciona l decreta e promulga a segui nte reso lução : 
O Congrdsso Nacional resolve : 
Artigo unicJ . E' g.aran ti tla a pensão assegurada pelo art . 31 

do r egulamento appr ovado por decreto n. 942 A, de 31 de 
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outubro de I890, a D. Rosa Sanches de Souza Carneiro, D. Anna 
de Aguiar Prauo e D. Thereza Angelica de Souza, independente 
da obrigação estabelecida pelo § I o do art. 14 do mesmo regula-
mento ; revogam-se as disposições em contrario. 

Senado.Federal, 29 de novembro de I895. 

MANOEL VICTORINO PEREIRA. 

LEI N. 342 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1893 

Iniciada no Senado e per elle env iada á sancção. 

:Reduz a tres mezes o prazo estabel~cido n o paragrapho unic o do art . 30 da 
lei n. 35 de 23 de j aneiro de 1892, para duraçito das incompatibilidades dE -
finidas no refer ido artigo ;. ~ revogn. a lei n. 28 de 8 do mesmo mcz e nnno. 

• 
O Presidente da R~publica dos Estados Unidos do. Braz i!: 
Faço saber que o Congresso N,tcionai decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
. Art. 1.° Fica reduzido a t res n'lezes o prazo estabelecido no pa-

ragru pho unico do ar t. 30 da 1 e i n. 35 de 26 de j<meiro de 1892, 
p~1 ra duração das iucompatibilidaLlcs definidas no referido ·artigo. 

Art. 2.° Fica, revogat.la a lei n. 28 de 8 dejaneir·o de 1892 . 
Art. 3 . 0 Revogam-se as disposições em co ntr.ario. 
Capital Federui, 2 Lle dezembro Lle 1895, 7° ela Republiça. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Fen·eira. 

DECRETO N. 343 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1895 

lniciado na Cam:1ra dos D~putadoa e pelo Senado enviado á sancção. 

J\pprova o dec reto elo Poder Executivo n. 2123 de 10 de outubl•o de 1805, 
abrindo o credito extl'::tord iuario de 53 : 33<i$ l90 para pagamento das despezas 
realizadas com o funera l do mat·echal Floriano Peixoto . 

O Presidente da Republica dos Estac1Õs Unidos L! o Br,\zil: 
Faço saber que o Congre3so Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. E' approvado o decreto do Poder Executivo 

· n. 2126 ele lO de outubro de 1895, abrindo ao Mini sterio da Jus-
tiça e Negocias Interiores o credito ex traordi nario de cincoenta e 
tres contos tresen tos sessenta e quatro mil cento e noventa 
réis (53:364$190) para pagamento elas clespezas r ealizadas com o 
funeral do marechal Floriano P eixoto; revogadas as disposições 
em, contrario. · 

Capital Federal, 2 de dezembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçal'lles Fe1·reira . . 

DECRETO N. 344 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Dep·rtaclos e pelo Senad_o envia Llo à sancção, 

Approva o regulamento annexo ao decreto do P oder Executivo n. 2043, de 
15 de julho do corrente nnno, na parte que elevOu vencimentos e creou novos 
empregos na E.stt'ada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana e autorisu. a. 
reformar os re3ulamentos das demais vias ferreas da União . 

O Presidente da Republica uos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanct::iono 

a resolução seguinte : 
Art. l . o Fica approvado o regulamen tG que baixoq cú·m o de-

creto do Poder J:<.:xecutivo n. 2043, de 15 de julho do corrente 
anno, na parte que elevou vencimentos e creou novos empregos 
na Estrada ele Ferro de Porto Alegre a Uruguayana. 

Paragrapho uni co. O Poder Executivo é au torisado a reformar 
sob as mesmas bases do decreto n. 20'13, de 15 de julho elo corrente 
anno, os reg ulamentos elas demais vins-"ferreas de propriedade 
da Uuião. 

Aà. 2. 0 • Rev ogam-se as disposições em contrario . 
Cttpital Feclerul , 5 ele dezembro ele 1895, / 0 t.la RepuLiica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntlw elos Santos Pi1·es. 

DECRETO N. 345 - DE 5. DE DEZEMBRO DE 1895 

lniciaclo na Carr.ara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa • o Poder Executivo n. rererter à ta classe do Exercito o tenente 
reformado de C!tv::dlaria Carlos Augusto de Cogoy . 

O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresw N~~ cional decreta e eu sancciono 

a r esolução seguinte: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado a reverter à 

l a classe do Exercito o t enente reformado da arma de cavallaria 
Carlos Aug usto ele Cogoy. 

.Art. 2.0 H.evogum-se as disposiÇões em contrurio. 
Capital Federal, 5 de dezembro de 1895, 'i 0 da Republica. 

PRUDENTÉ J. DE MORAES BARROS, 

Berna1·do Va sqt!es . 

DECRETO N. 346 - DE 7 DE DEZE~IBRO DE J8g5 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede a D. Rosa da Cunha e Silva, viuva do tenente do Exercito Alfredo 
Silva, a pensão annual de 1:200$000 . 

• 
O Presidente da Republica dos Estados Uniuos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacionvl decreta ·e eu sancciono 

a resolução seguinte: · 
Art. 1. 0 E' concedida a D. Rosa da Cunha e Silvo viuva do 

tenente do Exercito Alfredo Silva, morto em defesa d~ Republica 
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na tomada da ilha de Mocanguê, no dia 21 de dezembro de 1893, 
a pensão annual de um conto e duzentos mil réis (1 :200$000). 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contr,lrio. 
Ca1Ji tal Federal, 7 de dezembro de 1895, 7° da Repuhlica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS . 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

LEI N. 347 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada para a for .. 
malidade da promulgação ex-vi elo a rt. 37 § 3° da Constituição 
Federal . 

R e gula o processo de a pu ração na eleição para os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da Republica. 

O .Presidente da Republica dos Estados Uiüdos do Brazi l : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo 

a lei seguinte: 
Art. J.o Para a eleição do Pt'esídente e do Vice-Presidente da 

Republica, feita a divisão do município em secções eleitoraes, 
nos termos dos arts. 38 e seguiutes da lei n. j35 de 26 ele janeiro 
de 1892., o presitlente do Governo Municipal co.mmunicara, nos 
Estados, ao respectivo pl'esidente ou governador, e, no Dístricto 
Federal, ao Ministl'o do Interior, o numero de secções em que 
tiver sido dividido o mun icí pio e o Districto Federal, e o numero 
de eleitores ele cada secção. 

§ J.o O presidente ou governa~lor do Estado e. o M~nistro elo 
Interior, em vista dessas commumcações (que r equJSJtarao guando 
faltarem), organisarão um quadro contendo todos os municípios 
do Estado e todos os districtos do Distl'icto Federal, e bem assim, 
guardada a ordem numerica , o numero de secções de cada mu-
nicípio e districto e o numero de eleitores de cada secção. 

§ 2. 0 Desse quadro remetterão uma. cópia authentica ao pre-
sidente da Junta apuradora do Estado ou do Districto Federal , e 
outra ao Vice-Presidente do Senado. 

Art. 2.° Feita a e leição, a mesa eleitoral· fara extrahir tres 
cópias da acta r es pectiva, in c! usi v e a a c ta da formação da mesa, 
e das ass ig naturas dos eleitol'es no livro de presença, as quaes, 
depois de assignadas pelos mesarios, e concertadas pelo ta belliã.o 
ou qualfJuer· serventuario da justiça ou escrivii.o ad hoc, serão 
enviadas, registra las pelo Correio, e no pra zo maximo de tres ditls: 
um a, ao Vice-President.e do Smado; uma, ao presidente da Junta 
apumclol'a, e uma ao juiz secciona l do Estado, ou ao Supremo 
Tribunal Federal na eleição que tiver Jogar no District.o Ferleral. 

Art . 3." Trinta uias depois de linda a eleição, r~uniuos na 
sa la dns sessões do Governo Municipa l, nas capitae;;; dos Estados, 
e no Districto Federa l, o presidente uo mesmo GoYerno, os cinco 
membros mais votados e os cinco imrnedintos ao menos votado, 
procoJe!'-S':!-ba a ilpuração dos votos da el eição, observando-se 
as rli~posições dos§§ ! 0 a 8°, inclusive, Jo art. 44 da referida 
lei n. 35, dcJ 1892 . 

§ I. o Si fa ltarem au tllen ticas de uma ou ma is secções elei-
toraes e não forem apresentados os boletins a que se refere o 
§ 16 elo art . 43 da referida lei, a Junta apur.1dora os requisitará 
do juiz seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2. o O peocurador da Repub l ica no o·stric. to Fedeea l e o 
procut'ador secciLllJn.! no Estado assistirão como fiscaes a todo o 
trab11ll10 de apuração, e farão em seguida um desenvolvido re-
latorio, que remettorão, sob registl'o do Correio, ao Yice-Presi -
den te elo Senado . 

§ 3.0 Da acta da apuril~ão serão extr<.~ hicl1s duas cópias, as 
quae~. uepois de assignauas p3la, .Junta apuradora e pe lo pro-
curador ela Republica ou procurador seccional , serão reme tt idas. 
no prazo m·axirno de t res dias, r cJ g·i:, t raLlas pelo Correio, uma 
ao Mini stro do Interior e outl'a ao Vice-Pres idente do Senado. 

A acta da apul'ação remettida ao Vice-Presi lente do Senado 
sera acompa-nhada de todas as authenli~as apuradas . 

Art . 4. 0 O processo de apuração no Congresso Naci_9nal será 
regulado pelo respectivo regimento. 

§ 1. 0
. Si faltar~~ authenticas, cujo numero de votos possa 

cletermmar a eletçao de um dos candidatos ou a alteração da 
classificação deotes, o Congresso as requisitara, suspeudendo os 
traba lhos de a~uração até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 2. o Caso nao receba essas a uthenticas , não obstante todas as 
di ligencias empregadas, dará por concl uída a apuração com os 
elementos de que dispuzer. 

Art. 5. o E' inelegível para os cargos de Presidente ou Vice-
Presiuente du. Republica o Vice-·Presidente que succeder ao 
Pl'esiuente, verificada a fa lta deste (art. 43 da Constituição). 

Art. 6. 0 Revoga m-se as disposiçõea em contrario. 
Capital Fedet•al, 7 de dezembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAE3 BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

• DECRETO N. 348- DE 9 DE DEZEMBRO DE 1895 

In iciado na Camat·a elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a conceder licença por um anno) com ordenado, para tra· 
ta r de.sua saude, onde lhe convier, ao fiscal das Docas de Sautos, Ulrico 
de Souza Murso. 

O Presiuente da Republic[t dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

resolução seguinte : 
Art. I. o E' o Governo antorisado a conceder licença por um 

anno, com ordenado, para tratar de sua saucle onde lhe convier, 
ao fiscal das Docas de Santos, Uh·ico de Souza Murs::t. 

·Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 9 de dezembro de 1895,, 7° ua Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

DECRETO N. 349- DE 9 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção, . 
Au1orisa o P oder Executivo a conceder ao to escripturario da Alfandegado Rio 

de Janeiro Joaquim Augusto Fre:re um anno de licença, sem vencimentos, 
para tratar de sua saude onde lhe convie r. 

O Presidente da Republica do3 Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resol ução seguin te : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a Joa-

quim Augusto Freire, ! 0 esct•ipturario da Alfandegado Rio de 
Janeiro, um anno de licença, sem vencimentos, para tra tar de 
sua saude onde lhe convier . 

Art. 2. 0 Revog.tm- se as d ispo3ições em con trario . 
Capital Federal, 9 de dezembro de 1895, 7° ela Republica. 

PH.UDEN'l'E J . DE MORAES BARROS, 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 
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LEI N. 350 -DE 9 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado :i sanc,;ão. 

Autorisa o Govel"no a g<"ad ual" no pl"imeiro posto do Exet·cito todas as praças 
commissionadas nesse posto até 3 de novem bro de 1891. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

as lei seguinte : 
Art. l. o E' o Governo autorisltdo a geaduar no primeiro p o~to, 

com direito ao soldo e a eta pa correspondentes, as praças e ex-
praças do Exercito que, em effecti vo serviço de guert-.c, foram 
nelle commissiona.das até 3 de novembro de J89L 

Art. 2. 0 A antiguidade dos a lf"eees promovidos a 3 de no v·embr-o 
de 1894 será con tacla ela data em que t'oram com!lliss ioni.ldos, e 
assim se entenderá tambem em rela,·ão nos que Corem graduados 
por effeito des ta lei. 

Art. 3.0 E' o Governo igualmen te autorisado a a.br ir o.s crerlitos 
necessarios para a execução da presente lei, no a.ctua l e futuro 
·exerci cio. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contr,n-io. 
Capital Federal, 9 de dezembro dl'll895, 7° ela Republica . 

PRUD ENTE J. DE MORAES BARROS. 
B ernardo Vasques . 

DECRETO N. 351 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 189.5 

Iniciado na Camat·a dos Deputados e pelo Senado enviado ú sancção . 

Autorisa o P oder Executivo a contractar , por cinco annos, com companh ia 
ou particular, o serviço de duas viagens mensaes dos portos de S. Francisco 
e Amarante, no rio Parnahyba, ao da 'l'utoya, no iVIaranbã.o, com escalas . 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. l. o E' o Poder Executivo autorisado a contractar, por 

cinco annos, com a companhia ou pa.rticular, que melhores van-
tagens offerecer, o serviço de duas viagens mensaes dos portos 
de S. Francisco e Amarante, no rio Parnahyba, ao da Tutoy::t., no 
Estado do Maranhão, até a quantia ele 2:000$ por viagem, com 
escalas pelos seguintes portos: Theresina, Flôres, União, Curra-
linho, · Boqueirão, Marrecas, Repartição, Santa Qniteria, Porto 
Alegre, Parnahyba e Ar·ayoses. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, !I de dezembro de 1895, 7° da Republica. 

PRU!JENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio Olyntho dos Santos Pires. 

LEI N. 352- DE 12 DE DEZE~IBRO DE 1895 

Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada ú sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a auxiliar, por ernprestimo, d 1\1unicipalidade do 
Districto l?ederal com a quantia de 3. 700:0005000. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a lei seguinte: 
Art. J. o E' o Poder Executivo autorisado a auxiliar, por em-

prestimo, a Municipalidade do Oistricto Federal com a quan-
t ia de tres mi l e setecentos contos de réis (3.700:000$000). 

Annexo 

§ 1.0 Dentro desoa verba o Governo levará em con ta o debito 
que, por qualquer titulo, seja reconhecido aquella instituição. 

§ 2.• O Governo fara pelo Ministerio da Fazenda as op~rações 
de credito necessarias para a execu<;>ão desta lei. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em crntt'<tt'io . 
Capital Federal, 12 de dezembro ele 1895, 7° da J:<.epub!ica . 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

F1·ancisco de Pat~la Rod1·iqt~es Alves. 

DECRETO N. 353 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camat·a elos Deput:tclos e pelo Senado enviado {t sancção . 

Autol'isa o Podel' I~xecutivo a conceder n:n anuo de licença, com o respec~ivo 
ordenado, ao conferen te dn. Alf;tudega da Ba.hia , Candido Guedes Chagas , 
para trat =u· de s.::.a sa ude ond e lhe c on\·ie r. 

O Presidente da Repub!ica dos Estauos Unidos do Brazil: 
Faço sabe t' que o Congresso Nacional deceeta e eu saucciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico . E' o Poder Executivo autorisado ct conceder a 

Candido Guedes Chagas, conferente çla Alfamlega ela Bahia, um 
anuo de licença, com o respectivo ordenado , para. teata,t' de sua 
saude onde lhe convier. 

Cap ital Federal, 16 de dezembro de 1895, 7° cl.1 Republica . 

PRUDENTE J. DI> MORAES BAR ROS. 

Francisco de P aula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 354- DE 16 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciado na Camara dos Depu tados e pelo Senado enviado ú sancção. 

Reorganisa a corporação dos corretores de fundos publicas do Districto 
Federal e providencia sobre as opet·ações por ell es r ea lizadas na Bolsa . 

O Presidente· da Republica dos Estados Unidos elo Bra.zil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreto\ e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. I. • O cargo de corretor ele fundos constitue officio 

publico, e ao Governo, na Capital Federal, compete crea!-o ou 
supprimil-o. como entender conveniente . 

Art. 2. o Os cor retores de fundos publicas, na Capital Federal, 
serão nomeados pelo Presidente da Republica, por decreto ex-pe-
dido pelo Ministro ela Fazenda. 

Art. 3.• Sómente por intermedio dos corretores ele ' fundos 
publicas se poderão realizar : · 

a) a compra e venda e a teansferencia de quaesquer fundos 
publicas, nacionaes ou esteangeiros; 

b) a negociação de letras ele cambio e de emprestimos por 
meio ele obrigações ; 

c) a de ti tu los suscepti veis de cotação na Bolsa, de ac::!ordo com 
o boletim ela Camara Syndical ; 

d) a compra e venda de metaes preciosos amoedados e em 
barra. 

§ l. o Serão nullas, ele pleno direito, as negociações elos ti tu los 
de que trata este artigo, quando reali zadas por intermediarias 
estranhos á corporação dos corretores. 

§ 2. o A disposição elo § I o deste artigo não comprehende as 
negociações realizadas fóra da Bolsa e directamente entre o 
nomprador e o vendedor, as quaes todavia deverão ser commu-
cicadll.s á Camara Syndical. 

23 
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Art. 4. 0 Os corretores de fundos teem inteira responsabilidade 
pela execuc;ão das nl'gociações em que interferirem. 

1. 0 Assiste-lhes o direito, antes de acceitarem a incumbencia 
das negociações, de exigir rlos commi ttentes as garantias que 
reputarem prec_isas para a effectividai.le i.las operações, dando de 
seu lado as que forem exigirias pelos seus committentes. 

2." No caso de omissão não justificada por parte do corretor 
em realizar a operação de que se h ou ver encarregatlo, a Camara 
Syndical, mediante representação do interes~arlo, executará 
a ordem acceita e não cumprida, por meio da fiança do 
corretor. 

3.0 O corretor que for omisso e provar-se quo auferiu proveito 
da omissã.o, ro~ponderá pelos lucros cessantes e damnos emer-
gentes IJUe provierem rlo seu acto e incorrerá em suspensão por 
tempo de tres mezes. 

Art. 5.0 Os coeretores de fundos poderão ter como auxiliares 
prepostos approvados pela Camara Syntlical. 

l." Taes p1·epostos ueve!'ão reunir os requisitos para corretores 
de fundos. 

2. 0 Os prepostos dos corretores de fundos são considerD,uos 
mandatarios legaes dos mesmos para os effeitos de praticarem os 
acios attinentes ao offl.cio e da substituiçiio nas funcções do 
mesmo. 

Art. 13 . Os estabelecimentos bancarias, filiaes ou agencias 
nacionaes ou estrangeiros que negociarem em cambio e moeda 
metallica são obrigados a remetter diariamente ao syndico, em 
notas authenticas pelos gerentes ou directores respectivos, a 
declaração das taxas a. que tiverem operado e quinzenalmente a 
totalidade das operações . 

Art. 14. As cotações á vista serão as fixadas para as operações 
a 90 dias, com a deducçíio de l /4 de penny, calculado sobre a 
taxa ao par. 

Art. 15. O Poder Executivo expedirá decreto regulamentando 
esta lei , no qual regulará com precisão a investidura e o 
exercício dos corretores e as respectivas operações, podendo 
impor penas de suspen~ão até tres mezes, ele muHa até ao valor 
da mela.de da fiança claq uelles e até á quantia de 10:000$ aos 
bancos, suas filiaes ou agencias, que forem omissos em cumprir 
as disposições desta. lei no que lhes for attinente. 

Art. 16. Fica inst.ituido o cofre da Camara Syndical, e nelle 
serão recolhidas as multas impostas por esta lei e pelo regula-
mento do Governo, com o destino de constituir um fundo de 
beneficencia dos corretores ele fundos publicas da Capital Federal, 
que o Poder Executivo regulamentaeá. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contraJ'io. 

Art. 6. 0 Os corretores de fundos publicos da Capit.al Federal • 
elegerão annualmente de entre si uma Camara Syndical, com-
posta de um syndico, como presidente, e de tres adjuntos. 

Ca.pital Federal, 16 de dezembro de 1805, 7° diit Republiea . 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Fmncisco de Paula Rodrigues Alves. Art. 7. 0 A' Camam Syndical compete: 
a) propor a resolução do Governo e informar sobre a creação 

e a suppre5são desses ollicios, a nomeação e a destituição dos 
corretores e a suspensão dos mesmos por tempo menor de 30 
dias; DECRETO N. 355 - DE 19 DE D'()]ZEMBRO DE 1895 

b) Ol'ganisar o regimento intemo da Bolsa e da corporação dos 
corretores e a tabell:t dos emolumentos que elles devem per- Iniciado no Senado e pelaCamara elos Deputados enviado á publicação. 
ceber, tudo sujeito á approvação do Minis tro da Fazenda; 

c) c.mtorisar, prohibh· e suspender a. negociação e a cotação de qualquer valor, com excepção dos titulas da divida federal, Publica a re3olução do Congt"esso Nacional prorogando o. a.ctunl sessio legis-
estadual e dos estrangeiros, que só serão admittidos á cotaç.ão lativa até ao dia 30 de dezembro do cot·rente auno . 
pelo Ministro da Fazenda. 

No uso desta attribuiçâo porlerá a Cam:tra Syndical exio-ir de 
todas as socil'dades emissoras de títulos negociaveis na n;Isa os 
esclarecimentos e documentos que reputar precisos para a in-
clusão de taes valores no boletim das cotações· ' 

d) impor as multas decretadas nesta lei e no' regulamento que 
o Potler Executivo expedir para execução da mesma, facultando 
de sua deci~ão recurso para o Min istro da Fazenda· 

e) fixar a cotação official do cambio, dos valores e das espocies 
publicando o boletim diario, confeccionado após o encerrament~ 
dos tcaba.lhos da Bol sa e em face das notas ou memo1·andc~ dos 
corretores e dos bancos; 

f) organisar a t:1bella das taxas a perceber pelas declal'ações 
que forem publicadas no boletim offl.cial. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

disposto no§ 1° do ar t. 17 da Constituição Federal resolve 
prorogar a sua actual sessão legislativa até ao 'dia 30 de 
dezembro elo corrente anuo. 

Capital Federal, 19 Lle dezembro de 1895,7° d?, Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Fe1·1·eira. 

DECRETO N. 356 - DE l g DE DEZEMBRO DE 1895 Art. _8. 0 As (leliberações ela Ca.mara Syndical serão tomadas 
por ma1or1a t'l.e votos, tendo o presidente o de qualidatle, no ca.so 
de empate. 

Art. 9.0 As liquidações das operações de Bolsa poderão ser Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 
realtzadas pela effect1 va entrega. dos títulos e pa"'amento do 
preço ou pela. prestação da differença entre a cotação" da data do 
contracto e a rla época da liquidação. 

§ l." São exceptuadas desta rlü;posição as operações sobre 
letr~ de camb1o e moerl~ metalllca, que sómente serão liqui-
davets pela. entrega effecttva dos títulos. 

§ ~·· O regulamento ')Ue o Poder Executivo expedir fixará 0 
maxuno de tempo par~ a liquidação elas negociações a prazo. 

Art. 1_0. As operaço~s a prazo, excepção feita elas de letras 
de cambio, podem ser fe1ta~ com a faculda.de de tlesistencia por 
part~ do committente, n~ediante o abono de uma quantia con-
venmonada para o premiO da indemnisação pela rescisão do 
contracto. . 

A~t. ll. Nns operações a prazo é licito ao comprador exigit·, 
J.lledtante desconto, a ent!ega dos valores negociados antes rla 
epoca fi~ada_para a ex~cuçao da transacção. Esta disposição não 
se apphca a~ operaçoes de ?'epore e ás de letras de cambio ou 
moeda metalhca. 

~rt. 12. As operações de cambio só poderão realizar-se por 
mew de letras e de decumentos, com sello proporcional, contendo 
promessa de letras a entregar dentro de prazo determinado . 

Determina que continuarão a ser pagos a D. Mnthilde de Accioli Lins 0 
montepio e meio soldo de seu finado filho .o alfet•es Sebastião Carlos Acciolí 
Lins, desde i de jnlho de 1892 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso. Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. l.o 9 ~llO!Jtepio e meio soldo do fallecido alferes Sebastião 

Carlos Accwh Lms, do ll o regimento de cavallaria continuarão 
a ser pagos á sua mãe D. Mathilde de Accioli Lins' desde 1 de 
julho de 1892. ' 

Art. 2.0 Revogam-se l.IS disposições em contrario. 
Capital Federal, 19 de dezembro de 1895,7° da Republ ica . 

PRUDE]'o!TE J . DE MORAES BARROS, 

Francisco de P aula Rodrigues Alves . 



179--

DECRETO N. 357 - DE 24 DE DEZEMBRO DE 189 5 

Iniciado na Camara do3 Deputa dos e pelo Senado ·eu via do á s::tn~l)ão. 

Autorisa o Governo a abrir ao Ministerio da Guort•a creditas parciaes até 
14.000:000$, para occorrer ás despezas extraorclinarias com o Exercito e 
corpos patrioticos no Estado do Rio Grande do Sul . 

O Presidente da Repul.Jlica dos Estauos Unidos do Brazi.l : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1. o E' o Governo autorisado a abrir ao MiniEterio da 

Guerra creditas parciaes até a somma de 14.000:000$ (quatorze 
mil contos de réis), sendo l2.8D:922$500 para occorrer as des-
pezas extraordinarias jà reconhecidas com o Exercito e corpos 
patrioticos no Estado do Rio Grande do Sul, e o saldo ele 
1.152:077' 500 para liquidação das que forem verificadas até ao 
fim elo actual exercício . 

Art. 2. o O Governo farà as operações de credito necessarias a 
execução dos creditas e:Itraord inarios e supplementares devida-
mente autorisados. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 de dezembro de 1805, 7° rla Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS . 

. Bernm·do Vasques. 

DECRETO N. 358 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1895 

Inici ado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancçii.o. 

Declara de !in-e escolha do Governo diversos cargos das repartições de 
Fazenda, crea Delegacias Fiscaes nos Estados do Pará, PeL·nambuco, Bahiu 
e Rio Grande do Sul e dá outras providencias sobre a Casa da Moeda. 

O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1.0 Serão de livre escolha do Governo, além de outros 

cargos que já o são pela legislação em vigor, as nomeações de 
directores do Thesouro, inspectores da Alfandega da Capital 
Federal e ela Caixa da Amortisação, director da Casa da Moeda, 
administrador da Imprensa Nacional e Diario Official e director 
da Recebedoria. 

Art. 2. 0 Os cargos de inspectores das Alfandegas e Delegacias 
Fiscaes nos Estados serão servidos em commissão por emprega-
dos de Fazenda. 

Art. 3. 0 Serão creadas Delegacias Fiscaes nas capitaes dos 
Estados do Para, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. 

§ 1.0 As Delegacias serão providas com os actuaes empregados 
extinctos e com o pessoal indevidamente aposentado ou demit-
tido; e, quando, por não haver mais nenhum a attender, seja 
necessario nomear pessoal extranho, exigir-se-ha que se mostre 
habilitado na fórma da legislação vigente, sob pena de nullidade 
do acto. , 

§ 2. 0 O quadro do pessoal das novas Delegacias será o mesmo 
do existente actualmente em Delegacias congeneres. 

§ 3." Os vencimentos do pessoal das Delegacias não excederão 
em caso algum aos que percebem os empregados das Alfandegas 
que tenham a mesma séJe que as ditas Delegacias. 

Art. 4.• Os empregados de Fazenda de entrancias ou concurso 
só porlerão ser demittidos, salvo os casos de sentença passada 
em julgado, mediante processo administra ti v o ou proposta do 
chete da repartição, convenientemente justificada, ouvido o 
Thesouro e o empregado accusado. 

Paragrapho unico. O processo administrativo sera feito por 
uma commissão de funccionarios do Thesouro, nomeada pelo 
Ministro, sob a presidencia de um dos directores do mesmo 

Thesouro, devendo ser ouvido o empregado, que, em tempo que 
lhe sera marcado, apresentará sua defesa e documentos que 
tiver a seu tavor. 

Art. 5. 0 (i)s empregados da Recebedoria da Capital Federal, 
bem como o chefe da secção de artes e o almoxarife da Imprensa 
Nacional e Dia rio Official, perceberão os vencimentos fixados na 
tabella do orçamento actualmente em vigor pela lei n. 266, de 
24 de dezembro de 1894. 

Art. 6. o O numero, classes e vencimentos dos funccionarios 
da Delegacia Fiscal de Curityba serão os seguintes : 
I delegado.................... 7:200$ 7:200 
2 1"5 escripturarios . ..... ... ... 4:800$ 9:600 
2 2°5 ditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :600$ 7:200 
2 3°5 d~tos....... .... .......... 2:400$ 4:800 
2 4°5 d1tos................. . ... 2:000$ 4:000 
I thesoureiro........ ... .. . . . . . 5:400$ 5:400 
l fiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 : 400$ 2: 400 
l cartorario....... ............ 2:400 2:400$ 
I porteiro... . ................. 3:000$ 3:000$ 
2 continuas.................... l :000$ 2:000$ 

Art. 7. o O numero, classes e 
vencimentos dos funccionarios 
das Delegacias Fiscaes de Goyaz 
e Cuyaba, serão os seguintes : 
I de legarl o .................. , . 
2 I •• escripturarios ............ . 
3 2"5 ditos .................. - ·. 
I thesoureiro ................. . 
I porteiro e cartorario ........ . 
l continuo .. ................. . 

Art. 8 . o O pessoal technico e 
operario da Casa da Moeda será 
distribuido dentro das verbas 
fixadas no orçamento pelos qua-
dros constantes da seguinte ta-
baila : 
Empregados technicos e 1Jessoal 

operario das officinas 

Fiel de balanças .... . 
2 desenhistas ....... . 

Ordenado 

2:700$ 
2:200$ 

Lal.iora·torio chimico 

Chefe............. 3:600$ 
4 ensaiadores. . . . • . . . 2: 700$ 

praticante de I" classe a 6$ 
(em 300 dias) ............. . 

l praticante de 2" classe a 5$ 
(em 300 dias) ............ . 

3 aprendizes de l" classe a 3$ 
(em 300 dias) .... ........ . 

3 aprendizes de 2" classe a 2$ 
(em 300 dias) . ... ........ . 

3 aprendizes de 3• classe a I$ 
(em 300 dias) ............ . 

4 aprendizes de 4• classe a $500 
(em 300 dias) ........ . .. .. 

1 servente a 4$ (eTP 300 dias). 

Officina de fundição 

Chefe.............. 3:600$ 
2 ajudantes . .... .... 2:700$ 
8 operarias de l" classe a 8$ 

(em 300 dias) .. .- .......... . 
5 operarios de 2• classe a 7$ 

(em 300 dias) .... . ...... . 
6 operarias de 3" classe a 6$ 

(em 300 dias) ....... , . .. .. 

6:000$ 
3:200$ 
2:400$ 
4:000$ 
2:500$ 
1: 000$ 

Gratificação 

l :300$ 
1:000$ 

1:800$ 
1:300$ 

I :800$ 

1:500$ 

900$ 

600.J> 

300$ 

150$ 
l :200$ 

1:800!1; 
1: 300$ 

2:400$ 

2:100$ 

I :800$ 

48 :000$ 

G:OOO$ 
6:400$ 
7:200 
4:000 
2:500 
1:000$ 

27:100$ 

4:000$ 
6:400$ 

5:400 
16:000$ 

l :800$ 

l :500$ 

2:700$ 

1:800$ 

900$ 

600$ 
I :200 

5:400$ 
8:000$ 

19:200$ 

10:500$ 

10:800$ 

75; 100$ 

10:400$ 

31 :900$ 



6 operarias de 4• classe a 5$ 
(em 300 clias) . .. .... .. .... . 

8 operarias de 5• cla.sse a 4$ 
(em 300 dias) . .. .. ...... . . 

12 aprendi zes de 1" classe a 3: 
(em 300 dias) . .. .. . . . . . . . 

6 aprendizes de 2" classe a 2$ 
(em 300 dias) . . . .. ... , .. . 

6 aprendizes de 3• classe a 1 $ 
(em 300 dias) . .. .. 

8 serventes a 4$ (em 300 dias). 

Officina de laminação 

Chefe. . . . .. . . . .. . . 3 : 600$ 
2 ajudantes. .. . . . . . . 2:700$ 
5 operarias de 1• classe a 8$ 

(em 300 dias) .. ....... . .. 
8 operarias de 2a classe a 7$ 

(em 300 dias) .. .. ..... . .. 
10 operarias de 3• classe a 6$ 

(em 300 dias) . ...... .... . . 
13 operarias de 4" classe a 5$ 

(em 300 dias) ........... . 
3 serventesa4$ (em300dias). 

Offiicina de machinas -

Chefe....... .. ..... 3: 600 · 
2 ajudantes ... ... . .. 2:700: 
3 operarias de I• classe a 8$ 

(em 300 dias) . .. . . . . . .... . 
4 operarias de 2" classe a 7$ 

(em 300 dias) ..... . ... . . . 
6 operarias de 3a classe a 6$" 

(em 300 dias) ..... . ..... . 
lO operarias de 4" classe a 5$ 

(em 300 dias) .......... . . . 
12 operarias de 5" classe a 4$ 

(em 300 dias) .... . ...... . . 
6 aprendi zes de 1 a classe a 3 . 

(em 300 dias) ............ . 
6 aprendizes de 2a classe a. 2' 

(em 300 dias) ............ . 
6 aprendizes de 3• classe a I$ 

(em 300 dias) .. . .. , . ... . . . 
6 aprendizes de 4" classe a $500 

(em 300 dias) .. . . . .. . .. . .. 
5 serventes a 4, , inclusive os 

da portaria· e os da secção 
cen tr.al (em 300 dias) .. .. . 

O fficina de gravum 

Chefe.... . .. . ..... 3:600 
3 gravadores . . . . ... 2 :700 , 
2 opera r ios de I" classe a 8 ' 

(em 300 dias) .. . ....... . . 
2 operarias de 2• classe a 7 : 

(em 300 dias) ... . .. .. . . . . 
2 operarias de 3' classe a 6$ 

(em 300 dias) ...... . . .. . . 
2 operarias de 4" classe a 5$ 

(em 300 dias) .. .... . . ... . 
2 operarias de 5" classe a 4$ (em 

300 dias) . . . . . ... .. . ... . . . . 
2 aprendizes de I a classe a 3 ~· 

(em 300 dias) .... .. . ..... . . 
4 aprendizes de 2 ' classe a 2$ 

(e~ 300 dias) . ......... .. 
4 aprendizes de 3" classe a 1$ 

(em 300 dias) ... .. .. . ... . 
4 aprendizes de 4" classe a , 500 

(em 300 dias) ..... . .. . . . .. 
1 servente a 4$ (em 300 dias). 

l :500$ 

l :200$ 

900$ 

600$ 

300$ 
1 :200$ 

l :800 
1:300$ 

2:400$ 

2: 100$ 

1:800$ 

1:500 
1:200$ 

1: 800$ 
1:300$ 

2:400$ 

2:100$ 

1:800$ 

1:500$ 

1:200$ 

900$ 

600$ 

300$ 

150$ 

1:200$ 

l :800$ 
1:300$ 

2:400$ 

2:100$ 

1: 800$ 

1:500$ 

1:200$ 

900$ 

600$ 

300$ 

150$ 
1:200$ 

9:000$ 

9:600$ 

10 :800~ 

3:600$ 

1: 800$ 
9:600$ 

5:400$ 
8:000$ 

12:000$ 

16:800$ 

18:000$ 

19:500$ 
3:600 

5 :400$ 
8:000$ 

7:200$ 

8:400$ 

10:800$ 

15:000$ 

14:400$ 

5:400$ 

3:600$ 

1:800$ 

900$ 

6:000$ 

5 :400 
12:000 

4 :800$ 

4:200$ 

3:600$ 

3:000$ 

2:400$ 

1:800$ 

2:400$ 

1:200$ 

600 
l :200$ 
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98: 300$ 

83:300$ 

86:900$ 

42 :600$ 

Officina de estamparia 

Chefe.. .. ... . .. .. .. . 3:600$ 
1 ajudante . . ... .. .. 2 :700$ 
2 operarias de 1• classe a 8$ 

(em 300 dias) .......... .. . 
3 operarias de 2a classe a 7$ 

(em 300 dias) ... . ...... . . 
5 operarias de 3" classe a 6$ 

(em 300 dias) ... . ....... .. 
5 operarias de 4a classe a 5$ 

(em 300 dias) .. .. .. .. ... .. 
4 operarias de 5• classe a 4$ 

(em 300 dias) ....... . .... . 
6 aprendizes de 1" classe a 3$ 

(em 300 dias). . . . ... .. ... . 
6 aprendizes de 2" classe a 2$ 

(em 300 dias) . . .... .. .. .. 
6 aprendizes de 3a classe a 1$ 

tem 300 dias) .. . . . . .. ... .. 
10 aprendizes de 4• classe a 

$500 (em 300 dias) . . . .. . • . 
1 servente a 4$ (em 300 dias) . 

Officina de x ilographia 

Chefe . . . . . . . . . .. . . . 3 :600$ 
'5 operarias de 1 a classe a 8$ 

(em 300 dias) . ....... .. .. 
5 operarias de 2" classe a 7$ 

(em 300 dias) . .. ....... . . . 
6 operarias de 3• classe a 6$ 

(em 300 dias) ......... . .. . 
6 operarias de 4" classe a 5$ 

(em 300 dias) .. .... . . . . . . . 
6 operarias de 5" classe a 4$ 

(em 300 dias) . ... . . ... .. . . 
6 aprendizes de 1 a classe a 3$ 

(em 300 dias) .. ...... .. . . . 
6 aprendizes de 2a classe a 2$ 

(em 300 dias) ... ... .... . . . 
6 aprendizes de 3·• classe a 1$ 

(em 300 dias) . . . . ......... . 
6 aprendizes de 4" classe a 

$500 (em 300 dias) .. . ... . 
~ ser ventes a 4$ (em 300 dias) . 

Secção de trabalhos e reparos 
do estabelecimento 

2 operarias de 1" cl asse a 8$ 
(em 300 dias) .. . . . . . . ... •. 

5 operarias de 2" classe a 7$ 
(em 300 dias) .... .... .. .. . 

4 operarias de 3• classe a 6$ 
(em 300 dias) . . . .. .... .. .. 

4 operar i os de 4" classe a 5$ (em 
300 dias) .. .... .. . . . .. .. . . 

2 aprendizes de 1 a classe a 3$ 
(em 300 dias) . .. . ..... . . . . 

2 aprendizes de 2" classe a 2$ 
(em 300 dias) ...... .. . . .. . 

2 aprenà izes de 3a classe a 1$ 
(em 300 dias) . . . .... . .. .. . 

6 aprendizes de 4" classe a $500 
(em 300 dias) . ... . .... . .. . 

3 serventes a 4$ (em 300 dias) . . 

Somma ..... .... .... . . . 

1:800$ 
l :300$ 

2 :400$ 

2 :100$ 

1:800$ 

1:500$ 

1:200$ 

900$ 

600$ 

300$ 

150$ 
1:200$ 

1:800$ 

2:400$ 

2:100$ 

1: 800$ 

1:500$ 

1:200$ 

900$ 

600$ 

300$ 

150$ 
1:200$ ' 

2 :400$ 

2 :100$ 

1:800$ 

l :500$ 

900$ 

600$ 

300$ 

150$ 
l :200$ 

Observações 

5:400$ 
4:000$ 

4:800$ 

6:300$ 

9 :000$ 

7:5oo•· 
4:800$ 

5:400$ 

3:600$ 

1:800$ 

1:500$ 
1:200$ 

5 :400$ 

12:000$ 

10:500$ 

10 :800$ 

9 :000$ 

7:200$ 

5:400$ 

~ : 600$ 

1:800$ 

900$ 
2:400$ 

4:800$ 

10 :500$ 

7:200$ 

6:000$ 

1:800$ 

1:200$ 

600$ 

900$ 
3 :600$ 

55 :300$ 

69:000$ 

36:600$ 

514:300$ 

Nas verbas das olficinas consideram-se incluídos os operarias 
aposentados . 

Na organisação dos quadros effectivos prevalecerá o direito 
de antiguidade . 
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Art. 9. ° Fica revogado o art. 9° da lei n. 191 B, de 30 
de. setembro de 1893, a que se refere o art . 8° da lei n . 266, 
de 24 de dezembro de 1894. 

Art . 10. Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federai , 26 de dezembro de 1895, 7° da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS. 
Francisca de Paula Raclrigues Alves. 

LEI N. 359 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1895 

Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á sancção. 

Orça a receita geral da l~epublica dos Estados Unidos do Bt·azil para o exet·cicio 
de 1896 e dá outras pt·ovidencias . 

O PresiJeote da Republ ica rios Estados Unidos do Braz i! : 
Faço sai.Jer que o Congresso Nacionu.l decreta e eu S<.tncciono a 

lei seguinte: 
Art. l. o A receita geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil, para o exercício de 189fi, é orçada em 354 .634 :000$ e será 
realisada com o pro'iucto do que fôr arrecadado dentro do mencio-
nado exercício, sob os títulos abaixo designados : 

RECEITA OR DIN ARIA 

Importação 
.. 

1. Direito de importação para consumo nos termos da lei n. 265 
de 24 de dezembro de 1894, e das disposições legaes a que ella 
se refere-mo:iificados porém os valores dos direitos dos ge-
neros tarifados do cambio de 24 para o cambio de 12 dinheiros 
por 1$ e supprimiuos os addicionaes de 50 •;,, e 60 •; •• e reuni-
das todas as demais sobre-taxas ás taxas, consolidadas em uma 
sô, excepção feita : 

Da cerveja estrangeira, cuja taxa será de 1$200 por kilo . 
Dos licores, vinhos espumosos, de qualquer qualidade, como o 

de Champagne e qualquer que seja o acondicionamento, que 
pagarão 3$600 'o r kilo . 

Da genebra- ! ·500 por kilo. 
Dos pbosphoros de pá.o, que p~garão por kilo 3$200 e phos-

phoros rle qualquer outra qualidade que pagarão por k ilo 4$500; 
dos saponaceos, sapoleos e seus similares, todos não perfu-
mados quo pagarão 1$200 por k ilo e o esmalte ordinario ou 
cobalto vitrificado para oleiros, que pagará 2$500 por kilo, e o 
cyanureto de potassio puro, que pagará o mesmo que o cyanu-
reto bruto. 

Do sal gros;:o que p;~gará 15 réis por kilo. 
Do alcool rectificauo para usos pharmaceuticos, que conser-

vará a taxa actual. 
Da gomma arabica bruta, que pagará 600 réis por kilo. 
Da folha de Flandres, que pagará 30 réis por kilo . 
Aos objectos do n. 119, classe 9", accrescen te-se a seguinte 

nota: 
-Todos os oleos pagarão o peso bruto com a vasilha que os 

conteem : o azeite de oliveira, que por analyse do Laboratorio 
Nacional for declarado conter materia estranha ou estar falsifi-
cado será despejado no mar e o importador soffeerá a multa 
de 200 a 500$000, imposta. pelo inspector da Alfandega. 

Aos do n . 127, classe 9" , accrescentem-se as seguintes notas: 
-Os vinhos condemnarl os pelo Laboratorio Nacional serão despe-

jados no mar e imposta ao importador a multa de 200$ a 500$000 . 
O vinho engarrafado pagará a mesma taxa e mais a da 

garrafa, com a taxa respect iva do casco. 

As garrafas, garrafões, potes e fr ascos de qualquer qualidade 
e caixas de madeira desmanchadas ou não, quando importadas 
em condições de semelhança com as que conteem líquidos ou 
marcas rle bebidas estrangeiras, rotuladas ou não, pagarão como 
si contivessem a beb ida inrlicada pelo aconrlicionamento ou 
possi vel fa lsificação dessa. 

Do:> objectos do n. 160 - classe 10• - Perfumarias, que pa-
garão 5$ por kilo. 

Das cartas de jogar, que pagarão 1$, por baralho e em cartão 
por acabar ou em folhas por cortar, coloridas ou sómente es-
tampadas, que pagarão 5$ por kilo. 

Do n. 60 peixes não classificados, .mariscos, ostras e outros 
molluscos e ovas. 

Em conserva de qualquer modo preparada: sardinhas 1$ por 
kilo; quaesquer O'Jtl'os I 500 por kilo . 

Dos saccos simples não especificados, que pagarão 1$500 por kilo. 
Dos objectos do n. 546. classe 16, lã, etc. 
Fica elevada até 500 gram mas o peso por metro quadrado das ca-

simiras ue lã. e de lã e algodão, que pela tarifa pagam taxa maior. 
Da aniagem, etc . , n 564, classe 17", sendo supprimidas as 

distincções por numero ele fios, assim como de lisos e entran-
çaclos, que pagarão todos 900 réis. 

Dos objectos do n. 209 e 297; classe 11 •, capsulas confeitos 
rlrageas e perolas medicinaes quaesquer, cuja razão será de 
40 •fu, valor official73 :200 e taxa 29$280. 

Dos ns. 237, :140 e 341 - Elixires, licores, vin_hos. xaropes e 
soluções medicinaes quaesquer, cuja razão será de 30 •; •• valor 
official 20 750 e taxa 6$225. . 

Do n. 273- Magnesia fluida de Murray e outros faBricantes, 
que pagará a mesma taxa dos elixires. soluções . 

Do n . 293 - Pastilhas medicinaes quaesquer, cuja razão 
será de 40 •; •• valor official 8$625, taxa 3$450 . 

Das pastilhas comprimidas medicinaes , cuja razão será de 
45 o;. , valor official 120 ·,taxa 54$000. 

Do n. 301 - Pílulas - bôlos, gl'anulos· ou grãos medicinaes 
de qualquer qualidade, cuja razão será de 40 o;., valor offir'ial 
156$500, taxa 62 600, e da Salsaparrilha de Saude, que pagará o 
mesmo que os elixires, licores medicinaes. 

Do n. 450 - classe 15" - Algodão em fio simples para 
trama ou urdidura, crú ou branco, que pagará 300 réis o kilo, 
e tinto, que pagará 400 réis. 

2. Expediente dos generos livres de direitos de consumo de accordo 
com as leis em vigor, (Lei n . 126 A, de 21 de novembro de 
1892, art. 424 da Consolidação das Leis das Alfandegas) isentas 
as sementes destinadas á lavoura e o trigo em grão. 

3. Dito das Capa,tazias, idem . 
4. Armazenagens, idem. 

Despacho maritimo 

5. Imposto de pharóes. 
6. Imposto de dócas . 

Aclclici onaes 

7. Dez por cento addicionaes sobre os impostos de expediente de 
generos livres de direitos de importação, pharóes e dócas. 

Sahicla 

8. Direitos de 2 1/2 °/o de polvora fabricada por conta do Governo 
sobre a exportação do Districto Federal de productos não su-
jeitos á imposição dos Estados na conformidade da lei n. 191 A, 
de 30 de setembro de 1893 e da leg islação anterior a que ella 
se refere. 

Interior 

9. Renda da fazenda de Santa Cruz e outras de propriedade da 
União . 

10 . Dita da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
11. Dita das estradas de ferro custeadas pela União . 
12. Dita elo Correio Geral. 
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13. Dita dos telegraphos electricos, na conformidade do art. 14 da 
presente lei inclusive a taxa de frs. 0,10, ouro por palavra de 
telegramma em percurso nos cabos da Brasilian Submarine 
Company, limited. 

14. Dita da Casa da Moeda. 
15. Dita da Imprensa Nacional e Diario Official. 
16. Dita da Fabrica de Polvora. 
17. Dita da Fabrica de Ferro de S. João de Ipanema. 
18. Dita dos Arsenaes . 
19. Dita da Casa de Correcção . 
20 . Dita do Gymnasio Nacional. 
21. Dita do Instituto dos Surdos-i\-Iudos . 
22 . Dita elo Instituto Nacional de Musica. 
23. Dita de matricula nos estabelecimentos officiaes de ensino. 
24 . Dita da. Assistencia de Alienados . 
25. Dita arrecadada nos Consulados . 
26 . Dita dos proprios nacionaes. 
27. Imposto do sello de accordo com a legislação em vigor ; mais o 

augmento provavel da renda da venda rl o sello das Jettras que 
negociarem os bancos or~ado em 400 :000$ e mais o sello de 100 
réis sobre r ecibos passados pelos bancos nas cadernetas e contas 
correntes e de 20 réis impressos sobre os contratos de corre-
tores-cheques-independente do sello proporcional orçarlo em 
100 :000$ e mais o sello de 100 réis por conto de réis ou frac-
ção de conto sobre as guias de entrega de dinheiros aos bancos 
ou casas b::mcarias computado em 200 :000$ e a renda prove-
niente do sello de 1$ sobre os termos de responsabilidade as-
signado~; nas AI fandegas e mais o augmento do sello sobre as 
c~rtas de saude com as disposições da presente lei. 

28. Imposto de . l/10 "lo pagos pelo comprador e vendedor nas 
operações de cambias ou de moeda metallica a prazo sobre o 
valor em moecla corrente do contracto . 

30. Imposto de transporte. 
29 . Dito de 21/2 °/0 sobre dividendo dos títulos das companhias ou 

sociPdades anony'mas naciouaes e estrangeiras com séde no 
Districto Federal e das companhias estrangeiras com séde nos 
Estados de accordo com a legislação em vigor e o art. 5° da 
presente lei e l /20 °/0 sobre o valo!' das operações das casas 
filiaes de bancos ou companhias estrangeiras. 
5 °/o sobre os premias de todos os seguros novos que forem 
realisados, a contar de l de janeiro de 1896, pelas companhias 
estrangeiras de seguros de vida. 

31. Dito de 2 °/o sobre o capital das loterias federaes e 4 "lo sobre 
o das estadoacs, cuja venda de bilhetes se e1fectuar na Capital 
Federal, na fôrma das leis em vigor . 

32. Dito de 2 °/o sobre vencimentos e sub3idio, inclusive o do 
Presidente e Vice-Presidente da Republica e membros do Con-
gresso Nacional. 

33. Dito de pennas de agua. 
34. Dito de transmissão de apolices e embarcações . 
35. Contribuição das companhias ou emprezas de estrada de ferro, 

subvencionadas ou não e de outras companhias para despezas 
de respectiva fiscalisação. 

36. Fóros de terrenos e marinhas. 
37. Juros das acções das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco. 
38. Laudemios . 
39. Premias de depositos publicas. 
40. Cobrança da divida activa . 

Consumo 

U . Taxa de 100 réis por 500 grammas ou fracção desta unidade 
de fumo em bruto de procedencia estrangeira. 

Dita de 10 réis por 25 gr'ammas ou fracção desta unidade de 
fumo. picado, migado ou desfiado, inclusive o manufacturado 
em mgarros de producção nacional. 

Dita de 40 réis por 25 grammas ou fracção desta unidade de 
fum.o picado, ~igado ou desfiado de_producção estrangeira. 

D1ta de 100 re1s por char,lto de fabr1co estrangeiro .- 5 réis 
por ch!lruto nacioJ?.al. Dita de 10 réis por 125 gra.mmas 

ou fracçao desta unrdade de rapé de fabrico na-cional. 
Dita de 60 réis por 125· grammas ou fracção desta unidade de 

rapé de fabrico estrangeiro . 
Dita de 30 réis por maço de 20 cigarros e por qualquer fra.cção 

·excedente de 20, de prod.ucção estrangeira. 

Os cigarros de mortalha ou capa de fumo de procedencia. 
estrangeira pagarão o dobro desta taxa. Papel para cigarro e 
semelhantes, sendo em fo lhas ou rolos 500 réis por kilogramma. 
Sendo em livrinhos ou mortalh<1s de arroz ou milho 2$500 o 
kilogramma. 

- Estas taxas poderão ser cobradas em estampilhas. 
42. Taxa tle 60 réis por litro ou 10 réis por garrafa, cobrada em 

estampilllas, ao sahir o peoducto da fabrica ou exposto a venda., 
sobre a cerveja nacional. 

Taxa de 300 réis por litro sobre as bebidas constantes do 
n. 126 classe 9• da tarifa- quando fabricadas no paiz. 50 réis 
por kilo sobre as bebidas alcoolicas constantes do n. 127 da ta-
r ifa, excepto o alcool e aguardente fabricados nos engenhos cen-
traes e outros e3tabelecimentos agrícolas tambem cobradas em 
estampilhas ao sahir o proclucto das fabricas ou quando exposto 
a venda. 

Taxa de 1$ por garrafa sobre as demais bebidas fermentadas 
que possam ser assimiladas ao vinho de uva, aos vinhos espu-
mosos, etc., etc., aos champagnes- e cujo fabrico seja autorisaclo 
pelo Governo. 

Taxa de 50 réis por kilo de aguas mineraes artificiaes, 
gazosas ou não. 

Extraordinaria 
43. Montepio de Marinha. 
44 . Dito militar . 
45. Dito dos empregados publicas. 
46 . Indemnisação. 
47 . Venda de genero3 e proprios nacionaes. 
48. Juros de capitaes nacioq_aes. 
49. Remanescentes dos premias dos bilhetes de loterias . 
50 . Receita eventual, cornprellendidas as multas por contravenções 

de lei e regulamento . 
51. Imposto ele t~ansmissão de propriedade no Districto Federal. 
52. Dito de industria e profissões no Districto Federal. 

Depositos 

53. Saldo ou excesso entre os recebimentos e as restituições. 

Disposições geraes 
Art . 2 . o E' o Governo autol'isaclo : 
1. 0 A emittir bilhetes do Thesouro até a somma de 

25.000:000$ como antecipação a receita no exercício desta lei, 
que serão resgatados até o fim do mesmo exercício. 

2 .0 A receber e restituir, na conformidade do disposto no 
art . 41 da lei n. 638, de 17 de setembro de 1851, os dinheiros pro-
venientes : 

do cofre dos orphãos ; 
dos bens de defuntos e ausentes e do evento; 
dos premias de loterias ; 
dos depositas de caixas economicas e montes de soccorro; 
dos depositas de outras origens. · 
Os saldos que resultarem do encontro das entradas com as 

sahidas poderão ser applicados ás despezas publicas e os exces-
sos das restituições serão levados ao balanço do exercício . 

3. o A rever as tarifas aduaneiras de modo a pol-as de accordo 
com as determinações da presente lei, isto é, calculados os di-
reitos ao cambio Je 12 e não ao cambio de 24-supprimidos os 
addicionaes de 50 e 60 °/o e consolidadas em uma só taxa todas 
as demais taxas em vigor, excepção feita dos generos que estão 
exceptuados no art . 1 o da presente lei, cujas taxas serão as 
indicadas nesse artigo. 

4. o A rever os impostos de expediente de generos livres de 
direitos de importação, de dócas e pharóes, de modo a consolidar 
as mesmas taxas, incluindo os addicionaes nas taxas originaes. 

5: o Os generos ad valor em continuarão sujeitos ás mesmas 
taxas e sobr~-taxas que presentemente pagam, consolidadas es-
tas em uma so. 

6. o A arrendar o serviço de capatazias' das Alfandegas e ar-
mazens. 
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Art. 3. o Para fazer face ao de(icit já existente e comprovado 
é o Governo autorisado a fazer app li cação do saldo que verificar-
se no fim elo exercício da receita sobre a despeza ·e, caso essa 
tenha sido cobe'i'ta já por alguma operação de credito, effectua,la 
em virtude de autorisação legislativa anterior, deverá o Governo 
retirar em papel-moeda da circulação quantia equivalente ao 
saldo ver i ficado. 

Art . 4. 0 São declar.a,dos nullos para todos os effeitos os con-
tractos ele cambiaes ou moeda mctallica á vista ou a prazo que 
não tenham o sello legal. 

§ 1. 0 E' absolutamente vedada aos bancos ou filiaesou casas ban-
carias a, liquidação por differença de tr.tnsacções sobre moe•la me-
tallica e cambiaes. O syndico da. Camara dos Corretores terá attri-
buição de impor a mui ta de 10 a 20:0008, e no dobro, no caso de re-
incidencia aos estabelecimentos que infringirem a presente dispo-
sição, com recurso suspensivo para o Poder Executivo. 

§ 2.° Ficam sujeitas ao pagamento do sello de l/10 "/o as opera-
ções de cambiaes ou de moeda metallica a prazo, pelo comprador e 
vendedor, sobre o valor em moeda corrente do contracto. 

§ 3. o Todos os con tractos de corretores ficam sujeitos ao sello 
impresso ou de carimbo de 20 ré is independente do sello propor-
cional sobre a quantia do valor elo contracto. 

§ 4.° Ficam sujeitos ao sellofixo <1e 200 réis as petições e reque-
rimentos, os cheques sobre os bancos, os recibos de entradas de 
dinheiro nas respectivas cadernetas e os de qualquer quantia de 
25$ para cima . 

§ 5.° Consideram-se para os effeitos das actuaes disposições, ope-
rações a dinheiros, cambiaes e moeda metallica, as liquidaveis 
dentro de tres dias uteis, a contar da data da transacção. As que 
excederem d.esse tempo até 30 dias, que será o maior prazo, serão 
consideradas a prazo. 

§ 6. 0 Para facilitar a fiscalisação do sello nas letras de cambio, 
saques ou instrumentos que traduzam remessa de dinheiros para o 
exterior e contractos de operações sobre moeda metallica e opera-
ções tle bolsa, fica o Governo autorisado a crear um typo de sello 
para ess"' fim determinado e que poderá ser estampado nas letras, 
saques-cheques . 

Art. 5.° Fica extensivo ás companhias estrangeiras e bancos, 
cujas filiaes teem séde no Districto Federal e nos Estados, o imposto 
de 2 '/, o f o sobre dividendos. Para essa cobrança, conhecido o 
dividendo distribuid.o no exterior, o imposto ele 2 1/ 2 "lo recallirá 
sobre o dividendo correspondente ao capital existonte no paiz. 

Art. 6 . o A multa de expediente em todos os casos previstos na 
legislação em vigor do l'egimen aduaneiro será de 5 a 10 % 
a juizo dos inspectores das Alfa.ndegas, conforme as circumstancias 
dos factos ( art. 492 § 3•• ela Consolidação das Leis das Alfanclegas 
de 1884 e decreto n . 680, de 23 de agosto de 1890). 

§ l. o A multa de direitos em dobro só será applicada quando a 
differenc' dos direitos aduaneiros consignados na tarifa em con-
fronto com a mercadoria submettida a despacho; excerler do valor 
de 200$ quer essa differença seja determinaria pol' quantidade ou 
excesso de mercadoria verificada, quer seja por differenca de quali-
dade relativa ou absoluta, encontrada em uma partida de volumes 
submettida á conferencia ou isola•lamente . 

§ 2. 0 Destes actos não haverá recurso, cumpr-indo sómente nos 
casos de differença de qualielade rle mercadoria ou da sua classifica-
ção obedecer-se o preceito do art. 15 do decreto de 25 de abril 
de 1890. 

§ 3." Ficam approvadas as isenções ep · direito de expediente 
concedidas até 31 de julho do corrente anno pelo Poder Executivo 
em virtude de contractos celebrados com os Estados, e que depen-
diam de approvação do Poder Legislativo. 

Art. 7. o Em caso algum a taxa expediente de capatazias será 
dispensada. 

Art.. 8. 0 O art . 599 d&. No·va Consolidação das Leis clds Alfandegas 
e Mesas de Rendas da Republica fica moclificado do seguinte modo: 

As mercadorias despachadas a bordo ou sobre agua, e que, por 
consentimento do chefe da repar tição, tiverem de transitar pelos 
armazens, depositas ou pon tes, gosarão de isenção completa de 
armazenagem quando tiverem sahilla em 36 horas u teis (o mais 
como na Consolidação ) • 

Art. 9. 0 E' o Governo autorisado â organisar um novo regula-
mento das Alfandegas, dando-lhes a classificação conveniente . 

Art. 10. O imposto de 2 °/ 0 sobre o capital das loterias federaes, 
e de 4 °/o ~obre o capital das loterias estadoaes, será pago pelos re· 
spectivos concessionarios antes de serem os respectivos bilhetes ex-
postos á venda. 

Os planos das loterias estadoaes deverão ser depositados no 
Thesouro com os actos officiaes emanados dos poderes publicas esta-
doaes dos quaes resulta a sua approvo.ção, e julgados conformes 
pelo mesmo Thesomo. 

Nos bilhetes será feita a declaração de ser a loteria federal ou 
estadoal e nest.e caso a que E;; tado ella pertence. 

A fiscalisação das loterias será feita por empregados elo Thesouro 
que perceberão uma \\ratificação de .. seis contos de réis por nnno, 
senrlo tres contos e ~.e1 snentos mtl r e1s para o fiscal e dous contos e 
q u~trocentos mtl rets para o aJudante, supprimida a actual fiscali-
saçao . 

Os ooncessionarios das loterias federaes e os das loterias estadoaes 
Cllja venda de bilhetes se fizer na Capital Federal entral'ão para 
o Thesol!ro,_ com a quantia rl.e d~z contos ele réis, para. as de~pezas 
ele fiscall~açao por quotas que serao estabelecidas pelo Governo E' 
livre a venda de bill~etes das loterias e:>~adoaes na Capital Fed~ral 
desde que forem sattsfettas as formahclades acima exigidas e as 
deLermmadas por lets e regulamentos que não forem manifesta-
mente contrarias a esta lei . 

Continúaprohibicla a entrada e a venda de bilhetes de loterias 
estrangeiras no territorio da Republica. 

Ar.t .. li: Para o ~anQame~to de ~mp~sto de penas ele agua a 
f-1t~mc~paltdade do DtstrJCto l' c~eral e obr1gada a fornece!' ó. repar-
tJçao fiscal competente uma cópm do lançamento do imposto predial 
pela qual:;.,quelle deve ser feito. ' 

Paragrapho unico . E' autorisarlo o Governo a limitar o consumo 
d~ a~ua da Capita! Federal por m.eio de hyclrometro para os usos que 
nao (orem domesticas ou da hyg10ne das habitações. 

Art. 12. Nas capitaes dos Estados serão encarregados da cobran-
ça elos impostos federaes, taes como os do sello, fumo bebidas 
alcoolicas, etc., as Delegacias e nas cidades onde nãb houv61! 
Delegacias e existirem Mesas de l{.endas a essas incumbirá a co-
brança. 

Paragrapho unico . Nos municípios e cidades do interior serão 
encart•egados ou os agentes do Correio ou cobradores nos moldes 
uos cobrarlores creados pelo regulamento de 2 de agosto de 1876 
ficando o Governo autorisado a fixar-lhes vencimentos . ' 

Art. 13. ContÍ!marão em vigor todas as disposições das leis de 
orçamentos _?.ntecerle~tes, que não versarem particularmente 
sobre a tlxaçao da recett~ e despeza, sobre autorisação para mar-
car ou augment.ar venctmentos, reformar repartições ou legislação 
fiscal e que não tenham sido expressamente revo"'adas. 

Art. 14: O G:overno modi~cn.rá o systema de" taxação elos tele· 
grammas mtenores subst1tmndo as bases de 400 kilometros como 
unidade de distancia e 70 réis por palavra para unidade ele taxa 
pela consideração. das zonas de cacl~. Estado, que o telegramma 
atravessar, r~ªuztda a taxa a 60 rets para o percurso em cada 
Estado da Umao, senrlo essa taxa elementar a mesma entre os 
dous pontos quaesquer ele um mesm.<? Estado, estabelecida, porém, 
uma t~xa ou quota fixa de 400 re1s por telegramma, qualquer 
que seJa o numero de palavras ou seu destino independente da 
taxação das palavras contidas. ' 

Art. 15. Fica o Governo autorisado a expedir o reO'ulamento 
para cobrança do imposto de consumo de que tratam os ~s. 41 e 42 
elo art. 1°, já ao sahir o producto rlas fabricas, já ao ser exposto á 
venüa, podendo impôr multas até 5:000$ e o confisco em caso de 
reincidencia . 

Art. 16. Nas tarifas aduaneiras - Taxas - as fro.cções meno-
res de quatro réis nas taxas até 100 réis serão desprezadas as de 
quatro réis até nove réis serão addicionanas com lO réis. ' 

As fracções menores ele 40 réis nas taxas superiores a 100 réis 
serão desprezadas . 

As de 40 réis até 99 réis serão computadas com 100 réis e 
assim addicionadas . 

Art . 17. Fic~m supprimidas as vistorias permitidas para o despa-
cho de vmhos unportados em cascos, o qual deverá ser feito com os 
seguintes abatimer:-tos : d~ 3 "/o no peso liquido no 1° mez da en-
trada da mercadoria ; m:us l/2 °/o, por mez que seguir até o maxi-
mo de 4 °/o, que subsistirá por todo o tempo em que o vinho 
estiver em deposito. · 

Art . 18. Ficam sujeitos ao pagamento elo sello de I$ os termos 
de responsabilidade assignados nas Alfandegas pa.ra resalvas de 
dividas futuras quanto á propriedade ele mercadorias a despachar 
ou quaesquer outras . 

Paragrapho unico. Os termos de responsabilidade assignados nas 
Alfandegas pela exhibição das provas de descarga de mercadorias 
r eexportadas para outros pontos da Republica ou do estrangeiro, 



- 184 

ficam sujeitos ao pagamento do sello proporcional ao valor dos di· 
reitos que a mercadoria deveria pagar si fosse despachada para 
consumo. 

Art. 19. Fica reduzido de 60 % o imposto de importação sobre o 
material escolar para o ensino primario, considerado como tal uni· 
camente o material technico (carteiras escolares, quadros pretos, 
mappas, dous de Frrebel, sciencias naturaes e solidos geometricos, 
e não qualquer out:ro que possa ·ter destino difl'erente) . A re-
ducção apenas vigorará durante o período orçamentario e sómente 
para o material que for importado para estabe lecimentos de en-
sino gratuito . 

Art. 20. Fica o Governo autorisado a vender ao Estado do Rio 
de Janeiro a fazenda da Boa Vista, no município da Parahyba do Sul. 

Art. 21. Ficam livres de direitos os productos da industria pe· 
cuaria similares aos do Rio Grande rlo Sul, que com procedencia do 
Rio da Prata entrarem no mesmo Estado, excepção feita da carne 
secca e sebo ou graxas . 

Art. 22. Fica elevado a 20$ em estampilha o sello das cartas de 
saude para os navios estrangeiros de que trata a tabella annexaao 
decreto n. 1558, de 7 de outubro de 1893, que regula o serviço sani· 
tario dos portos da Republica. 

Art. 23. E' permanente a disposição do art. l 9 da lei n. 26, de 
30 de dezembro de 1891, determinando que nos boletins mensaes do 
rendimento das Alfandegas se mencione a importancia dos direitos 
de importação não cobrados em virtude de concessões do Poder 
competente- especiticando-se as em prezas· e os generos isentos. 

Art. 24. As mercadorias mencionadas nos artigos , que se seguem, 
da actual tarifa das Alfandegas, pagarão direitos de cuusumo pelas 
taxas em vigor, na razão do peso bruto, conforme se explica, a saber 

Classe 2" : arts. 4, 7, 8, lO, 17 e 19. Em caixas ou caixinhas de 
papelão, papel ou envoltorios semelhantes. 

Classe 3a: art. 47. Em caixas ou caixinhas idem idem. 
Classe 5": arts . 71, 79 e 85. Em caixas idem idem idem. 
Classe 8": art . 113. Em saccos. 
Classe LO: art. 171. Em latas ou frascos . 
Classe 13: arts. 415 e 421. Em caixas idem idem idem . 
Classe 14: art. 438. Em caixas idem idem . 
Classe 15: arts. 451, 469, 475, 477, 501 e 506. Em caixas idem 

idem-496 e 505, excluindo sómente as caixinhas de papelão em que 
veem acondicionadas . 

Classe 16 : arts . 527, 533, 548 e 554, excluindo só mente as cai-
xinhas de papelão em que veem acondicionadas. 

Classe 17: arts . 570, 580, 592 e 595, excluindo só mente as cai-
xinhas em que veem acondicionadas, 583. Em caixas ou caixinhas de 
papelão, papel ou envoltorios semelhantes. 

Classe 18 : arts. 602, 615, 618, 619, 621, 625, 629 e 633, excluindo 
apenas as caixinhas de papelão em que veem acondicionadas. 

Classe 19: arts. 637, 639, 641 e 642. Em caixas, caixinhas de pa-
pelão, papel ou envoltorios semelhantes. 

Classe 20: art. 662. Em caixas idem idem . 
Classe 21: art . 689. Em caixas idem idem. 
Classe 23: arts. 701, 717, 721,722, 723 e 724. Em caixas idem idem. 
Classe 25: arts . 739, 741,745, 747, 754 e 757 primeira parte-

758, 762, 764, 767, 777,780 e 781. Em caixas idem idem. 
Classe 31: art. 873. Em caixas idem idem. 
Classe 32: art. 922. Em caixas idem idem. 
Classe 34 : art. l . 022, l. 033 e l. 037. Em caixas idem idem. 
Classe 35: art. 1 . 041, 1 . 042 e l . 080. Em caixas idem idem . 
Paragrapho uni co. A nota 57, que acompanha o n. 540 da 

tarifa, fica substituída pelo seguinte : 
No calculo do peso por metro quadrado ser ão incluídas as-ourelas. 
Art. 25. As bebidas constantes do classe 9 ns. 126 e 127 da tarifa, 

quando importadas ou quando fabricadas no paiz e postas a consumo 
com o rótulo estrangeiro, terão, ao ser vendidas ou expostas á 
venda ou a consumo, uma estampilha presa sobre o rólha e a 
garrafa de valor igual ao imposto. 

Para o cumprimento di)sta disposição no acto do pagamento dos 
imposto a alfandega restiiuirá ao negociante a mesma importancia 
em estampilhas. 
. ~aragrapho unico. O neg~ciante que tiver á venda ou em ·expo-

Siçao para consumo as referidas bebidas, sem a competente estam-
pilha, pagará a multa de 500$000. 

Art . 26. As agencias de bancos e C~"mpanhias , nacionaes ou es-
trangeiras ou quaesquer outras instituições que negociarem em 
c~mbiaes com o publico, por meio de saques de qualquer outro 
tttulo não sendo bancos ou depositas constituídos nesta praça sob o 

r egimen das sociedades anonymas ou filiaes de hancos estrangeiros 
devidamente autorisados a fuilccionar na Republica, são obrigadas 
a fazer um deposito no Thesouro de 100:000$, no mínimo, em moeda 
corrente ou fundos publicas brazileiros, ou fundos publicos estran-
geiros que tenham cotação na bolsa da Capital Federal. 

§ l. o O deposito da garantia poderá ser augmentado a juizo do 
Governo, nos casos que o desenvolvimento das operações o exija. 

§ 2. o Estas agencias e instituições ficam subordinadas ás leis e 
regulamentos a que estão sujeitos os bancos e companhias que ne-
gociareill em cambiaes . 

§ 3. o São declaradas nullas as operações de cambiaes feitas por 
taes casas ou emprezas, quando não sejam devidamente selladas, 
ficando os r esponsaveis sujeitos á multa de 10:000$000. 

Art. 27. O Governo fica autorisado a mandar cunhar no estabe-
lecimento monetario do estrangeiro, que ofl'erecer melhores van-
tagens, caso não o possa fazer na Casa da Moeda, a som ma de 
10.000 :000$ em moedas de 100 e 200 réis , abrindo para isso o ne-
cessario credito. . 

Art. 28 . Os instrumentos de lavoura, as ferramentas de ope-
rarias, os rnachinismos, as materias primas, as substancias tincto-
r icas, os productos chimicos de uso industrial, os demais artigos 
necessarios ao consumo das fabricas terão abatimento de 30 °/0 • 

(Art. 1° da lei n. 126 A, de 21 de novembro de 1892 .) Não gosarão 
da reducção indicada o fio de algodão e o algodão em rama. 

Para gosar destes favores os importadores deverão registrar 
antecipadamente, em livro proprio, nas Alfandegas, a relação (quan· 
tidade e qualidade) das mercadorias que t iverem de importar. 

O arroz, a cevada, o farello, o fei jão, o milho, o pinho, o xarque 
e o kerosene terão o mesmo abat imento de 30 °/o dos direitos. 

Art. 29 . São isentas de impostos as peças importadas pelos con-
structores estabelecidos no Brazil para os navios e vapores que con· 
struirem nos estaleiros na~ionaes ; devendo r equerer a isenção ao 
Ministro da Fazenda com relação dos materiaes e peças necessarias, 
o nome do navio, o estaleiro onde vae ser construido e a capacidade 
futura daquelle. 

O Poder Executivo regulamentará a isenção, impondo a pena de 
.perda elo direito de construir e consequente pagamento de todos os 
impostos da relação isenta de direitos, ao dono do estaleiro que 
distrahir em venda ao mercado qualquer dos objectos importados. 

As peças para machinas e locomotivas, importadas para constru-
cção de materiaes para estradas de ferro pagarão 50 "lo menos do 
que a taxa fixada na tarifa que for adaptada. 

Art. 30 . As fabricas nacionaes são obrigadas a não deixar sahir 
os productos das suas manufacturas sem levar em tinta indelevel a 
marca e o nome ela fabrica, ou da localidade e do Estado onde a 
fabrica é situada, sob pena de serem os artigos incursos em con· 
trafacção e sujeitos os productores ás penas dos arts. 353 e 354 do 
Codigo Penal, accrescidas do confisco das mercadorias. 

Art. 31. E' considerada contrafacção e sujeita ás penas do 
mesmo codigo e do confisco das mercadorias, com multa de l :000$ a 
5:000$, a fabricação e importação de rotulas e marcas de productos 
estrangeiros que se prestem á falsificação de bebidas ou productos 
nacionaes para serem vendidos como si estrangeiros fossem, com a 
marca ou com o rotulo fabricado no paiz . 

Art. 32. O gado vaccum é isento de impostos . 
Art. 33. O guano, o phosphato de cal, o sulphato de ammonio, 

o cblorureto de potassio, os phosphatos em geral, inclusive as es-
corias phosphatadas consideradas fertilisantes e o nitrato de sodio 
tambem são isentos de impostos e terão uma reducção de 50 "lo na 
taxa de expediente. 

Art. 34. Os impostos sobre mercadorias liquidas serão cobrados 
por kilo e nfi.o por litro . 

Art. 35. O Governo providenciará para · que os vinhos e bebidas 
alcoolicas, assim como as aguas mineraes, ao sahirem da Alfandega 
sejam acompanhadas de um sello ou estampilha conespondente aos 
volumes, por onde o importador possa provar que pagou o imposto. · 
Este sello ou estampilha será collocado sobre o topo da garrafas ou 
outros in volucros. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de I!;stado do3 Negocios da Fazenda a faça executar • 
Capital Federal, 30 de dezembro de 1895, 7• ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MottAES BARROS. 

Fmncisco de Paula Rod1"igues Alves. 
~o:Af\:F~'·' 
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L El N. 360 -DE 30 DE DEZEi\iBRO DE 1895 

Iniciada na Camara elos Depu tados e por ella enYiacla .i sancção. 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unid os do Brazil para o exerc icio 
de 1896 e di' outras pt'O'fidcncias . 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional dect•eb e eu sancciono 

a lei seguinte: 
Art. I. o A clespeza geral da Republica li os Estados U:nidos 

do Brazi l, pn.m o exet'cicio ele I896, é fixada m. quantia de 
343.536:210$236, a qual será distribuída pelos respectivos Ministe-
rios na fôrma especificada nos ar tigos seguintes: 

Art. 2.o O Presidente da Republica é autorisado a despender 
pela repartição do Ministerio da Justiça e Negados Interiores, 
com os serviços designados nas seguintes rubricas a quantia 
de. . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 16.750:504$600 

A saber: 
I. Subsidio do P1'esidente d::t :tlepublic::t •. . .....• I20: 000$000 

11. Justiça do Disb·icto Federal : 

12. 

Angrnentad<t a consignação de 7:200$ para os 
vencimentos dos dous escl'ivães da Corte ele 
App311ação , vencendo c'lcla um 2:400$ de 
ordenado e l: 200 da gratificação ; a ele 
30:000$ para reparação da mobilia e predios 
em que funcc:ona o Tribt;nal Civil c Crimi-
nal, e a de 6:000., para aluguel de uma CJSa 
clestioadtt especialmente ao serviço elo jut•y; 
recl.1zida ele I5l :200, ' a 108:000$ a verba 
p:tra pagamento Lle pretores .........•.•.• 

Ajudas de custo a ma.gislr,tdo~ ...........•.. 
13. Policia do Districto Federal: 

Augrnen tada a consignação de 40:000$ para 
pagamento c1o pessoa l ele poli c ia reser-
vada, de escolha e conftaliça. do chefe d3 po-
licia ; reduzido a 70 o numero de iuspecto-
res seccionaes uri.Janos; r ecluziLlo a IO o nu-
mero dos agentes de la classe, a 25 o elos 
de 2, classe, a 40 o elos de 3• classe e inclui-
da no mate1·ial a consign~ ção ele IO:OOO$ 
para acquisição de terrenos para constru-
cção de cav,dlariças e outras clependencias 
de que necessita o quartel da BL"igada Po-
licial .......•................... , ... ... . . 

2. Subsidio do Vice-Presidente ela Republica ...• 36 : 000$000 14. Casa de Correcção : 
3 . Despeza com o palacio do PresiLlente da Re-

publica : para pagamento de vencimentos 
do pessoal do serv iço e para as despezas 
com illuminação, expediente da sect·etaria, 
mordomia e portaria, reparos nas carruagens 
e arreios, material para cocheirél, ca vallari-
ças e tratamen~o dos animaes das carrua-
gens e objectos para a limpeza do paiacio, 
jardins e dependancias ................... . 

4. Subsidio aos Senadores .......... . .......... . 
5. Secretaria do Senado : supprimida no pessoal 

a consignação da I :500$ para pagamento de 
um continuo dispensado do serviço e falte· 
ciclo; augrnantada no material a consigna-
ção da 31:000$ para o serviço ele recl acção 
e revisão dos debates, durante cinco mezcs ; 
nccrasciela de mais 8 :000. ' a consignaçfLo 
para compra de livros, jornaes e outras 
public,,ções ; de 7:500$ parD, impressões 
e publicação de debates, sendo o augmento 
na razão de 1 :500 · mensalmente ; e de 
7:000$ parl~ ns despezas extraorrlinarias e 
eventnnes , inclus ive a acqniskão de material 
e appar ell10s e lectricos e montagam elos mes-
mos para o serviço das votações ....•...... 

6. Subsidio aos Deputados .................... . 
7. Secretaria da Camara dos Deputados: deduzida 

a quantia de 3:800$, vencimentos de um of-
ficial ela secretaria, dispensttdo do serviço, 
que falleceu ; augmentadas no mate1·ial as 
seguintes consignações: para publi cação elos 
debates da I62:500$ para 212:500 · , pot• ter 
sido elevada de 18:000$ para: 28:000$ a quota 
mensal do con tracto de tf\chygraphia; a de 
compra ele livros de 3:500$ para I2:000$000. 

8. Ajuda da custo aos membros elo Congt'esso Na-
cional. •.......•.•................•......• . . 

9. Secretaria de Estado .......•...............• · 
10. Justiça Federal: 

Elevada a verba a 1:200$ para vencimenlos 
de um escrevente .cle que trata a lei n. 221, 
de 20 de novembro de 1894, art. 6", e de 
20:000 ·para aluguel de salas destinadas às 
audiencias dos juizas seccionaes, onde clbs 
não t'unccionam em proprios nacionaes c 
para provel-as da mobilia necess::tria .•. , .• 

Annexo 

Augmentudos no pessoal os v t!ncimentos do 
medico de 3: 600.1i> para 4:800 ', sendo 3 :200$ 
ele ordenauo e 1 :600 " de gratific:H;ão •...•. 

15. Colonia dos Dons Rios: 

50:000$000 
567:000$000 

325:760$0Lil-
1. 908:000$000 

(Decreto n. 145, d9 Il de 
julho de 1893) 

Llit•ector ................. . 
ajudante ................ . 
medico ...•...... ... ...... 
Ao mesmo, pelo trab'l.lllo 

de ensino, gratificação •. 
escrivão ..... .. .......... . 
almoxari r e .............. . 

l enfermeiro ......• . .... . .. 
3 mestres el e olflci na n. 1:8008 
5 pedreiros a 4$ lli ar ios . . . . . 
5 carpinteiro:; a 4, dial'ios .. . 
6 f'eitores a 90$ ........... . . 
Cornedot•i ,s para. os pedreiros, 

cnrpinteiros e feitore3 â 
I$200 cli,,rios pnra cada um. 

Sustento, ve:;tunri o e cuen.-
tivo de 100 correccionaes, '' 
I. 200 ................... . 

Objectos de expediente .. ... . 
Pt'Om)Jto pagamento ... .... . 
Materin.es ele contitrucçoão e 

outras despezas .......... . 
Serviço de transporte ...... . 

6:000$000 
3:600$000 
4:800$000 

600 000 
3:600$000 
2:400$000 
I :R00$0110 
5 :400.''000 
7:200.000 
7:2U0$0li0 
7:480 ·ooo 

7 :008$000 

43: 800$000 
1: 200$000 
I :200$000 

22 :71 2$000 
24:000 000 

16. Guarda Nacional. ........... . . . .... . ....•.. . 

393:760$000 

17. 
18. 

90:000$000 
449:865$000 19 · 

722:222$0(0 

Junta Commercif\1 d:t Capital Federal. ...... . 
ArcltiYO Publico : 
Augmenlada de 5 :000$ pam IO:OOO$ a consi-

gnaçilo para a compra e cópia de documentos 
importantes , etc ................. . , . . •.• o. 

Assistencia de Alienados : 
Snpprimhla a consig nação de 7: 200$ de com-

busti v e!, da rubrica- Ma teria! elo Hospício 
Nacional e iucluicla na consignação de 
250:000$ para alimentação e combus tível e 
augmen tada de r'nais 26: 500.~ a consig nação 
para custeio e consel'vaçilo do material Jln-
ctuanle das colonias, sendo este aug mento 
rl esli naclo aos concertos e reparos da lancha 
E S']tti l·ol, COllf'OI'Ille O reil[' eCt! 1'0 Ol'Çit llle lltO, 

352 :629$000 
20:000$000 

2 .750:230$750 

I98 :044$950 

I50:000$000 

50:000$000 
34:774$000 

68:380$000 

675 :394$40) 
2't 



20 . Serviço Sanita rio Marítimo : 
Au gmentada as consignações: de 40: 000$ para 

compra de uma lancha a vnpo1· ]J<\I' tt o 
E5tndo do Pa rà e de 10:000$ para o seu 
custeio · a de 30:000$ para compra de uma 
1anc1Ia ~ va por paru, a con<lt iCç·ão de doen I es , 
no Estado da Bahia ; 5:000 '· para consti'U-
cção ue uma ponte de Llesembarqu3 no Hos-
pital Maril imo de Bom Des pacho ; 5 :000$ 
para collocação e trnn,sporte das L'Stufas .de 
desinfecção de Genest He1·sche1· em deposiiO 
na Alfaodega do mesmo Es tado e a.acqui-
sição de pulvel'isa tloresdo mesmo f<J.bncante; 
ll :000$ para o pessoal que tel'á de servir 
nas lanchas e 10:000$ para o cus teio das 
mesmas e conservação do mn. t •3 rial flu-
ctuante ; de 40:000$ pam com pra de uma 
lancha a vapor para o Estar.lo de P ernambuco 
e 10:000$ para o seu custeio; de 8 :000!ii pn. ra 

'::1. compra de uma pequena lancha para o 
Estado cb P,<rahyba; de 5 :000$ para are-
forma do materia l marítimo a cargo Lia ln-
spectoria do por to de Paranaguà; augmen-
tatla a consignaçã.o ele 5:400$ p3ra as gi'a-
tificações estn.belecidas no ar t. do regu-
lamento da Insp?ctoria da Saude dos Portos ; 
e1evadn. de 2:000$ para 5:600$ a consignaçtio 
[lara - Despezas eventuaes, compi'a de 
moveis -, substituída es la rul;ri ca peht se-
guinte : - Despezas eventuaes , compra de 
moveis, diarias para alimentação dos aju-
dantes da Inspectoria encarregados da visita 
sanitaria do porto, na razão ele 5$000 .•.... 

21. lnstit u to San itario Federa l . .........•.... . . 
22. Faculllade de Direito de S . Paulo : 

A ug rnen ta da no material a consig nn.ção pn.ra 
impressões, tle 3: 500$ para 6 :000$ ........ . 

23. Faculdade de Direi lo do Recife ......••..... 
24. Faculdatle de Medicin<J. do Rio de Janeiro: 

Augmentada a consignação para grat ifi ca ções 
a 20 in tel'nos de clinica de 14:400 · pn.ra 
24 :000$, ca!Jendo a cada um I :?00$ ; eqni-
parauos os vencimentos de dons lentes aos 
dos outros 27 c.1lii8clt'<lticos ; au gmen tn.Llos 
o,; vencilllentos do sub- secretario a, 4 :800$, 
se ndo 3:200$ do ordenado o I :000$ de gra-
tili cJçiio; augmelltados os r en ~imenlo,; dos 
nmannen:ses de ~:400$ p :H'rt 3:600,•, se ndo 
2 :400$ Ll c oruc uad o c I :200$ de gnüili ca-
çào; au gmcntndos os vencimentos da pa r -
t eim da l\fatel'nithluc a 3:600 , scn.Jo 
2:400$ de ordenado e I :200$ de gntt ific,:Ç'IT'J . 

25. Fáculclade de Medicina da Bahia : 
Augmentada a conoign nção p::1 ra g ra tifi c::; çi'í o 

a 20 internos de cliu ica , de 14: 400$ para 
24:000$, cabendo a cada um 1 :::?00$; an-
gmentada a consignação Lle g ratificaç·ão 
da Sn n tn. CaS[l, da 1\fisericord ia rJa l'a 
50:000 ; equipnradoõ os vencimentos ele 
dous lentes aos dos outros 29 cathedra ticos ; 
augmentados os vencimeutos do sub-secre-
tario a 4:800$, sendo 3:200$ de orden uclo 
e 1: 600$ de g r·a ti licação ; augmentauos os 
vencimentos dos ama uuenses de 2: 4 00:~ 
para 3:600 ' , scnrlo 2:400$ de ordenndo 
e 1:200$ do g ratidcação ; augmentados 
os Yoncimou tos dn. part eira da i\ lu tornicLulo 
a 3:600$, scnLlO 2:400$ de orde nado e l :200$ 
de gratificação . .. ...... .. . ... . . .. . . ... , . . 

26. E>col • Po1ytcc:hnica: 
,\ugmontaclo3 os ven cin~ cnt os dos tr ,'s auxi-

liares de gab :n e t e ~ 1D T'ct 2 :0tl0$ cada uni, 
sendo l: -100 ~ LI o c·nkti ado e GOO:$ de gra llfl-
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946:269$000 
236: 360$000 

cação ; augmentada a consignação el e 1:000$ 
p:H<J gratificações aos coutinuos pot' serviço,; 
extT'a Ol'dinarios ....... . ..... . .. . . .. .. . .. . . 

27 . Escob de Miuas ... ... . . ... .. ...... ... ... .. . 
28 . Pecl agogium : a ve r b[t desta 

r ubric:ct t era [1, seg uinte ap-
plica.ção : 

Pessoa 1 ... ... . .•. .. ... .. . ..• 

l'rfate1·ial 

Serventes .......... ... . ... . . 
Obj cctos de ex r ediente e des-

pezas de prompto paga-
Incuto ...••. . ........ , ..• 

Gratifl caçi.io :w pessoal e pro-
'fessores en')arregudos dos 
cu rsos e con fcr encias ....•. 

llluminaçã.o ................ . 
Publicação da Revista, memo-

r ias e documentos esco1Mes, 
trabalho3 didac ticos, acqui-
siçã.o de 1iHos , joruaes , 
apppn.relhos c instrumento2, 
olljectos de ensino, enca-
dernação e conservação de 
Jivr·os, despezas extraord i-
narias e eventuaes, traba-
lhos graphicos , mn.ppas e 
quadros estatíst icos, r epl -
r os de moveis e utensilios, 
r eparos , conservação e 
asseio do predio ......... . 

18 :600$000 

3 :000$000 

2 :000$000 

H: 550$000 
1:000$000 

18:000$000 

29 . Gymnasio Naciona l. . . ... •.. . .•.•• .• .. .. . ••. 
320:800$000 

30 . Escoht Nacional de B ~ ll ;J S Artes : 
334 :700$000 

31. 

Augment:J.da a consig na ção ele 2 :300$ para 
prorogação por nnis um anno da pensão de 
J. Ludovico Berna ... .... ... , .. . ...•.....• 

Instituto Nacional de l\ft1sica: 
Augmentach a consignaçtio de 10:000$ para 

acquisição de appn. r·e llws para o gabin e te do 
acus tica; e el e 7: 200$ pam se pr·ot'ogar pot· 
\~OI an uo a pensão mensal elo , pensionista 
1< ranct; r,o Braga .•........................ 

3'> Instituto Benjamin Cons t:wt : 

G 7 G ; 3-10$000 

Au gmcntados no pessoal de nomeaçr.io do diJ·e-
ct or um mestre da ollicina de ca rlonagem 
com I :800$ , um de escovas e vassouras com 
l :80o ··, um de <3mpa l1Iaçiio com 1: 800$ ; 
a ugmen t[tda no materia l a consig nação de 
6:00ú$ pai'a o ma teri«l das o11icinas e in-
cluiua. a de I :200$ para acquis ição ele ferra-
mentas c objectos destinados ao tra balho ... 

33 . Instituto dos Surdos-Muuos : 
Augmentatla a consignação de 8:000$ para 

acquisição de machinas e ma tei'ia l .•......• 
34. Bi bliothec;\ Nacional : 

710 :470$000 1 

135. 
jsG . 

Augmentadas as consignações de serventes 
para mais dous , ele 5:400$ para 7:5150$ ; de 
acquisição ele livros, jornaes e r evi stas de 
13:000$ para 16 :000$; ae acquisição de ma.-
nuscriptos , es t-tmpas, moedas e meln. lhas , 
de 6: OOQ$ para 8 :000$ ; de conservação tlo 
])l'edio, move is o reparos , de I :500$ para 
2 :500$ ; de a luguel de casa para deposito 
de 1 i \TOS e j ornaes, de 4 :800$ p :tra 7:200$ .. 

Musco N<<cion :d ..... .. ... ...... .. . ... .. ... . . 
Ser l' on lua r· i os ri o cu !Lo c~ thol i co, a que se ret'cre 

o decreto n. l l 0 A, ele l 8DO. , , , ..•.. .. .. . . . 

520: 147$000 
209: 800$000 

57: 150$000 

546 :555$000 

175:340$000 

1<1<1:540$000 

196 :622$000 

I 28 :775$000 

17 o: 520$000 
171 : 8Z0$000 

302 :000$000 
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37. 

38. 
39 . 

40. 

41. 

Instituições subsidiadas pela União: 
Augmeo t,lda a consignação para sub~id io a 

Academia Nacional de MeJiciiHI para 6:000$ ; 
de 8 :000$ para 12:000$ o subsidio a Poly-
clin ica Geral elo Rio ele Jnneiro; ele 9:000$ 
para I2 :000$ o s ubsidio ao Instituto Histo- · 
r ico e Geographico Bt'azi leiro; incl uirlo o 
subsidio de 18:000$ ao Inst ituto v~1ccinico 
do Districto Federal para o fim ele furnecer 
cowpox ás a utoridades sa nitarins que ore-
quisi tarem clirectamente ou por intermeJ io 
dos Governos elos respecti vos Es tados ; man-
tida a consignação de !00: 000~ do ot·çamen to 
em vigor p;<ra o Lyceo de Artes e Ot-ftcios lht 
Capita l Federal e iucluida a qufl n t ia de 
80: OOG$, sendo 20:000$ para cada um elos 
lyceos dos Estados de Goyaz, Rio Grande do 
Norte, P arabyba e Piauhy ..•.... ... . _ .... 

Socconos publ icos ..•. .•... ..... .... ... .. . .. 
Obras : 
Aug mentadas as con~i gnações : de I50:000$ 

destina da i coos trucção de dons edil1cios 
para accommodações elo pessoa l da Beiga cla 
Policia l ; ele 25 :000$ para construcção de 
latl'iuas e de um tel hcit'O mueado p;n-a 
coch eira na mesma brigada ; de 50 :000$ 
p:! l'i\ construcçlio de dous hospitaes-barracas, 
sys tema Lefo rt, Lle outl'o parn. molestias 
contagiosas e para a de cozinlta, pharmaci11 , 
enfermaria para offlcictes, deposito para ca-
daveres e wh de au topsias tambem ua 
!Jrigad.1 ; ele I 8 :000$ p::tra a consteucção 
ele uma mur~dha que impeça o corrimento 
de t erras do morro sobre o edil'icio elo quae-
tel da r eferida brigada á rna ele Evaristo 
ela. Veiga ; de 20:000$ para r eparos de que 
precisa o arcli ivo dn, CamRra. dos Deputados 
e a de 26 :000$ para a constnwção de com-
modo para a Bibliotheca do Senado o accr a-
sciLla a consig nação de 30:000$ para auxi-
l iar a consteucção da Ma terniuade da Ca-
pital do Estado lia Rthia .......... . . ... . . . 

Corpo de Bombeiros : 
Augmentacla a consignação para soldo das 

praças el e pt·et da quant ia de 38 :879$800, 
para o fim de ser equiparado o soldo ao dns 
praçns da Bl'igada Polici a l ; a do 9:207$ , 
par a creaçii.o Je um Jogar de major-fi sca 1 do 
ma teria! e contador gera l ; a de 6:572$500 
p a t·a <t de u m de capiti'io-njudante elo ma-
terial e thesoureir·o; a de 6:2I 2$500 para 
a de ·um ·de capitão 2° cirurgião ; a do 
5:0 15$250 para a ele um de tenente plla t'ma-
ceutico; e a de 128:80 1$300 par·a a ceeação 
de mais uma companhia . A desp 3za, desta 
verba é p~g·;1. em metade pela Municipali-
dade do DrstrJCto Federal. ... .... .... .. . . . 

Eventuaes ..•.... .. ..... . .......•........... 

303:500$000 
I00 ;000$000 

789:000$000 

584: I30$500 
I50:0llO$pOo 

§ I. E' o Governo autorisaclo a rever a t abell a annexa ao de-
creto n. 596, ele I9 de jnlho ele 1890, que fixou os emolum entos 
do presidente, deputados e secretario da Junta Commercia l, para 
o fim de elevar os da r ubrica· em livros commerciaes de 50 a 
I 00 reis, e os elos ot-ficios do secretario de I$ a 2$, sendo a im-
portancia ela metade dos aug·mentos do·s emolumentos da rubrica 
distribuída pelos empregados da secretaria el a mesma Jnnta. 

§ I I. Fica o Poder Executivo autorisaclo : 
Io, a abrir, no exerc icfo desta lei, um credito não exceden te 

de f\00:000$ para pagamento de clespezas já, ordenadas em virtude 
da lei n. I22, de I I ele novembro ele 1892 e para conclusão, mon-
tagem e funccionamento de um Iazareto em Tamandaré, no Estado 
ele Pernambuco ; · 

2°, a despender com a conclusão do quadro naciona l « A Epopé<t 
Africana Brazileira »a quantia de 8.:000$000. 

~ III. O Poder Executivo pr.:encllera, com os empregados que 
exrstirem adelidos as difl'erentes repartições deste Ministerio, as 
V11gas qne ne llas se ver' ificarem, nos teemos da lei n. 23 de 30 de 
ou tn bro de I89 1, art. li e ptra g!'apho uuico. 

§IV. As vagas ceixadas por offlciaes do corpo de policia 
serüo p t·eencllidns pelos qne, Lendo ficado fóea do quadro em con-
se~nencia da r ero!'ma lle 1894,-continu r1.m a.gg t'egarlos aos respe -
ctivos corpos . Os qu e ni'i.o sendo apeovci t ::td o~ continuarem aggre-
g<<dos se r'ão pagos ps lo sa ldv que se veriii car mensalmente na 
consig nação pa ea o pesõoa l. 

§ V. O Governo manclal'i orçfl.P as de3pezns com as ::>bras do 
mauso!éo e cs tatua ele Bólnjamin Constwt, a fim Lle incluir' na pro-
posta p;; ra o orçamento do 1897 a de;peza p recisa par[), a ttencler 
i satiJ f<l ção el es t e serv iço . 

Art. 3. 0 O Pres iden t•~ da Repu l.J l ica é autorisado a despender 
pela repar tição do Ministerio das Rebções Ex teriores, com os ser-
viços designados nas Eeguintes r ubricas, a quantia de 2.043 :012$000 

l. 

A saber : 

Secretaria de Estado, moeda do paiz-Deduzidas 
as seguintes consig nações : de 9:000$ para 
gratificação a um consultor jul'ispeeito ; de 
l ô:7 IO$ para as g r a tificações aos em prega-
dos da secrr taria de Estado po t' tempo de 
ser v iço etfcJcti v o .......•..... . .... ... ..... 

2. Legações e consulados ao cambio ele 27 LI. storli-
nos poe I $000. 

Estados Unidos da 
Ame1"ica 

Um enviRclo extraor-
clinario e ministro 
pleni potenciario 

Ordenado .... ... .. . 
Gratificação . . .. .. . . 
Representação •...• 
Um I o secretario de 

legação : 
Ordenado .... ... .. . 
Gra tificação .......• 
Um 2° dito : 
Ordenado ........•. 
Gratificação •... ...• 
Um consul geral de 

1" classe em Nova-
York: 

Ord enado . ........ . 
Gratillcaçfio .... . .. . 
Aluguel da cnm para 

chan collar ia da le-
gação até . .. . .. . . 

Expediente da leg-a-
ção .... .. .... . .. . 

Um vice-co nsul em 
Ba llimore : 

Grüt ificaçi.'Eo ate ... . 
Um Yice-nonsul em 

Nova Orléans: 
Gratificação ate .... 
Um cltanceller em 

Nova York 
Ordenado . . . , . . .... . 
Grat ificação • .•.•... 

Mexi co 

Um consul em Vera-
Cruz: 

Ordenado .......... . 
Gratificação ...... . . . 
Expediente do con-

sulado ...•...•.•• 

6:000;1;000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3 :000$000 

2 :500$000 
2 :500$000 

4:000$000 
8 :000$000 

2 :000$000 

500$000 

·1:000$000 

4:000$000 

2:000$000 
2:000$000 67:500$000 

2:500$000 
5:500$000 

500$000 8:500$000 

225;312$000 



Venezuela 

Um enviado extraor-
diuario e minist t'o 
pleni potenciario : 

OrJenado . . ..• •.. .. 
Gratificação ... . ... . 
Represen tação . .. .. . 
Um ]0 secretario de 

legação : 
Oedenado . .. .. ... . . . 
Gratificação . ... . .. . 
Expediente da leg<t-

ç:io . ... . ... . ... . . 
Alugu.el de casa para 

a chancellaria da 
legação até . ... .. . 

6:000~000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000$000 
3:000 000 

500$000 

2:000$000 28:500~000 

Colwnbia e Eq ttador 

Um enviado extraor-
dinar io e ministro 
plenipotenciario: 

Ordenado .. .. .. . .. . . 
Gratificação . .. . ... . 
Representação .• ...• 
Um 1° secretario de 

legação: 
O~dena cl o .. • . . .. .. . 
Gratificação .. ...• . . 
Representação ..... . 
Um ~o dito: 
Ordenado . . . . .. ... . 
Gratificação .. . . . . . . 
Expediente da lega-

ç.c'io . ••. • •• •.• • • •• 
Aluguel de casa para 

a cha.nce llaria da 
legação até ... • . . 

Puu 

Um enviado extrà-
ordinario e minis-
tro plenipotencia-
rio: 

Ordenado .. . .... .. . 
Gratificação . ... .. . . 
Representação . . . . . . 
Um 1 o secr etario de 

legação : 
Ordenado . .•.... .. . 
Gt•ati fi cação ...... . . 
Um consul geral de 

2a classe em Iq ui-
tos: 

Ordeoado . ... ... .. . 
Gratificação •.. • . ... 
Dous vice-consul es . 
Expsdiente da lega-

ção . .. ... . ... • . . . 
Dito do consulado 

em Li ma .... .. .. 
Aluguel de casa para 

a chancellaria da 
le~ação até . • . .. • 

6:000~000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000 000 
3:000. 000 
2:000$000 

2:500 000 
2:500~ 000 

1 : 000~000 

2:000$000 36:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$0ob 
7:000$000 
6:000$000 

500$000 

200$000 

2:000$000 44 :700$000 

- 188-

Chile 

Um enviado extra-
ordinario e minis-
tro pleni potencia-
rio : 

Ot'tlenado • ... , •.... 
Grati!icaçfio . ... •. . . 
Representação .... . . 
Um 1 o secratario de 

lega.ção: 
0 I'denado . . .... . . . . 
Gra t ificaçfio .. . .. ..• 
Cm consu l g-eral de 

2• classe em Val-
paraizo : 

Ordenado .. . . .. . .. . 
Gratificação .•. . ... . 
Ex pediente da lega-

ç-ão •.. ... . . . . .... 
Aluguel ele casa para 
· a chancellaria da 

legação a t é . .. .. . 

Bolid a 

Um enviado extra-
- ord inario e mini s-

tro pleuipotencia-
rio : 

/ 

Ordenado . . ... . . .. . 
Gl'atificação ... . .. . . 
Represen tação . . . ..• 
Um 1° secretario ele 

legação : 
Ordenado ... . .... . . 
Gratificação . ..... . . 
Um consul gera l de 
211 cla~seem La Paz: 

Ordenado . .. .. . .. . 
Gratificação . . .. . . . . 
Expediente da lega-

ção ......... .. .. . 
Dito do consulado 

geral . ..... . . . . . . 
Aluguel de casa para 

a chancel laria ela 
lrgação até .. .. ... 

Republica Argentina 

Um enviado extraor-
dinario e ministro 

, plenipotenciario : 
Ordenado ...•.. ... .. 
Gratifi cação . ... ... . 
Representação .. ... . 
Um 1° secl'etar io de 

legação: 
Ordenado .. ..... .. . . 
Gratificação ...... . . 
Um 2° dito: 
Ordenado .. . .. ... . . 
Gratificação •. . . • ... 
Um cousul gera l de 

Ja classe em Bue-
nos- Aires: 

Ordenado ... . ..... • 
Gra tiflcação .. . . . . . . 

6 000$000 
4 000$000 

20 000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$()00 
7: 000$000 

500$000 

2:000$000 48 :500$000 

6:000 '000 
4:000$000 

10:000$000 

3: 000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

500$000 

500$000 

2:000$000 39 :000$000 

6:000$000 
4:000$000 

20 :000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8: 000$000 



Um co nsul em Posa-
das: 

Ordenado . ..... ... .. 
Gratificação .....•... 
Um vice-consul em 

S. Thomé: 
Gratificação até •.... 
Um dito em Libras: 
Gratificação até ..... 
Um dito no Rosario: 
Gratificação até ..... 
Expediente d,t lega-

ção ............. . 

2:500$000 
5:500$000 

4:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

' 500$000 

500$000 
Expeiiente do con-

sulado em Posadas 
Alugu,el ele casa para 

a chance llaria da 
legação até •.•..• 2:000$000 76:000 ~O iJü 

Rep?J.blica Oriental do Uruguay 

Um enviado exteaor-
dinario e ministro 
plenipotenciario: 

Ordenado • . ....... •. 
Gratificação ..•... " . 
Representação ... . , . 
Um 1° secretario de 

legação: 
Ordenado ... ... ... . 
Gratificação ....... . 
Um 2° dito: 
Ordenado •...... , .. 
Gratificação •••....• 
Um consul geral de 

I a classe em Mon-
tevidéo: 

Oruenado ......•... 
Gratificação ..•..... 
tJ m consul em Sal to: 
Ordenado ......... . 
Gr,\tificação •.. , ... . 
Quatro vice-consules 
Expediente da le-

gação ........... . 
Aluguel de casa para 

a chancellaria da 

6 :000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

2 :500$000 
5 :500$000 
5: 100$000 

500$000 

legação até ...... . 2 :000$000 . 68:600$000 

Republica do Pamguay 

Um enviado extra-
orclinal'io e mi-
nistro plenipoten-
ciario : 

Ordenado . .....•... 
Gratificação ....... . 
Repeeseotação .•.• .. 
Um 1° secretario : 
Ordenado ..•..•...•. 
Gratificação ....... . 
Um consul geral de 

2~ classe em As-
sumpção: 

Ordenado .•.. ,, ... , 
Gratificação ..•...•. 
Expediente da le-

gação •........... 
Aluguel de casa para 

a chancellaria da 
legação até ...... . 

6:000 000 
4:000$000 

10:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3 :000$000 
7:000$000 

500$000 

2 :000$000 38:500$000 
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Suissa 

Um enviado extraor-
dinario e ministro 
plenipotenciario: 

Ordenado .......... . 
Gratificação •.. , •... 
Representação ..... . 
Um 2° secretario: 
Ordenado .......... . 
Gratificaçã.o •....... 
Um consu l geral de 

2a classe em Ge-
nebra: 

Ordenado .....•..... 
Gratificação ...... . . 
Expediente da lega-

çã.o ............. . 
Dito do consulado 

get'al. ... . . ......• 
Aluguel de casa para 

a chancellaria da 
legação até, ..... . 

Grü-Bretanha 

Um enviado extra-
ordinaeio e minis-
tro plenipotencia-
rio: 

6:000$000 
4:000$000 
10 :000 000 

2:500 .000 
2 :500 000 

3:000 000 
7:000$000 

500$000 

500$000 

2:000$900 38:000$000 

Ordenado... . . . . . . . . 6: OOO~·OOO 
Gratificação ........ _ 4:000 000 
Representação...... 20:000:000 
Um 1° secretario de 

legação: 
Ordenado .... .. .. .. . 
Gratificação ....... . 
Dous segundos ditos: 
Oecl enado .... .... .. . 
Gratificação ....... . 
Um consul geral ele 

I a classe em Liver-
pool: 

Ordenado .......... . 
G!'atificação ........ . 
Um consul em Geor-

getown: 
Ordenado .. ... ..... . 
Gratificação ........ . 
Um lclito em Mon-

treal: 
Ordenado .. ........ . 
Gratificação •....... 
Um dito em Londres: 

. Ordenado .... ..... . . 
Gratitica,Jão ........ . 
Um di to em Cardi.ff: 
Oruenado ... ... . ... . 
Gratitlcação ...•.... 
Um chanceller em 

Londres: 
Ordenado .......... . 
Gratificação ........ . 
Um dito em Liver-

pool: 
oruenado .•....•.... 
Gratificação ........ . 

3:000$000 
3 :000$000 

5:000$000 
5:000$000 

4:000$000 
8:000$000 

2:500$000 
2: 500$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:000$000 
2:000$000 

2 :000$000 
2:000$000 

• 



Expediente da lega-
ção .. ... ........ .. 

Expediente do con-
sulado em George-
town ............ . 

Dito do consulado em 
Montrea l. ....... . 

Dito do dito em Car-
diff •.......• . ...• 

Aluguel de casa para. 
a chancellaria da 
legação até .... . . 

F1·ança 

Um onviado extraor-
dinario e ministro 
pleni potenciario : 

Ordenado .•......... 
Gratificação ...• ..... 
Representação .•.. .. 
Um 1° secr e tario ele 

legação : 
Ordenado ..•......•. 
Gratificação ........ . 
Dons segundos ditos : 
Oedenado .......... . 
Gratificação ...•..... 
Um consul em Pariz: 
Oedenado . .. . .. .... . 
Gra tificaçi'í.o ........ . 
Um consul gera l de 

Ja clas3e em Mar-
selha : 

Ordenado ...... . ... . 
GJ·atiticação .. , ..... . 
Um consnl no H<wre : 
Ot'denado .......... . 
Gratificação ...... .. . 
Um dito em Boedéos: 
Ol'de nado ....... . .. . 
Gratificação ....... . . 
E xpediente ela lega-

ção . . ........... . 
Aluguel da casa para 

a chan ce llaria da 
legação a té ...... . 

Umditoem Cayenna: 
Ordenado ...... .. .. . 
Gratificação . ....... . 
Expediente do consu-

lado em Cayenna .. 

Portugal 

Um enviado '"xtraor-
dinaeio e mini stro 
pleni po tencial'io: 

Ol'denado .......•... 
Grati ficação .... ... . . 
Representação ... . • 
Um lo secretario de 

legação : 
Ordenado ........ .. . 
Gratificação . .... . . . . 
Um 2° dito: 
Ordenado . .• ......• 
Gratiticação •.••.•... 

l :500$000 

500$000 

500$000 

500$000 

2:000$000 100:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

20: 000$000 

3:000$000 
3:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

2: 500$000 
5:500$000 

4:000$000 
8 :000$000 

2 : 500~0 00 
5:500$000 

2:500$000 
5:500$000 

2:000$000 

2:000$000 

2 :~00$000 
2 : 5oo ~ooo 

500$000 91:500$000 

6:000$000 
4:000 ' 000 

20:000$000 

3:Q00$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 
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Um consul geral de 
l a classe em Lis-
bôa: 

01·denado: ......... . 
Gratificação .... . .. . . 
Um chanceller em 

Lisbôa: 
Ot•denado .......... . 
G r a ti!i cação ..... ... . 
Um consul no Porto: 
Ordenado .......... . 
Grati ri cação ...... . . . 
Expediente ela lega-

ção ............. . . 
Aluguel de casa. para 

a cllancellarta da 
legação até ...... . 

l mperio Allemão 

Um enviado extmor-
diu::trio e mini~tro 
plenipotenciario: 

Ordenado . . ... .... . . 
Gratificação ... .... . 
Representação ..... . 
Um l o secre tario de 

legação : 
Ordenado ... .. ..... . 
Gra tificação ....... . 
Um 2° dito: 
Ol'denaclo . ...... .. . . 
G1·atificação ...... . . 
Um consul g·eral de 

I" cLlsse em Ham-
burgo : 

Ot·clenado .......... . 
Gl'ti fi cação ........ . 
Um vice-consn l em 

Francfort sjm : 
Gratificação até •... 
Um dito em Bremen: 
Gr :.ü ificação até ...• 
Um clJanceller em 

Hamburgo: 
Ordenado .......... . 
Gra tifi cação ...•..•. 
J!:xpecl iente da lega-

ção .....•....... . 
·Alu guel de casa par a 

a chancellaria da 
legação até ....•.. 

Russia 

Um enviado ext raor-
dinar io e ministro 
plen ipotenciario : 

Ordenado ...... . ... . 
Gratificação ....... . 
Represeniação . ....• 
Um 2° secretario de 

legação: 
Ordenado . ...•.•.•.. 
Gratificação .• ...•.• 

4:000$(00 
8:000$000 

2:000~000 
2:000:j;OOO 

2:500~000 
5:500$000 

1:000$000 

2:000$000 68:000$000 

6:000$000 
4:000.~000 

20 : ooo. ·ooo 

3:ooo .·ooo 
3:000$000 

2:500$000 
2:500-:jiOOO 

4:000$000 
8:000$000 

4:000$000 ' 

4:000$000 

2 : 000~000 2:ooo ·ooo 
500$000 

2:000$000 G7 :500$00J 

6:000$000 
4:000$000 

10: 000$000 

2: 500$000 
2:500$000 



Um cons ul em Odes-
sa : 

Ordenado ......• . ... 
G1·ali ncaçã.o ....... . 
Ex pcdiente da lega-

ção . .... .... . ... . 
Dito do consulado em 

OLlessa . ......... . 
Aluguel de casa para 

a chancellaria. da 
legação até . ... . . 

Um enviado extl'aor-
dinario e ministro 
pleni po tenciario : 

Ordenado .......... . 
Gratificação ., ..... . 
Representação . .. •.. 
Um 2° secretario de 

legação: 
Ordenado ... . ...... . 
GeaWicação ....... . 
Um consu l geral ele 

2a classe em Tei-
este : 

Ordenado ......... . 
Gratificação ....... . 
Expediente ela lega-

ção .. . .......... . 
Dito elo consulado em 

Budapesth .•..... . 
Al uguel de casa para 

a chancellar ia da 
legação a té •.•... 

Belgiw 

Um envia do ex t raor-
din orio e ministro 
pleni potenciario : 

Ordenado .......... . 
Gratificação ...... . . 
Representação .. .. . . 
Um 2° secretario de 

legação: 
Ordenado .... .. ... . . 
Gratificação .....•.. 
Um consu l gera l de 

l" classe em An-
tuerpia : 

Ord•nado ...• ... ..• 
Gratiôcação .. ...•.. 
Expeclicn te da l t'ga-

ç•io .. . ...... . ... . 
Alu g uel ele cas~L para 

a cllance llari•L ela 
lega\ão a té . .... . 

Santa Se 

Um enviadoextr<wr-
eliuario e miuistro 
plenipotenciario : 

Ot•tlenado .......... . 
Grati Hcação .... · ... . 
Rep resentação ..... . 

2:500.' 000 
5:500$000 

500$000 

500$000 

2.: 000$000 36 : 000$000 

6:000;í;OOO 
4 : 0 00~000 

15:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7: 000$000 

500$000 

200$000 

2 : 000$000 42 : 700:~000 

G:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

2: 500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

500$000 

2:000$000 39:500$000 

6:000:,\000 
4: 000$000 

15:000 ''000 
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U 111 2• secreta rio de 
legação : 

Ordenado ... .... ... . 
Gt'atiflcação .... .. . . 
Expediente ela. lc-

gaçfi.o .. . .•. ...... 
Aluguel de casa para 

a chauce l Jari a da 
legução a té . . ....• 

I/a lia 

Um env iado exlraor-
clin •l rio o mini tro 
plenipotenciat·io: 

Ordenado .......... . 
Gratiflcação ....... . 
Represe ntação ... . •• 

2:5oo ·ooo 
2:500$000 

500$000 

2: ooo~·ooo 32: 500.$0CO 

6:000:!,;000 
4:000$000 

20:000:)000 
Um I o seceetario de 

legaÇão : 
Ordenado.. . . . . . . . . . 3: 000.;;000 
G ra ti!i cação. . . . . . . . 3 : 000$000 
Um 2° dito : 
Ordenado .......... . 
Gra tificação . .•... .• 
Um consu l geral de 

l " classe em Ge-
no va : 

Ordenado .. . . . ..... . 
Gra ti llcação ....... . 
Um dito Lle 2" classe 

em Napo les : 
Ordenado ........ . . . 
Gratificação ... . . .. . 
U 111 chanceller em 

Genova: 
Ordenado •...•.. .. 
Gratificação ....•... 
Expediente da. le-

gação ... . .... ... . 
Aluguel de casa. para. 

a chancel ln,ria. da 
leg-ação até . .•... 

Ees1Janlw 

Um enviado extra-
ordinario e min is -
tro pleni potencia-
r io: 

Ordenado .......... . 
Gr a ti ficação ... , ... . 
Represe ntação ..... . 
Um 2" secretario de 

legação: 
Ordenado .......... . 
Gratificação .... . .. . 
Um co nsul geral de 

2" classe em Bar-
celona : 

Ordenado . .... .... . 
Gratificação ....... . 
Um vicc- consu l em 

Viga : 
Gratificação alé . ... 
Expedien te da lega-

ção ...........•.. 
Dito elo consulado em 

Tanerife .... ... .. . 
Alug uel de casa para 

a cha ncellar ia ela 
legação até ..•.•. 

2:500:)000 
2:500$000 

4:000$000 
8:000$000 

3:ooo ·ooo 
5:500$000 

2:ooo~ooo 
2:000$000 

500$000 

2:000$000 68 :000$000 

6:000$000 
4:000$000 

15:000$000 

2:500$000 
2: 500$000 

3:000$000 
7:000$000 

4:000 ·000 

500$000 

400$000 

2:000$000 46:900$000 



Paizes Baixos 

Um cousul g-eral de 
2~ classe em Rot -
terdam: 

Ordenado .......... 3:000$000 
Grali ficação .... • .• . 7:000$000 
Expedien te tio con-

sulauo geral ..... 500$000 10 ; 500.~00J 

Dinamarca 

Um consu l gera l de 
2• classe em Cope-
nlurgue : 

Ordenado ... . .....• 3 :000 000 
Grati ficação . .•...• . 7 :000$000 
Expediente do cousu-

lado geral. .... . . 500$000 
Dito do dito em São 

Thomaz ..... . . ... 500$000 1 I :000$000 

Suecia e Noruega 

Um consul em Sto-
ckolmo : 

Ordenado ..... . •... 2:500 000 
Gratificação . .. . .... 5 :500$000 
Expediente do con-

suJado ... • ..••.• . 500$000 8:500$000 

Imperio de Marrocos 

Expedi ente do con-
suJado em Tanger. 1:300$000 1: 300$000 

3 . Empregados em disponibilidade, mo·3da do paiz. 
4. Aj udas de custo, ao cambio de '27 u. sterli nos 
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12. Arsenaes . Augmentada de 7:900$ por serem 
elevados os vencimentos do patl'ão-móe d 1 
capihl a 4 :000$, de seu ajudan te a 2 :000$, 
dos patrões-móres da, Bahia , Pernambuco, 
Pará e Matto Grosso a 3:000$ e dos otllci-
aes das secretarias dos arsenaes dos mesmos 
Estados a 3:000$ ; de 15:330$ por serem 
elevados os vencimentos dos 50 guardas de 
policia da Capital Federal; de 7:200 , sendo 
4:800$ para a ugmento de vencimentos dos 
16 guardas de policia dos Estados ela Bahia, 
Pernambuco, Pará e Matto Grosso, e 2:400$ 
para alugue l de casa, aos dous porteiros do 
arsenal da Capital Federal , ............. . 

13. Capitanias de por tos . - Augmentada - de 
25:5 19$600. por serem fix ados : em 5 :000$ os 
vencimentos do se0retar io da capita nia da 
Ca pital Federa l ; em 2:200'' os dos secreta-
rios das capi tanias dos Estai.los dt1 Bahia , Ma · 
ranhão, Para, Rio Grande do Su l, S Paulo 
e Pernambuco; em 1 :500"' , os dos socr etarios 
das demais capi tanias; em 3$, a diaria dos 
encarregados das dil igencias na Ca pita! F' e-
dera! , e em 2$ nos Estados ; em 5$, adiaria 
dos patrões do Soccorro Naval ; em 90$, os 
vencimen tos mensaes dos foguistas ; em bO$, 
os dos carvoeiros ; em 60$, os dos pr imeiros 
mar inheiros ; e em 45$, os dos segundos ditos , 
tudo do Soccor ro Naval ; em 90 , os do es-
·crevente da delegacia e d,, pra ticagem ; em 
90$, os do patrão ; em 60$. os dos remadores 
e em 35$, os do fie l da delegaci,t de S. João 
da Barra ; e de se haver un if'.Jrmisado em 
600 · annuaes os vencimentos do.; patrões · 
móres dos Estados das Alagóas, Ceará, Es-
pírito Santo, Mar anhão, Paraná, Parahyba, 
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, 
Santa Catharina , S . Paulo e Sergipe .... .. . 

14 . Melhoramento, conservação e bal isamento dos 

1. 11 7:700$000 15 . 
16 . 

60: 000$000 I 7. 

portos, augmentada de 30:000$000 ... .. .. . 
Força naval . .. . •.. .. . . .. • ...... . ... . .. . . . . . 
Hospitaes •. . . • . .. . . . ... . ... . . . • . . . .... . . ... 
Re partição da Carta Marítima. Augmeotada: 

por 1$000.. ........ . .. .. .......... .... .. .. 130:000$000 
de 29 :320$ para o pagamento do pessoa l das 
estações meteorologicas e Sllma pli orica df1. 
capi ta l e dos Estados de Sa.nta Ca.tbari na e 
Rio Grande do Sul, comprehendido mais um 
mecauico para. a Di rect oria. dos Pharófls e 
quatt·o aj urlantes para a Direc toria de Hy-
drog. aphia , e por se haver elevado a con-
signação destinada á aCflUÍSição ue o]eos, 
mech .. s e chaminé a 55 :000$ ; de mais 
15:000 , sendo 14:000. para remonta e esta-
be lecimento de e, tnções semaphor·icas e me-
teoro1ogicas, e I :000$ para a compra de 
mappas e roteiros para. serem forn ecidos 

5 . Ext raordioat·ias no exter ior, idem..... . . . .. . . 60: 000$000 
6 . Extraordiuarias no interior , moeda do paiz. . . . 50: 000$000 
7 . Commissões ue limites, idem... .. . . .... ... .... 400 :000$000 

Art. 4. o O Pmsidente da Republica é autorisado a desprmder 
pela repar tição do Minist erio da Mar inha, com os serviços desi-
gnados nas seguiutes ru bricas, a quanti<t de ... ... 25.283:782$643 

A saber: 
1. Secretaria de Eotado ... .... .. ..•...•. . .• . ... 
2. Conse lho Nava l .. ... .... . .. ... . . .. . . ....... . 
3 . Quartel Genera l ela Mar inlla .. . . .. .... . . .. · . . 
4 . Supremo Tt•ibunal Mi li tar; sendo 21:600$000 

para t ras a lmirantes a 7:200$000 cada um 
e 5:400 000 para o vice-alnürante em exerci-
cio, ficando'assim equiparados os seus venci-
mentos aos dos otficiaes geueraes tlo exercito 
em iclenticos postos .. . .•. ... .. •... ... ..... 

154 :252$000 
45:000. 000 
69 :215$000 18. 

5. Con tadoria ... .. , .. . .. .. .. .. .•. .. ........... 
6 . Commissariado Geral da Armada. Augmentada 

de 500$ pat•a serem elevados a 2:000$ os 
vencimentos do porteiro . . . , ...... . .... .. . 

7 . Auditoria . Augmen tada de 4 : 150 ·por serem 
elevados os vencimentos do escrivão a l :800$ 
e do meirinho a 600$ e pela equiparação dos 
vencimentos do auditor de marinha aos dos 
juizes dos Feitos da Fazenda Nacional., . .. . 

8 . Corpo da Armada e classes annexas .. .. . . .. . 
9. Corpo de infantaria de Marinha . . .... . .. , .. . 

10. Corpo de Marinheiros NacionMs .. ..... .. .. . . 
li. Corpo de In validos . .... . . .• .... . ... ... .... . 

27 :000$000 19. 
159 :850$000 20. 

41: 780$000 

21. 
22 . 
23. 

15 550 ·ooo 
2. 371 )80$000 

200 096$380 24 . 
]. 7ô5 378 700 

74 821$500 

aos navios . . . . • . . ......... .. . • . • .... . . .. .. 
Escola Naval. Augmentada de 2:840 por 

serem elevacl.os os vencimentos do ama-
nuense, por teiro e guardas da bi b liothec~• 
e museo de ma.r inha, respectivamente a 
2:400$, 2:000$ e 900 000 . ... .. .. .. .. ..... . 

Reformados . .. . ..... . . . ... ... . . .. . . .• . ....•. 
Obras. Augmen ta da de I O: 000$ para concer tos 

in~di ave i s no arsena l elo Para e desti nalh a 
quant ia de 30:000$ para as obras urgentes 
e inadiaveis do quartel d:1 companhia de 
aprendizes marinheiros de Cuyabâ, .. . . .. • , 

Etapas •. .. . ... .. ......• . .•.....•...•.. . . ... 
Armamen to .. .. . .. ... .. , . . . .. .. . .•. ... ..... 
Munições de bocca . Supprimida a consignação 

de 20 : 130$, importancia das rações pro pos-
tas para os 50 guar das de policia cloa.rsenal. 

Munições navaes, de accordo com a no men-
clatura dos objectos n ece~saeios ao consumo 
da Armada, em uso nos conselhos econornicos . 

6 .385: 1f>6'liü10 

326 :056$000 

80 000$000 
3 .005 680$404 

278 643$600 

543 :674$000 

247:670~000 
72/ : 037$24 9 

210: 000$00) 
366$000 

100: 000$000 

5.955 :374$870 

800:000$000 
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25. Material de ·construcção naval ••....... ..... 
26. Combustível. .............................. .. 
27 . Fretes, tratamento de praças e enterras .... . 
28. Eventuaes .........•....................... 

800:000$000 
500 :000$000 too:ooo ·ooo 
300:000$000 

§ 1. 0 O mestre da officina de córte do Commissariado Geral da 
Armada perceberá uma diaria igual á dos o.perarios de la classe do 
arsenal da capital. 

§ 2. 0 E' o Governo autorisado a reorganisar .o regulamento dos 
arsenaes, tendo em vista as observações que acompanham as ta-
bellas que baixaram com o decreto n. 240, de 13 de dezembro 
de 1894, corrigindo na parte em que consigna. a contagem dos dous 
rlias de tl'abalho para formação de um anno util de 345 para 300 . 

§ 3.• Haverá nm medico, em commissão, em cada uma das 
esco las de aprendizes de 2a classe, tirado do quadro do Corpo de 
Saude dt' Armada. 

§ t'. o Fica o Governo autorisado a despender com o melhora-
mr;nto do ma terial da Armada as sobras que houver do crddito 
t c J · .000:000$, concedido pelo decreto n·. 140, de 28 .de junho 
(.e 18J3 e com a reforma elo material da Repartição do Conselho 
r;wal até á quantia ele 4:000$000. 

§ 5. o As vanta gens que percebem os funccionarios da Carta 
Maritima, em virtude das observaçÇíes da tabella que baixou com 
o cle~reto n. 1347, de 7 de abril de. l893, devem ser abonadas daqui 
·por deante pelas observações da tabella que baixou com o decreto 
n . 1659, de 20 de janeiro de 1894. 

§ 6. o As etapas dos otliciaes d[L Armada e classes annexas serão 
calculadas ao mesmo preço das dos officiaes do Exercito nas mesmas 
guarnições. 

§ 7. o O serviço dos officiaes embarcados nos nn,vios da Armada 
Nacional será feito pela- Taifa. 

§ 8. o A Taifa - comprehende : 
Taifeit•os - cozinheiros ; 
Idem - despenseiros ; 
Idem - criados. 
§ 9. o Para organisa ção das tabellas da- Taifa - serão 0 3 

navios da Armada di vididos em tres categorias, conforme o quadro 
seguinte: . · · 

1" categoria - Navios de mais de 200 praças de guarnição; 
2" categoria - Idem, idem de 100 praças; 
3" categoria - ldem, idem de menos de 100 praças de gun,r-

nição. 
§ 10. O pessoal da - Taifa -correspondente a cada t ma das 

tres categorias, é determinado pela seguinte tabell<l : 

CRIADOS 
CATEGORI AS COZINHEIROS DESPEN S E!ROS ou 

'IAI FE IR<1S 

w Ul Ul .. .. o! 

El Ul o s· w El w .. ... . .. ... .. ... 
"' .. (!) 

"' 
.. .. "' "' .. "' .. "' ~ ... "' .. ... 

. ~ ·;:; .. (!) .s o 
El (!) õ El -o El " ·;::: -o "' ... ... 'O .. ~ o! E-< o! .. ~ .. ~ ü .. ;:i ü .. 

"' Q o ü "' Q 
"' Q .. H .. H 

"' 
H ... .. "' p.. p.. p.. 

- - - - - - -- - ----
1a ............ i 1 1 1 4 1 1 i t 1. por 4 1 por 6 

_2a ............ .... 1 1 1 3 1 1 .... 1 t por 3 1 por 5 

3a ............ .... 1 1 1 3 1 1 .... 1. por 3 1. por 5 

Observações - Nos navios de 2• e 3• categorias um só cozi-
nheiro servira á camara e praça de armas. 

Nos navios em que o numero de officiaes ou de inferiores não 
attin gir ae numero indicado nesta bbella , entende-se que só ha-
verá. um - Taifeiro - criado. 

§ 11. Quando houver chefe a bordo poderá o navio ter mais 
um cozinheiro e um ou dous criados, t aifeiros, conforme o numero 
de officiaes do estado-maior. 

Annexo 

§ 12. A seguinte tabella marca os vencimentos que deve per-
ceber o pessoal da - Taifa : 

-
P R AÇ A I NFERIORE S 

TA!FE IROS C AMA R A DI' E 
ARMAS GUARNIÇÃO 

Cozinheiro ..... ..... ....... 70 '00~ 70~000 50$000 

Despenseiro .••••••• • •••• . .. G0$000 60,$000 45$000 

Cria dos ..... .. ............. 45$000 45$000 35$COO 

§ 13. O pessoal da - Taifa - se r:i. municiado por bordo. 
§ 14. Usara de uniforme que for désignado. 
§ 15. Nos vencimentos dos officiaes da Armada e classes an-

nexas, quando embarcados , será descontada a quot [L para criados. 
. Art. 5 .0 O Presidente ua Repuhlica é autor isado a despender 

pela r epartição do Ministerio ela Guerra , com os sel'viços designados 
nas seguintes rubricas, a quantia de... . ......... 52. 891:400$199 

A saber: 
1. Secretaria de Estado e Reparti ções annexas .. 

O Secretario da Repartição ele Aj udante 
Genera l e os chefes Ll e secção desta repar-
tição e da de Quartel-Mestre General perce · 
berão as vantagens da commissão activa de 
engenheiros, sendo as elo secretario como 
chefe,' pela rubrica 13 . 

2. Supremo Tri bunal Militar e Auditores. Ele-
vada a verba em 3 :000$ por serem augmen-
t ados com ess:1 quantia os vencimentos do 
.auditor de guerr[L ela Capita l Federa l (leis 
ns . 26 e 225 de 30 de dezembro de 189 1 e 
30 de novembro ele 1894) , e reduzida de 
24:000$, pol' passarem os membros do Su-
premo Tribunal Militar que tiverem o pos to · 
de Marechn,l a perceber em vez de g-ratifi -
cação ele commando do exercito elo a l't. 24 
cap. 5° elas instrncções approvadas pelo de-
creto n. 946 A de 1 de novembro de 1890, a 
gratificação de co:nmando do corpo do ex-

3. 
4. 

5 . 

ercito de que tra ta o mesmo arti go ..... . . 
Contadoria Ger[Ll du. Guerm . ......... . . . .. . 
Directoria Gera l de Obras Mili tares. Accre-

scentados 400: 000$ para. continuação das 
obras do Hospital Centra l elo Exercito em 
S. Francisco Xavier e 14 :000$, por elevar-
se a 10:000$ a consignação para obras do 
quartel de Goyaz e a 30: 000 · para as do de 
Matto Grosso. Reduzidaa·5ó:OOO$ a consi-
gnação para o edificio da Esco la Superior de 
Guerra, na Pra,ia da Saudade· e elevada a 
100:000$ a destinada ás obras do quartel-
typo de cavallaria., em construcção nos ter-
renos da Quinta da. Boa Vista ............ . 

Instrucção Militar . Contemplados 57:568$, 
para execução do decreto n. 1957 A de 
20 de agosto de 1894, que alterou o r e-
g·ulamento do Collegio Militar, e 10:000··, 
para apparelllos dos gabinetes de chimica 
e physiea da Escola Mili tar da Capital Fe·-
deral ; diminuídos 54: 900$ pela reclucção 
do numero de alumnos elo Collegio Militar 
que de 400 desce a 300 ; sup primiclos 
54:000$ dos ordenados e grati ficações dos 
instructores da Escola Superior de Guarra e 
Militares da Capita l Federa l, Rio Grande elo 
Sul e Ceara , que passam a perceber commis-
são activa de engen heiros rJela r ubrica 13" .. 

6. Intendencia ......... . . . .•............. . ..... 
7. Arseoa es . Contemplados com a quantia de 

35 :515$ os empregados que foram omit-
tidos na tab lla que acompanhou o decreto 

218 :380$000 

176 :800$000 
18 1: 310$000 

870:2'77$500 

2 .424 :821 $000 
136 :650$000 

25 



n. 240 de 13 de dezembro de 1894, assim 
distribuída: na Capital Federal- 1 archi-
v ista da secretaria, mais 750$; 10 manda-
dores de I a classe, mais 6 :000$ (600$ a cada 
um); 5de2acJasse,mais3 :000 ·.Nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, 
Pará e Matto Grosso - 6 mandadores , mais 
3 :600$ ; 5 porteiros, mais 1:740$ ; 5 aj u-
dantes de porteirp, mais 1 :740$ ; 5 aponta-
dores, mais 1:740 ; 5 feitores , mais 950$ ; 
5 Joa patrões (diaria 5$) , mais. 3 :492 ; 5 
2o• ditos (diaria 3 500), mais 2 :572$500; 30 
remadores (diaria 2$500), mais 9:930$; con-
signada ainda a quantia de 24: 180 di vidilht 
para as officinas de Jatoeiros e fnndidores e de 
correeiros e selleiros, no Arsenal de Guerra de 
Ma ttoGrosso, e assim discriminada: 2 mestres 
(ordenado 2:000, , gratit1cação I :000 ) 6:000" ; 
2 opera !'i os de I a classe (jornal 4 400, gra-
tificação 2 200 cada um) 3:9li0 ; 2 ditos de 
2a classe (jof'Dal :J$734, gratilicaçào l$8fi6) 
3:360$ ; 2 ditos de 3a classe (jor ual 3$067, 
gratilica(,!ãO 1$53::1) 2:760:; 4 ditos ele 4a 
classe (jorna l 2 667, gratitlcação 1$333) 
4:800$; 2 a prendizes de Ja classe (g mtili-
cação 2') I :200 · ; 2 ditos de 2" classe (gra-
titicação 1$500) 900 ; 4 ditos ele 3" classe 
(gratificação I ') 1 :2u0$ ; e mais 5 :040 P<l ra 
42 operario de 4a cla~se do:; arsenaes deste 
e outros Estados, que lic<t rão percebendo 
2$667 de jornal e I 333 de gratiric<tção . 

Na cousig·oaçào « i\1ate1 ial » são dimiuuidos 
100:000 . ~endo 50:000.' em malerin. JWima 
e 50:000 em fenamenta, e tc Os patrões, 
mat:!Jinistas e foguis tas dos arsenaes terão 
uma etapa ele praça de pret .......... : ... . 

8. Deposites de artigos bellicos .......•.•.....•. 
9. Laboratorios .. .. . ... ..... .... ........ •. . ...• 

10. lnspectori11..Geral do Serviço Sanital'io .. . . ... . 
11. Hospitaes e enfermarias. A' conta cln. primeit·a 

consig·nação do material despeucla-se até 
20:000, com o LaLoratorio de microscopia 
clínica e bacteriologia ................. .. . 

12. Estado- maior general. ........ . ..... ... .• . . 
13. Corpos es peciaes . Inclu ída a quantia de 

100:000$ de g ratificações e vantagens que 
passaram de outras rubricas para esta . . .. 

14. Corpos arregimen tados . Deduzidos 626:400$ 
por se reduzit· o numero dos alferes exce~ 
dentes do quadro a 1. ~50 ................. , 

15. Praças de pret. Au gmentada a verba de 
'355 : 020$, feito o calculo para 22 .000 praças. 

As praças volu ntarias ou engajadas perce-
berão as g1•atificações q\le lhes competem, de 
accordo com a lei n . 247 de 15 ele dezembro 
de 1894, seja qual for o seu tempo de serviço . 

16. Etapas. Accrescida a verba em 4.758:000 , 
calculada a etapa de l$500 (valor médio 
actual) para 22 .000 praças .....• , . ..•.... 

17. Fardamento. Elevada a verba de mais 
360 :000$ para at tender ao accrescimo de 
2.000 praças .........•..•..•.••... .•. •..• 

18. Equipamento e arreios . Elevada a verba de 
mais 100:000$000 ....................... . 

19. Armamento ..•...•.....•.•.••....• . .......• 
20. Despezas ele corpos e quarteis . Elevada a 

verba de mais 300 :000$ na consignação 
ferragens, etc ........................... . 

21. Companhias militares . AugmentaJtt a quantia 
de 26:572$500, por serem contempllldos com 
accrescimo de vencimentos os empregados 
das com panhias militares do Rio Grande do 
Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Matto 
lirosso, omi ttid os na tabella que acompanha 
a lei n. 240 de 13 de dezembro de 1894, 

-194-

2.018 927~500 
6 000$000 

203 402$000 
l. 650 298$500 

1.01 6: 170$000 
595: 128$000 

2.306:677$000 

12.732:1 66$000 

5.013:403$700 

12.078:000$000 

4.848:240$000 

355:462$000 
2J.3:650$000 

1.140:000$000 

22. 
23 . 
24 . 
25 . 

26 . 

27. 

28 . 
29 , 

assim discriminada : 5 pedago9:os, mais 
2:940$; 5 aj udantes , mais 1 :740;Ji>; 5 pro-
fessores de 1 as lettr·as, mais 3:240$ ; 5 
adjunctos, mais 1:850 ; 5 professores de 
geometl'ia, ma.is I :740$ ; 5 rr~estres Je g)•m-
mnastica, ma1s 1: 840$ ; 5 d1tos de mustca, 
mais 1:740 ; 5 guar·das, mais 1 :560$ ; 27 
serventes, (diaria 2$500) , mais 9:922$5qo. 

Na Capital Federa l um mestre de gymnast1ca 
mais 600$000 .. .......... . . ......•.....•.. 

Commissões militares ....••.•........•...•.. 
Chsses inactivas .....•......•. . ........• .. . 
Ajud.as de custo. Reduzida de 100:000 000 ... 
Fabr·icas . Snpprimida a consignação de 

205 : 175$800 da Fabrica de Ferro de S. João 
ele Ypanema ......... . .•.•....•. • ....... · 

Colonias militares . Deduzidos 98:171 das con· 
signações para as colonias militares dos 
Estados do Pará, S . Paulo, Santa C~tha-
r ina e Matto Grosso .... . . . ....... . ...... . 

Di versas clespezas eveutuaes . Ded u zidos 
50:000 em transporte de tropas, 10: 000 
em al ugueis de casas e 20 :000$ em dia ria (L 

deser tores . . • . . . . • . . . . . . . .......•....••. 
Bibliotheca do Exei'Cito ................... .. 
Observatorio astronomico . Elevada a verba 

de mais 2 :900 , na consignação elo Material, 
sendo 900 · em comp1·a e concertos ele 
instrumentos, obras diver~as , etc . , e 2:000$ 
em expediente, gaz, etc ................. . 

730 107 950 
132 710 000 

2.Ill 572 472 
200 000$000 

138:951$300 

264 : 805$777 

900 :00rl$000 
11:109$500 

126:380$000 

I. Fica transferida para o Ministerio ela Industria , Viação e 
Obras Publicas a fabrica ele ferro de S . João de Ypn.uema . 

I!. Ficam emancipadas as colonias militares, cujas consignações 
foram supprimidas, conservadas sómente as situadas nas fronteir,ts . 

lll. A média adoptadn. nest e orçamento. para etapa das praças 
de pret con ' tituirá o maximo para base do calculo da dos oiTiciaes, 
na conformidade da t abella que acompanha a lei n. 247, de 15 d.e 
dezembro de 1894 . 

IV. E' o Governo autorisado a reorganisar o regulamento dos 
arsenaes, tendo em vista a.s observaçõe:; que acompanham as ta-
bellas que baixaram com o decreto n . 240, de 13 de dezembro de 
1894, corrigindo na parte em que consigna a contagem dos dias 
de trabalho para formação de um auno util de 345 pa1·a 300 . 

V. Fica o Govemo autorisaclo a reorganisar o serviço de for-
necimento de viveres e fonagens ao3 corpos do Exe1·cito, resta-
belecendo os consel hos economicos do regu lamento de 1855, com as 
modificações que a prntica tivet• aconselhado, devendo a etapa ser 
calculalla pelo preço das propostas mais vantajosas ao Tbesoueo. 
· Art. 6. 0 O Presidente ela Republi ca é autorisado a despender, 
pela repartição do Ministerio da 1nclustria, Viação e Obras Publicas : 

I . Com os se rviços·feLleraes designados nas seguintes rubri cas a 
quantia de •..•. , .•.. ,., ... . . . . , ., ...... , ....... ll3.075 :032$753 

A saber: 
1. Secretaria de Estado. Reduzido a cinco o 

numero de serventes, á proporção que va-
garem; supprimida a consignação de 3:000 
para as clespezas miudas a cargo elo porteiro, 
e elevada de 12:000$ a 13 :000 · a verba -
Expediente.. ............................. 376:510 000 

2. Auxílios a agricultura . Suprrimida a con-
signação para a fazenda da Boa Vista; con-
vertida em 814$954 ao cambio de 27 d. a con-
tribuição para as despezas do Bureau Inter-
national pour la Protection de la P1·opriete 
I ndustrielle de B m·ne; augmeutada de 
40 :000$, sendo 20:000$ para publicações que 
interessem directamente a lavoura e indus-
trias nacionaes e 20 :000$ para a uxiliar a 
impressão da obra que sob o titulo Bm?lit 
escreveu em quatro linguas Mauricio Lam-
berg; de 20:000 para auxilio á Academia 
de Commercio de Juiz de Fóra; de 20 :000''' 
ao InstitutoBahiano de Agricultura ; 20:000 · 
ao Instituto Agricola Frei Caneca (antiga 



colonia Isabel), no Estado de Pernambuco e 
I O: 000 para auxilio ao asy lo agrícola Santa 
lsahe l, na estação do Desengano, Estado elo 
Rio ele Janeiro, e de 12:000 ··á colonh agt'i -
co la Blasiana, no Estado de Goy::tz . ......•. 

3. Subvenção ás companhi as de navegação n, 
vapor. Distribuída a consignação ele .40:000$ 
destinada ao serviço de reboque nas barras 
de I ta.pemirim e Benevente, no Estn.do do 
Espi rito Smto, em partes iguaes para cada 
barra. Elevad<' de 15:000$ a subvenção para 
o serv iço ele reboqu e nas buras ele Itajahy 
e Lag una, no Estado de Santa Catharina, 
assim distribuicb a r.on signação tota l : 
20:000$ para a barra de ltaj ahy e 25:000$ 
parn. a rla Laguna. Elevada a 27 :000$ a 
consignação para a nav-egação interna no 
Estado do Matto Grosso, sendo 15 :000$ para 
a su bvenção á navegação entre os portos de 
Corumbá e S. Luir. ele Caceres ; iucl.uida a, 
de 48 :000$ para o serviço ele navegação no 
rio Parnally ba, autorisado pela l~i n. 351 de 
li ue dezembro ele 1895 ; e levada ele 61: 000$ 
a consignação par a o serviço ele navegação 
entre os portos dos Estados da Ballia, Ser-
gipe, Alagôas e Pernambuco a cargo da 
Companhia Bahiana (secção do Lloyü Bra-
zileiro), ficando o Governo autorisado a mo-
clificaJ' e a ugmentar as actraes escalas da 
linha do su 1 do Estado da Bahia, de fórma que 
os vapores toquein regularmente nos portos 
de Marahú e Rio ele Contas e taça- se uma 
terceira viagem aos ele Cannaviei!'as e Ilhéos 

4. Agencia Central de Immigr;1ção. Supprimidas 
no pessoal maritimo dn, hospedaria el a Ilha 
das Flores tres carvoeiros e tres coziu heit'os. 
Se1·vj ços dive1·sos: a ugmen tacla a verba com 
68 :0"00$ , para a colonisação iudigenn. em 
Matto Grosso e com 2.794 :000$, repartida-
men te pelos Estados, a quem o Governo irá 
forn ecendo por trimestre as re spect ivas 
quotas em vista das li~tas dos immigrautes 
effectivamente localisados no trimestre an-
t erior e seudo adeantado para, esse fim o 
l o tri mestre do exercício . 

Da quota que cabe ao Estado ele Matto 
Gt'osso se deduzira a que lhe fica consignada 
para a colonisação indígena. 

Nas listas elos immigrantes localisados 
devem v1r especificadas as despezas feitas 
por conta do auxi lio . .....•............... 

5. Correios. Angmentada de ll :680 · para gra-
tificação de 40 "/ o aos empregados ela Admi-
nistração dos Correios do Amazonas ....... . 

6. Tel egraphos. Keduzido de pinco o numero de 
feitores, snpprimiclo um Jogar de ama~ 
nuense no escriptorio centra l; supprimidos 
15. estafetas ele I a classe nas sub-contadorias; 
augmentada ele 50:000$ pa1'a a rede t ele-
phonica na Capita l Federal, sendo: 15:000$ 
para t erminação ela linha ele Nonohay a 
Passo Fundo ; 20 :000$ para conclusão dn. 
linha que, passando por Santo Angelo e 
S. Luiz, li gar Cruz Alt (). a S . Borj a, e 
15:000$ para a linha que, passando pela 
Palmeira, vá á colonia militar do Alto-
Uru g uay; ele 150: 000$ para a conc lusão ela 
linha teleg-raphica ele Cuyabá a Corumbi ; 
de 152:222$222 ao cambio el e 27 d. p:1ra 
a, subvenção, na fórma do res per tivo con-
tracto, ao cabo subfluviH.l entre Balem e 
Manaos ; ele 31:040$ }Jara, au g mento do 
numero de operarias na officina , sendo dous 
de l a, dous de 2a, dons de 3• , quatro de 4• 
e quatro aprendizes. Elevada n. consignação 
- Estabelecimento de novas linhas, etc.-
a 700:000$ para, em ordem ele preferencia, 
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485:354$000 

multiplicação das linhas geraes, conti-
nuação das linbas em constrncção e ini-
ciação ele novas ·linlms, observado o art. ll 
do r egulamento e comprehenelidas as li nhas 
de- Machado Portella a Cariuh~nha ; da 
linha geral a Pyrenopolis ; Àng ustura a 
Leopoldion. e Porto Novo do Cunh a ; Cam-
pina Grande a Cabacelms, S. João, Batalhão 
e Patos ; Blumenau a Lages, S . Joaquim 
e Campos Novos por Cnt'itybanos; Caxias a 
Carolina ; Fortaleza a ·Exú ; Sobral a Aca-
r ahú; Queluz a Entre-Rios ; .Marianna a 
Ponte No va; S. Eduardo e S. José do Cal-
çado por Bom Jesus, Santa Leopoldina a 
Affonso Claudio; Barras a Brejo; Amarante 
a Leopolelina por Oeieas, Picos, Jaicós e 
Ouricury; Joazeiro a Janu>tria, Conchas a 
YpiraDga e Assti n, Caicó, Pa lmeiras a 
Entre- Rios, ele um ponto conveniente da 
linha ao longo do Pamahyba a Tntoya, elo 
Rosar io a Vianna por Ar::t r y e Victoria e 
de um pon to da linha entt'e S. Luiz e 
Bel em a Pinheiro e S. Bento ; e da Aldêa 
ele S. Pedro, no Estado do Rio de Ja neiro... 9.644:982$222 

7. Fabrica de Ferro S. João de Ipanema . Para 
a guarda e conservação dos edificios e ma-
chinas.................. .• . . . . . . . . • . • . • .. • 10:000$000 

3 .1 18 :500$000 

8. Garantia de juros ás Estradas de Fer ro : 
A . Gn.rantia ele juros ases~ 

traclas ele ferro.......... 14.160 :206$870 
B. Inspectoria Geral das Es-

t radas de Ferro- Aug-men-
t ados. respect ivamente ele 
360 · e ele 240$ os venci-
mentos elo porteiro e d<'> 
continuo dn, Iuspectoria 
Gera l, fix ada em 3 · a dia-
ria, do servente e consi-
g-nad<?,S 40 :000$ para a im-
pressao do mappa elo Brazi l 
a cargo da mesma Inspe-
ctoria ........ . ........... 620 :497$265 14.780 :704$135 

9. Est rada ele Ferro elo Sobral .• ............. . . 
lO. Estrada de Feno de Ba turité ... . .......... . 
ll. Esteada de Ferro Sul de Pernambuco-Ele-

vada na ;:Ja divisão ele 200 a 400:000$ para 
a preparação do leito e ob J~as de ar te na 
l • secção e supprimida a destinadn. á 
3" secção .••...... . •...................... 

4 .288 :510$000 12. Estrada ele Ferro Central ele Pernambuco- 3• 
divisão : au gmentada de 50:000$ paea obras 
novas na linha; consig nados 50:000$ para 

9.234.:448$000 casas de operarias em Jaboatão, na 1 • secção · 
aug meotaLJa de 30 : ÜÜÜ. ~ para revestimento d~ 
tunneis dG, 2" secção e supprimida a consigna-
ção pa:a ~stuclos e projcctos ele Alagóa de 
Btuxo a VIl la Bel l:t . . ................... . • 

13. Estrada ele Feno Central da Parahvba- Ele-
··arla a 400 :000$ a consignação. para a em· 
pre ita,da do r amal de Molungú á Campina 
Gr ande, a 2.51): OOOS pa1•a a em prei tn.cla do 
ramal clJ Guarabira á Nova Cruz e suppri-
miLlas as c::>nsi z nações elo rama l do Batalhão 

14. Estrada ele !<'e no Paulo AITonso ...........• 
15 . Estrada ele Feero da Bahia ao S . Feancisco .•• 
16 . Estrada ele Ferr o Cen tra l do Brazil-lncluida a 

quantia ele 8. 000:000' para occorrer á 
cons trucção elas obras e execução dos melho-
ramentos Ut'gentes e inclispensH.vcis :1 0 ser-
viço da mesma estrada , sendo 800 :000$ }lp-
plicados ao paga mento de 60 loc.omotivas, 
segt:nelo o co~tl'acto fe tto com Quayle, 
Dn.vrLlson & Comp .•. ... , ..... .. . .. ; •...•. 

17. Prolongamento da Estea<.la ele Feno Central 
do Brazil (incluído o ramal de Ouro Preto 
a Marianna) .. . , .•.• , . · • .... . ....... . • .• , • , 

279 : 145$300 
2.054:028$732 

2 . 251:503$950 

4.215:002$626 

1.223:200$000 
254 :179$215 

3. 106:183$681 

38 .431:174$715 

3.200:000$000 



18. 

19. 

20. 

21. 

Estrafla de Ferro de Porto Alegre a Uru-
guayana : _ 
I• Divisão (administração 

centra 1). ,. .............. 135:533$000 
2a Divisão (tral'ego, pessoal 

e material)..... .. . ... . . . 367:920 000 
3• Divisão (locomoção) ...... 777:580$000 
4• Di visão (via··permanente): 
Pessoal . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-1: 448$920 
Material. .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 444:450$247 
Encommendas de material, 

trafego e locomoção . . . . . 450:000$000 
5• Divisão (construcção): 
Pt•olongamento de Taquary 

a Porto Alegre... ..... . .. 356:387$000 

Estrada de Ferro de Sant' Anna do Livramento 
(annexada a::> prolongamento da Estrada 
de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana). 

Prolongamento da Estrada de Ferro de Porto 
Alegre a Urnguayana - Accrescen te-se : 
Ramaes de Sant'Anna do Livramento : 
Pessoal. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. 137:000$000 
Material. . .. .. .. .. .. . .. .. . . 500 :000$000 
Everituaes . .. .. . . .. . .. .. .. . 104:813$650 

Obras Publicas da Capital Federal. Substi-
tuída na demonstração n. 6 a dencminação 
- Obras novas para suppri mc nto de agua á 
Capital Federal-pela de - Acquisição e 
camtlisação de novos mananciaes , e o levada 
a respectiva consignação de 100:000$. Di-
minuída de 50 :000$ a des tinada a des-
apropriação de terrenos, etc. S 1pprimido 
um chefe de linha na via-permanente da 
Estrada de Ferro do Rio do Ouro .......... . 

22, Obras bydraulicas federaes e outr as nos 
Estados : 

a) Açude do Quixadá, pessoal 
e material... . . . . . . . . . . . . . . 250:000$000 

b) Pa.ra construcção de açudes 
nos Estados do Piauhy, Rio 
Gmnde do Norte e p·arahyba, 
100:000$ para cada Estado. . 300 :000$000 

c) Melhoramentos do rio São 
Francisco, pessoal e material 150:000$000 

cV Melhoramentos dos rios Ita-
picurú e Balsas, pessoal e 
material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90: OOO$Of•O 

· e) Melhoramento do rio Cuyabá, 
pessoal e material. ....... ; . 80: OOG$00 ; 

f) Melhoramento do rio Par-
nahyba, pessoal e m:1terial.. 80:000$0()0 

g) Construcção de uma ponte 
no rio Paranahyba, no logar 
mais convenien te, entre a foz 
do rio Corumba e o porto de 
Santa RitadoParauahyba, na 
direcço.ão da cidade de São 
Pedro do Ubera·biliha, no 
Estado de Minas , a cidade de 
Morrinhos no de Goyaz... . . 200:000$000 

h) Construcção de uma ponte 
sobr e o rio Parnahyba, li-
gando a cidade de There-
zina (capi tal do Estado do 
Piauhy) á ·villl1 das Flores, 
no Estado do Maranhão. ... . 250 :000$000 

i) Conclusão da estrada D. Fran· 
cisca., em Santa Catharina. 50:000$000 
Portos maritimos (obras por 
administração). 

j) Pará - estudos, material, in-
clusive o de dragagem e 
pessoal .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . 350 : 000$000 
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3.066 :319$167 

2 . 741:813$650 

2.923 :907$500 

h) Porto do Natal - Pessoal e 
material. . .. .. . .. . . . . .. . .. • 250 :000$000 

l) Porto da Parahyba- Draga , 
pessoal e ma teria!. . . . . . . . . . 200 :000$000 

m) Porto de S. João da Barra 
- Pessoal e material. . . . . . . 300:000$000 

n) Porto de Macahé - Pessoal 
e mate.rial................. 100:000$000 

o) Porto de Iguape - Pessoal 
e material.. . . . . . • . . . • • . . . . . 50: OOO,i;OOO 

p) Portos de Sant:1 Catharina e 
ltajahy- Pessoal e material 288:000$000 

q) Porto de Paranaguá - Pes-
soal e material............ 80 :000$000 

r) Barra do Rio Grande do Sul 
-Pessoal; material e trans-
porte.. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . I. 100:000$000 

s) Porto do Recife - Acquisição 
de dragas, rebocadores, ba-
telões, ao cambio de 27 d... 671:130$660 
Montagem do material. . . . 100:000$000 
Quebra-mar •...... :. ... ... 300:000$000 
Construcçãodanova muralha 314:615$200 
Conservação, d e d u z i d o s 
15:000$ destinados á con-
servação das pontes, que é 
transfel'id:1 ao Estado e 
eventuaes................. 358:600$000 1.744: 345$860· 

t) Porto da Victoria - Como 
auxilio ao Estado do Es-
pírito Santo para o que-
bramento das rocltas sub-
marinas: ........ . ....... . 

u) Porto da Amarração - Pes-
soal e material ...... ; ....• 

.Fiscalisação, subvenção e ga-
rantias de juros : 

Maranhão- Subvenção .. .•. 
Fiscalisação .... . ....... ... . 
Ceará - Garantia de juros. 
Fiscalisação .. . . . ........ . . . 
A1agôas - Garantia de juros 
Fiscalisação ............... . 
Rio de Janeiro- Fiscalisação 
Santos - Fiscalisação . . ...• 
Lag una - Garantht de juros 
Fisca lisação .....•......••.. 

200:000$000 

200:000$000 

150 :000$000 
14:000$000 

292 :440$000 
14:000 ooo 
60:000$000 
14:000$000 
14:000 ·000 
27 :000$000 
60:000$000 
9:600$000 

23 . Dil'ectoria Geral de Estatística ......... .. .. . 
24 . El'cutuaes - Incluída a quantia de 70:000$ 

para as despezas de pessoal e material, im-
pr JSoão de relataria e mappa da viação 
g~H·a_! , a cargo tla commissão especial de 
v taç::~.o úa Camara .................. . . .... . 

• 

6.967:385$860 

272 : 180$000 

150:000$000 

I!: Com os serviços municipaes, ainda a cargo da União 
'ra vn·wúe dos cont rewtos e por conta das ver bas especiaes 

â ue t:o orçamento t1:1 receita lhes são destinadas, a quantia 
e. .. . ........................................ 3.781:881$324 

A saber: 

I. I!lu:nin:1ção publica - Fixada em 3$ a diaria 
do servente .................... . ......... 958:083$324 

2. Exgotto da Capital Feder al - Fixada ~m 
3:600$ a consignação para o amanuense 
e em 3$ adiaria do servente.......... . ... 2.823:798$000 

§ J. o Contin uam em vigor os ns. I, !li, IV, VI e VH da lei 
n . 191 B, de 30 de se tembro de 1893, e art. 14 da lei n. 3397, de 
24 oe novembro de 1888, que .autorisou o Poder Execu tivo a resgatar 
as E.stra.das de Ferro da Bahta ao s. Francisco e 1tecife ao S . Fran-
cisco, nos termos dos respectivos contractos. 
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§ 2 .0 As companhias ou emprezas que gosarem tle garantia de 
juros ou subvenções são obrigadas a entrar para o Thesouro Fe-
deral com as quotas que lhes tiverem sido marcadas pelo Pcder Ex-
ecutivo ou que consUwem elas ta bel las, para concunencia das despezas 
de fiscalisação creadas pelo decre to n. 399, de 20 de junho de 1891, 
inslituilti1 sob a clausula da despeza não exceder a receita prove-
niente daque!-la arrecadação. 

As companhias, emprezas ou cessionarios sem subvenção ou 
g·arantias de juros são subordinados á disposição an terior, logo 
que sejam approvados os estudos definitivos da respec ti va concessão 
ou em prebendimento. 

São isentas dessa obrigação as companhias ou emprezas cujos 
contractos anteriormente celebrados impuzerem expressamente ao 
Governo as despezas com a fi scalisação, não sendo permittido, 
porém, ao Governo conceder a essas companhias ou em prezas 
nenhuma novação ou favor de qualquer especie, sem que ellas se 
subordinem áquella obrigação . 

§ 3. o Ficam revogados o art. 16 do decreto n. 528, de 28 de 
junho de 1890, e o art. 50 do decreto n . 1663 , de 1894. 

§ 4. o 03 lagares de telegraphistas chefes da Repartição Ge ral 
dos Telegraphos serão preenchidos por telegraphistas de l" classe em 
com missão. 

§ 5. 0 Até ulterior deliberação do Congresso, ficam os estudos e 
construcção do prolongamento da Estrada de Ferro Central do 
Brazil - limitados á cidade do Curvello. 

§ 6 .0 O prolongamento do ramal de Ouro Preto é limitado á ci-
dade de Marianna. 

§ 7 .0 O Poder Executivo determinará o li mite para. a con-
stl'Ucção e estudos dos prolongamen tos das demais estradas da 
União . 

Além desse limite, só por lei do Congresso poderá ser o serviço 
feito por conta dos cofres federaes . 

§ 8 .0 E' vedado o estudo e construcção de novos ramaes nas 
estradas da União . 

§ 9. o Fica approváda a clausula XXIII do contrac to cel-ebrado 
pelo Po1er Executivo em 25 de julho do corrente anuo com a 
Amazon Steam Navigation Company, limited, para a navegação dos 
rios Amazonas e outros. 

§ 10. O serviço de conducção de malas do Correio no interior dos 
Estados será feito de preferencia por administraÇão . 

§ 11. O Poder Executivo fica autorisado : 
1. o A vender ou arrenclàr a fazenda da Boa Vis la. 
2 . 0 A transf,erir aos inter essados ou rescindir os contractos de 

navegação ele pequena cabotagem subvencionada. 
3 . • A transferir aos Estados por ajUJte, ou rescindit', mediante 

accordo, o contracto celebrado com a Companhia Metropolitana para 
in troducção de immigrantes, abrindo os creditas que sejam neces-
sarios . 

4. 0 A abrir creditas para occorrer ao pagamento das clespezas 
decorrentes da introducção, transporte e localisação ele immigrantes, 
até á trausferencia ou rescisão do respectivo contracto . 

5. o A reorganisar e supprimit• as r epartições de immigração e 
colonisação, fazendo addir a outras repar tições os empregados que 
pelo seu tempo de serviço tenham a isso direito. 

6. o A entrar em accordo com as em prezas de burgo.s agrícolas 
para o fim de diminuir as responsabilidades da União ou extingui l-as, 
podendo, quanuo convenha, conceder novos prazos ás que desistirem 
dos burgos em que não haja execução adeanlada dos respectivos 
serviÇos, e os favores que forem ajustados e importem diminuição 
de onus ás que acceitarem rescisão dos respectivos contt·actos. 

7. 0 A encampar a Western and Bntsilian Telegraph Company, 
nas condições de seu contracto, fazendo para. isso as operações de 
credito que julgar uecessarias . 

8 .0 A crear, sem augmento de despeza, o quadro de guardas 
de linha da repartição Gera l dos Telegraphos, de uomeação do di-
rector geral, composto de duas classes com vencimentos, respecti-
vamente de 1: 800$ e 1:440$ annuaes . 

Para as ·primeiras nomeaçõP-S, a juizo do director geral, serão 
aproveitados os guardas actuaes que souberem ler e escrever. 

Organisado o quadro, as vagas que se derem serão preenchidas 
por accesso dos trabalhadores para a 2 .. classe e por guardas desta 
cathegoria para a In, havendo a capacidade. 

9. 0 A contractar com pessoa idonea, que maiores vantagens oiTe· 
recer, a construcção das obras do porto do Recife, segundo os planoíl 
approvactos, mediante garantias ue eiTectividacle do contracto . 

10. A rever o regulamento. da Estrada de Ferro Cen.tral d? 
Brazil, podendo fazer as modificações que foram convementes a 

adminis tração da mesma estradll e alteraçõe3 ele vencimentos , sem 
augmen to de despezas . 

11. A mandar construir desde já, pela verba consignada neste 
01 çamen to no n . 20 do n. 1, o ramal de Cacequy a Livramento 
passando pela villa do Rosario, e a mandar proceder aos estudos d~ 
um rama l ela mesma eskada de Porto Alegre a Uru"'uayana de 
Alegrete á villa ele Quarah im. o ' 

1.2 . ~ reorganis_ar, sem augmento ele despoza, o serviço. de fis-
caltsaçao e execuçao de obras de portos e canaes marítimos. 

13 . A prorogar até 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido á 
Companhia Industria l e de Construcções Hydraulicas para iniciar 
as obras de melhor.:tmentos da barra e porto da Laguna, no Estado 
de Santa Catharina, e do pot•to ele Jaraguá, no de Alagôas , 
e por dous annos o prazo para conclusão das obras do porto da 
Fortaleza . 
. 14 . A con tractar por cinco ãnnos, com a companhia ou par-

ticular que melhores vantagens offerecer, o serviço de uma 
viagem mensal na linha de navegação entre os portos de Corumbá, 
S. Luiz Lle Caceres, Miranda e Aquidauana, no Estado de Matto 
Grosso. 

15 . A rever o regulamento approvado por decreto n . 1142 de 
22 de novembro ele 1892 e tabella de veucimentos que o acompanhou, 
reduzindo o pessoa l ela Secretaria de Estado do Ministerio da 
lndustl'ia, Viação e Obras Publicas ao que for estrictamente neces -
sario, comtanto que a elespeza com o pessoal effectivo não exceda 
á actual. 

16. A contractar com a Sociedade Pastoril e Agrícola do Estado 
de ~ . Paul?, ~u com quem melhores condições oll'erecer, a explo-
raçao das JaZidas de pllosphato de cal dos terrenos da fabrica de 
ferro do Ipanema . 

17. !- pl'orogar por mais 18 m!lzes o pr~zo concedido para apre -
sen taçao elos estudos que eleverao ser fettos em conseq uenc ii.l. da 
alteração, exigida pelo Governo, do traçado úa Estrada ele Ferro de 
l\laceió a Leopoldina - e ramal para Porto Calvo, no Estado de 
Alagôas. · · 

18 . A entrar em accordo com a Empreza Viação do Brazil, 
podendo dispeusal-a de navegar o Rio das Velhas, mediante desis-
tencia do respectivo privilegio, nesta parte, e outras vantagens 
~u compensações que forem aj ustadas. 

19. A prorogar por um anuo o prazo do contracto assignado 
pelo Ministerio da lndustria com Alexandre Denizot a 18 de julho 
ele 1889, para estabelecimento de nucleos agrícolas nos Estados d.o 
Espirito Santo e de Minas Geraes . 

20 . A tt·ansferir a titulo oneroso, mediante concurrencia pu-
blica, a doca existente no proprio naci.onal onde está a hospedaria 
de immigrantes, na ponta de Mont-Serrat, capital do Estado da 
Bahia, bem como todo o terreno baldio que fica ao norte e léste 
dos eáilicios da mesma hospedaria e que lhes são inteiramente 
desnecessarios, bem como duas ou tres casinhas proximas á 
alludida doca. 

21. A conceder permissão á Estrada de Fereo Central da Bahia 
para pro longar seus trilltos da cidade de S. Felix á de Maragogipe, 
podendo, quando convenha, impór a redueção de igual extensão 
)dlometrica no ramal do Mundo Novo. A permissão não aug-
mentará o prazo do privilegio, e será feita mediante os favores 
da primitiva concessão, que ainda caibam á União, reduzindo o juro 
de-5 °/o . 

22 . A abrir credito especial até á quantia de 1. 500: 000$ para 
favorecer a civilisa<;ão dos selvicolas nos Estados do Pará e Ama-
zoDas e fundar colonias nas fronteiras, mandando pelo mesmo 
credito construir linhas telegraphicas e estradas, que facilitem as 
communicações para essas co lon ias . 

23 . A abrir um credito de 12:560 · para occorrer ás despezas com 
a sub-contadoria que for creada no districto telegraphico do Estado 
do Piauh y. 

24 . A rever, mediante accordo, os estudos definitivos já ap pro-
vados das estradas de ferro que gosam de garan tia de juros, para o 
fi m de rectifica.r os respectivos traçados, sem alteração do capital 
e juros correspondentes aos estudos anteriormente approvados. 

25. A empregar no set•viço dos portos no Estado da Paraltyba 
do Norte uma das dragas de que porventura possa dispor. 

26. A a lienar ou arrendar a Fabrica de Ferro de S. João de 
Ipanema. 

27. O Governo dispensará os fiscaes de portos, onde não houver 
obras em execução . 

28 . O. Governo não poderá reverter em favor ele um ou mais 
Estados a quota que, em virtude da rubrica n. 4, couber a outro. 
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Art. 7. 0 O Presiden te da. Repnblica. é autorisado a despender, 
pelo Ministerio rh Fazend<1, com os serviços Lieaign ados ll:\.S se-
guintes rubeicas a quantia de.. .............. 129 .800 :596$717 

A saber : 
l. Jueos, amorlisaçi'io c mais despezas da <.li vitht 

externa. Incluído o pagamento dos juros do 
empresLimo tlc 1895....................... 17.705:777$500 

2. Jueos, amortisação e mais despezas dos empres-
timos nacionaes de 1868, 1879 e 1889 ...... 9.038 :805$000 

3. Juros, amortisação e mais despezn s da divida 
inteena fund ada. Inclu icla a somma de 
5.250:000$ paea o pagamento de jut•os ele 
5 °/ 0 das apolices a emitti e em vit·tmle elo 
dect·cto n. 1976 , de 25 de feve reii·o de 1895 23 .361:612$000 

4. Ju ros da divida inscripta não fun dada, ante-
riores fi. emissão das apo lices , e pngamento 
em dinheiro dJS quan tias in fcPiores a 400 . 

5. Pensionistas . ........... . ..... . ............ . 
6. Aposentados ............•.........••....... 
7. Thesouro Feueral. 

P e s s o a I. Augmentada ele 
102:000$, sendo 92:400$ para 
ore tabelecimento de duas 
sub-directorias extinctas da 
Directoria das Rendas Pu-
blicas c de Contabilidade, com 
o pessoal par a cada uma de : 
um sub-director, dous pl'i-
meiros escripturarios, tres 
segundos e tres terceiros ; 
1: 800$ para a gratiftcação de 
um auxilia.r da Directoria das 
Rendas Publicas que servirá 
de secretario do Conselho de 
Fazenda ; 2 :400$ para a gra-
tificação do oillcial de ga bi· 
note; 600$ para a dos auxi-
liares ; de 1 :800$ para o. do 
.1uxi li ar da Directoria de Con-
ta.biÍiuade ; 2:000$ para quc-

.bras ao thesou1•eiro; de I :000$ 
lJara o pagador............. 775:100$000 

Material. Augmenta.da de 
20:000$ pam publicações e 

impressões ................... 116:000$000 
8. Tribunal de Contas: 

Pessoal .... , •.•.........•...• 
Material. ................... . 

9. Recebedoria ela CapHu.l Federal: 
Pessoal. Augmentacla a consi-

gnação de 36: 140$ para o re-
stabelecimento da tabella ele 
vencimentos, mandada vi-
gorar peb lei n. 266, de 24 
de dezembro de 1894 ....••.. 

Ml\terial •. , .••....•.•.•...... 

10. Caixa de Amortisação: 
Pessoal. Angmen tada de 1 :000.~ 

para quebras ao thesoureiro .. 
Material. •..•....•••....••.•• 

11. A1Candegas: 

Capitnl Federal 

Pessoal: 
Augmentad a de 

15:400 $ , s cndo 
14:400$ para equi-
parar os venci-
mentos dos fieis de 
armazem e dos 

320:800$000 
40:200$000 

185:390$000 
86:380•000 

150 :000$000 
131:182$500 

7 000$000 
4 .724 587$960 
3. 398 095$388 

891: IOD$000 

361 :000$000 

271 :770$000 

28 1 : 1'82$500 

ajudan tes do ad-
m iuistrador cl a s 
capatazi as aos dos 
209 escripturari os 
c l:OOO$ p a r a 
quebras ao the-
soureiro... . ...... 792 :400$000 

Material, reduziutt 
de 15: 580$tt verba 
llest inaua. para o 
serviço typogra-
phico ......... . . . 

Di versas dcspezas .. 
51:000$000 
38:680$000 

Companhia de guar-
das ...... . ....... 455:800$000 

Capa.tazi~s. deduzi-
dos 40 :260 ele 21 
trabalhadores e 12 
auxiliares de por-
taria, que ficam 
sup primidos ...... 1.079:877 '500 

Apparelhos hydrau-
licm:: , comprehen-
didos os g uindas-
t es e elevadores .• 

Deposito de polvom 
na ilha do Boquei-
rão ..•.... . ..•.•• 

Material das eapai..a-
zias, dimin ui la a 
verba de 10 :000$ 
para acrr uisição, 
reparo e ·:onserva-
ção, S · 000$ para a 
cousorvação das 
liro lnsJJtrilhos e 
gira·JoreP, 5:000$ 
para ' oncerto de 
materi a l rodante e 
6 : 200.~ para enca-
namento e mais 
despezas com i I u-
minação, agua e 

56:882$500 

2:400$000 

exgottos.. ........ 166:000$000 
Serviço marítimo e 

barcas de vig ia : 
Pessoal, diminuida a 

verba de 7: 300. · 
para ser C< n ~· rvn.-
rla a tahella eshl-
bele::id<t pela ltli 
n. 266, de 24 de 
de1.em ro rle 1894 

Material, augmenta-
da de 80:000 " para 
a acq uisição ele 
uma lancha surua 

Espil'ito · Santo 

Pessoal: 
A u g m e n t a da ele 

I : 100 , sendo 800$ 
para equiparar os 
vencimentos do 
fiel de armazem aos 
elos 2"• escriptu-
rarirJs e 300$ para 
quebras ao the-
soureiro ......... . 

Material. ....•...•. 
Ca patazias : 
Pessoal ..... . •• .. . . 
Material. ..•...•.... 

161:140$000 

187:723$400 2.991:903$400 

59:440$000 
6 :968$000 

12:600$000 
I :800$000 



Lancha a vapor e es-
caleres ; 

Pessoal .... .....••• 
Material, augmen-
tada a verba de 

2: $0J$ para com-
bustível. ........ . 

Companhia de guar-
das .•.... o ••• , • • • 

Bahia 

Pessoal : 
Aug menta da de 

8:600$, s e n d o 
8:000$ para equi-
parar os venci-
mentos dos fi eis de 
armazem e do aju-
dante elo adminis-
trador das C<Lpata-
zias aos dos 2•• es-
cripturarios e 600$ 
para quebras ao 
thesoureiro ..•...• 

Material. .......••• 
Capatazias : 
Pessoal . .. . .....•.• 
Material .........•. 
Lancha a vapor,bar· 

cas de vigia e es- . 
caleres: 

Pessoal: 
l machinista a 200$ 

17:280$000 

2:500$000 

17:700$000 118:288$000 

308:200$000 
20 :950$000 

116: 610 000 
l4 :000$UOO 

mensaes ... . ...... 2;400$000 
1 foguista a 90$ 

mensaes.. . . . . . . . . 1:080$000 
3 1 "• p<ltrõe3 a l :460$ 

annuaes . . . . . . . . . 4; 380~000 
6 2"•palrões a 1:245$ 

annuaes. ........ 7:470$000 
68 marinheiros a 3$ 

dia rios em 3115 dias 74:460$000 
Material: 
Acquisição de uma 

bat·ca de vi gia, 
concerto de esca-
lares . . . . . • . . . . . • 30:000$000 

Combustível da lan-
chs. a vapor. ..... 3:000$000 

Acquisição de uma 
caldeira p a r a a 
lancha a vapor . . • . l:l: 000$000 

Companhia de guar-
das. ............. 123 :600$000 714:150$000 

Aracaju 

Pessoal : 
Augmentada a con-

signação de 2:500$, • 
para a creação uo 
lagar de admi-
nistrador das ca-
patazias, c o m 
1:600$ de orclena-
nauo e 900$ de 
gratificação ; ·ele 
300$ para quebras 
ao tllesoureiro ....• 

Material. .• , .•••.•• 
44:920$000 
7:'600$000 
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Cap.~tazias : 
Pessoal •••••.•..••• 
MateriaL ...•..•.. . 
Escalares : 
Pessoal ..•..••..•.• 
Material. . ........ . 
Companhia de guar-

das .•..• .• • ... • .• 

Maceió 

Pessoal: 
A u g rn e n ta d a de 

1 : 6 O 0$, s.e n d o 
I :200$ para equi-
parar os venci-
meu tos dos fieis de 
armazem aos dos 
zoa escripturarios e 
400$ para quebras 
ao tbe;;oureiro ... . 

Materia l. . ........ . 
Capatazias : 
Pessoal .•...... . ..• 
Material •.••.....•. 
Lancha a vapor e 

escaleres : 
Pessoal ...•.......•• 
Matel'ial .. · .... . ... . 
Companhia de g uar-

das ..•.. ... ...... 

Penedo 

Pessoal : 
Allgrnen tacla. a con-

signação de 2:500$ 
pat·a a et'eação do 
logal' de aclminis-
tmdol' das capa ta-
zias, com l :600$ 
de ordouaclo e ÇJOO$ 
1le gratil1caçã.o : de 
300 · pal'a quel.Jras 
ao thesoureiro ... 

·Materü\.1 .. • ....... . 
Capa tnzias : 
Pessoal .•.....•...• 
Material. . ....... . . 
Escaleres : 
Pessoal ..•....... ... 
Material, augmen-

tado de 2 :000$ ... 
Companhia de guar-

das .............. . 

P e1·nambuco 

Pessoal : 
;\. u g m e n t a u a de 

8:600$, s e u d o 
8:000$ para equi-
parar os venci-
mentos dos fieis 
ue armazem e do 
ajudante elo admi-
nistrador das ca-
patazias aosdos2°• 
escripturarios e 
600$ para quebras 
ao thesoureit'o ., •• 

Material. • .. . . . ••.• 

7:200~000 
1: 000$000 

6:720$000 
1:000$000 

15:900$0ÔO 

90:300$000 
6 :568$000 

18:315$000 
800$000 

13:177$500 
2 :300$000 

22:600$000 

44 :920$000 
6:793$000 

2 :754$000 
tlQ0$000 

6:720$000 

3:000$000 

11: 948$000 

305:800$000 
18: 118$000 

84:340$000 

154 :060$500 

76:535$000 



Capatazias : 
Pessoal. ........... . 
Material, augmeuta-

da a consignação 
de 30:000$ para 
acquisição de ma· 
teria! rodante e 
de um guindaste 
a vapor . . . .. . . . . 

Barcas de vigia e es-
calares : 

Pessoal. .• ; ..••. . .• 
Material ..•. ... • ... 
Companhias d e 

guardas ......... . 

Parahyba 

Pessoal, augmenta-
da d~ l: 100$, sen-
do 800$ par::t equ i-
parar os venci-
mentos do fie l de 
armazem aos dos 
2os esc ri pturarios 
e 300$ para que-
bras ao thesourei-
ro . .... .. . .... . . . 

Material. . ...• •..•• 
Capatazias : 
Pessoal. .... -...... . 
Material. ...•.. .... 
Escalares : 
Pessoal ........... • 
Material .......... . 
Companhias de guar-

das ............•. 

Rio Grande do Norte 

Pessoal,augmentada 
de 2:500$ para a 
creação do Jogar 
de administrador 
das capa tazias,com 
l :600$ de orde-
nado e 900$ ele 
gratificação ; de 
300$ para quebras 
ao thesoureiro ... 

Material, augmenta-
da de 2:000$ para 
iostallar em com-
modo proprio o 
arcllivo da extin-
cta thesouraria ..• 

Capatazias : 
Pessoal ..... ...... . 
Material. ......... . 
Escalares :· 
Pessoal . ..•. ....... 
Material ... .. .. .. .. 
Companhia de guardas 

Ceard 
Pessoal: 
A u g m e n t a d a de 

3:400$, sendo para 
equiparar os ven-
cimentos dos fieis 
de armazem aos 
dos 2°8 escriptura-

166: 950$()00 

45: 100$000 

75:000$000 
41: 200 000 

122:100$000 774:268$000 

59 :440$000 
6 :-718$000 

lO: 196$100 
400$000 

5:520$000 
400$000 

• 18 :500$000 101:174$100 

44:920$000 

7 :882$000 

4:500$000 
750$000 

6:780$000 
750$000 

12: 400$000 77:982$000 

200-

rios e 400$ para 
quebras ao the-
soureiro ........ . 

Material .......... . 
Capatazias : 
Pessoal, diminuída 

de 2 :000$ para a 
acquisição de uma 
baleeira de a lto 
mar, por es tar 
mal collocada ... . 

Material .....••. . .. 
Escalares: 
Pessoal, augmenta-

cb a consignação 
de 2:640$ para se-
rem elevados os 
vencimentos do 
patrão de 1:200$ 
e dos remadores a 
1:080$ ......... .. 

Material, augmeo-
tada de 2:000$ 
para acquisição de 
uma ba leeir·a .. 

Força de guRrdas ••. 

Parnahyba 

Pessoa l : 
A u g m e n t a d a de 

2: 500$ p"l.ra a 
creação elo Jogar 
de admi nistrador 
das capatazias,com 
1:600$ de ordena-
elo e 900$ ele g ra-
tificação; de 300$ 
para quebras ao 
thesoureiro .•.... 

Material. ..... .. .. . 
Capatazias : 
Pessoal .......•...• 
Material ..... , ..... 
E,;caleres : 
Pessoal ........... . 
Material. ......... . 
Força de guardas .. . 

Mamnnão 

Pessoal : 
Augmentada de 

6:800$, sendo 
6:400$ para (}Q Ui-
parar os venci-
mentos dos fieis de 
annazem aos dos 
2°• esc ri pturarios e 
400$ para quebras 
ao thesoureiro ... 

Material ... ..•..... 
Capatazias : 
Pessoal ....... · •... 
Material. ...•...•.• 
Barcas e escalares: 
Pessoal ........... . 
Material, augmenta-

da ele 20:000$ para 
uma lancha a va-
por ..•......... . . 

Força de guardas .• 

123: l00$00L 
8:268$000 

35:940$000 
300$000 

12:000$000 

2:350f 000 
33: l50,p000 

44:920$000 
6:340$000 

3:300$000 
800$000 

7:200$000 
1: 200$000 

13:500$000 

149: 500$000 
8:768$000 

54:000$000 
2:400$000 

32:400$000 

43 :300$000 
33:900$000 

215:108$000 

77:260$000 

324:268$000 



Pessoal: 
A u g m e n t a d a de 

69:720$, sendo 
8:000$ para equi-
parar os venci-
mentos dos fieis 
ue nrmazem e do 
aj uúante do admi-
nistrador elas ca-
patazias aos dos 2•• 
e:<cripturarios : de 
600$ para quebras 
ao tlletioureiro e 
61: 120$ para uma 
gratificação a t é 
20 °/o, que o Poder 
Executivo fica au· 
torisado a abonar 

Material .......... . 
Capatazias : 
Pessoal ...•........ 
Material .. , ....... . 

Cruzador Caçador: 
•Pessoal .........•.• 

Aviso Serzedello: 
Pessoal, augmen tada 

de 2:0-W$ para ele-
var a l :800$ os 
vencimentos do 
mestre, a 960$ os 
dos carvoeiros e a 
840$ os elos tripo-
lantes ........... : 
Lanchas a vapor : 

A u g m e n ta d a de 
3:840$ para elevar 
os vencimentos dos 
en carregad.os a 
1 :800$ j aos aj u-
<lan tas a I :440$; dos 
{!arvoeiros a 960$ e 
dos tripolan tas a 
840$ • . •.....•.•.. 
Barcas de vigia : 

Pessoal,augmentada 
de 7:200$ para ele-
var os vencimen-
tos do escrivão a 
2:400$ ; dos mes-
tras a I :800$ ; dos 
patrões a l :200$ e 
dos marinheiros a 
840tooo . ........ . 

Material . . ........ . 
Força dos guardas. 

Mandos 

Pessoal: 
A u g me n t.a d a de 

37:560$, se n d o 
I :200$ para equi-
paração do fiel de 
a rm a z em aos 
2°• escri pturarios j 
400$ para quebras 
ao thesoureiro e 
35:960$ para uma 
gratificação até 

..Annexo 

367:320$000 
26:136$000 

I 53: 180$000 
25:100$000 

28:060$000 

15:080$000 

17:260$000 

23:040$000 
52:060$000 

148:950$000 856: 186$000 

• 
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40 %, que o Poder 
Executivo fica au· 
torisado a abonar . 

Material. .........• 
Capatazias : 

Pessoal. ...•......• 
Material. ......... . 

Escalares : 
Pessoal ........... . 
Material .......... . 
Força de guardas ..• 

Santos 

Pessoal : 
Augmentada de 

128:880$, sendo 
1 I :000$ para equi-
parar os venci-
mentos dos fieis de 
armazern e do aju-
dante do adminis-
trador das capata-
zias aos dos 2•• es· 
cripturarios; 600$ 
para quebras ao 
thesoureiroe 
117:280$ para uma 
gratificação até 
40 °/0 , que o Poder 
Executivo fica au-
torisado a abonar. 

Material. ......... . 
Capatazias : 

Pessoal .........•.• 
Material ....•. •• •.. 

Lanchas a vapor e 
escalares: 

Pessoal, augmentada 
de 7:200$ para 
mais dous machi-
nistas, de l :800$ 
para mais um fo-
guista, diminuída 
de 12:000$ pela 
suppressão de 10 
remadores ....... . 

Material, augmenta-
da de 20:000$ para 
custeio e de 6:000$ 
para a construcção 
de quatro postos 
fiscaes terrestres. 
ForÇa de guardas : 

Pessoal, augmenta-
da de 24:000$, 
vencimentos de 10 
gua1•das que ficam 
creados ......... . 

Material .......... . 

Paranagud 

Pessoal : 
A u g m e n t a o a. de 

1: I 00$, sendo 800$ 
para equiparar os 
venci me nt os do 
fiel de armazem 
aos dos 2•• escri-
pturarios· e 300$ 
para quebras ao 
thesoureiro ...•... 

126:260$000 
12:948$000 

17:800$000 
7:500$000 

15:540$000 
32:500$000 
40:300$000 

411 : 080$000 
17:018$000 

15:600$000 
2:000$000 

58:500$000 

125:500$000 

183:600$000 
2:000$000 

59:440$000 

252 :848$000 

815:2~8$000 
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Material: 
Augmentadn.de 

30:000$ p a r a a 
compra de uma 
lancha a vapor .. • 
Capatazias : 

Pessoal. ..•.......• 
Material. ......... . 

Lancha a vapor: 
Pessoal ... . •....... 
Material.. ......... . 

Escalares : 
P<'lssoal .. . . .. . ..• . . 
Mate!'ial. .......... . 
Força ele guardas au-

gmentadn. de 
2:400$ para dous 
guardas que ficam 
creados .......... . 

Santa Catharina 

Pessool: 
Augmenta d ade 

15: 100$ , send o 
9:000$ para a c rea-
ção de dous confe-
rentes com Ol'de-
nado de 3:000 ·, e 
gratificação de 
1: 500$; 5:000$ par a 
a creação do 1 o~ar 
ele gua rrla - mor, 
sendo 3:300$ de or-
denado e 1 :700$ de 
gratificação ; 300 · 
para quebras ao 
thesoureiro e 800$ 
para equ iparar os 
vencimentos do fiel 
dearmazem aos elos 
2•• escripturarios. 

Material. ....... .. .. . 
Capatazias : 
Pes3oa1 •... . ...•... 
Escalares: 
Pessoa l. ... .•• ..... 
M<tterial •.. . ....... 
Força de guardas ... 

Rio Grande do Sul 
Pessoal: 
A u g m e n t a c1 a de 

6 : 800$ s e n d o 
6:400$ para equi -
paração dos venci-
mentos dos fieis de 
armazem aos dos 
2•" escripturarios 
e 400 p:tra que-
bras ao thesourei-
ro ..............• 

Material. ........ .. 
Capatazias : 
Pessoal ...•...•.... 
Material •..•.•••••• 
Barcas, lanchas e es-

calares: 
Pessoal .•.•.••.•••• 
Matel'ia1 ••.•••••.•. 
Força de guardas .•• 

33:218$00(} 

5:986$000 
600$000 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
700$000 

16 :450$000 132 :884$00J 

73:440$000 
6:348$000 

6:000 000 

6:240$000 
900."000 

15:900$000 

131:800$000 
9:136$000 

49: 350. 000 
1:000 000 

108 : 828 ~00(} 

28 6801000 
8 960 000 

66 240 000 295 :166$000 
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Porto Alegre 

Pessoal: 
A u g m e n t a d a de 

5: 200$, sendo 
4:800$ para equi-
parar os vencimen-
tos dos fieis de ar-
mazem aos dos 2•• 
escripturarios e 
400$ para quebras 
ao thesoureit·o ... . 

Material. . ....... .. 
Capatazias : 
Pessoal .. . ...•.• : •. 
Mater ia l. ......... . 
Barcas, lanchas e es-

calares : 
Pessoal ......•... •• 
lYia teria! .......... . 
Força de guardas •.• 

U1·uguayana 

Pessoal: 
A u g m e n t a da de 

1: 100$, sentlo 800 · 
lJara equiparar o 
fiel t!e armazem 
aos 2°• escri ptura-
l'ios e 300$ para 
quebras ......•. .. 

Material ...•.•...•• 
Capatazias : 
Pessoal. .. ....... . . . 
Material .• . •.....•. 
Barcas, lanchas e es-

calares : 
Pessoal .• . . .... . ... 
Material .......•... 
Força de g uardas ... 

Corumbd 

Pessoal : 
A n g m e n t a d a de 

'24: 756$, s e n d o 
800$ para equipa-
rar o fie l de ar-
mazem aos 2•• es-
cripturarios, 300$ 
para quebras ao 
t h e s o u r e iro e 
23:656$ para uma 
gratifi'Cação addi 
cional a té 40 •/o, 
que o Poder Ex-
ecutivo fica auto-
r isada a abonar • . 

Material ....•..••.• 
Caratazias : 

174:200$000 
24 :386$000 

91 :380$000 
13:000$000 

6:966$000 
3: 000 000 

36:000$000 348 :926$000 

59 :4-10$000 
3:962$000 

8:430$000 
6:560 .. 000 

13 140 ·ooo 
9 000$000 

76 500 '000 177:032$000 

83 :096$000 
3:518$')00 

Pessoal............ 11:700$000 
Material. • . • • • • • • • • 1 :500$000 
Lancha a vapor e 

escalares : 
Pessoal, augmenta-

da de 3:600$ para 
um machimsta a 
2:400$ annuaes e 



·um foguista a 
.I :200$ tambem an-
nuaes ..•......•.. ll :640$000 . 

,Materia l, augmen-
tada de 1:000$ 
para combusti vel 
da lancha a vapor. 31:400$000 

18:300$000 1Gl : l54$00G 'Força de guardas . 

S. Paulo 

Pes5oal : 
A u g m e n ta, d [1, de 

7 : 600$ s e n d o 
7:000$ para equi-
paração dos fieis 
de armazem e do 
aj udante do admi-
nistrador das ca-
p:üazias aos 2°1 

escripturarios e 
600$ para quebras 
ao thesoureiro .... 235 :800$000 

Material. ...•. •.. .. 230: 800$000 46fi : 600$000 

Rio ele Janeil·o 

.Alfandcga de Ma-
cahé : 

.Pessoal ...•. . ..•... 
Matel'ial .......... . 
()apatazias : 
Pessoal. ..•......... 
Material .......•... -c o m p a n h i a dos 

guardas ...•...... 

Delegacia fiscal do 
Rio Grande do Sul: 

89:100$000 
0:558$000 

18 :315 000 
800$000 

22 :600$000 137:383$000 

Matel'ial. ... . ...... 239:000$000 
Para despezas im-

previstas ou ur-
gentes nas di ver-
sas Alf<tndegas ... 100:000 ' 000 339 :000$000 

1 'J Delegacias fiscaes : 
Pessoal : 
Cinco delegacias fi s-

caes no Pal'á, Per-
·nambuco, Bahia, 
S. Pau lo e Minas 
Geraes, com o se-
guinte p e s s o a l 
cada uma: 

l delegado 9:000$ . 
2 1 os escri pturarios 

a 4:800$ ........ 
2 2°8 dito3 a 4:000$. 
2 3"" ditos a 2:400$. 
2 4os ditos a 2:000$. 
1 t h e s o u r e iro 

6:000$ ........ .. 
1 fie l 2:400$ .... .. 
l cartorario 2:400$. 
1 porteiro 3:600$ .. 
2cont iuuosa 

1: 200: .. .. ,., .• 

.15 

9 :000$000 

9:600$000 
8:000$000 
4:8oo:·ooo 
4:000 000 

6 :000:i;;OOO 
2:400$000 
2:400$000 
3:600$000 

2:400$000 

52 :200$000 20 1:000$000 
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9 .800 :642$000 

Uma delegacia fiscal 
no Rio Grande do 
Sul,com o segu in-
te pessoal : 

1 director 7:200$ . . 
2 1 os escripturarios 

a 4:800$ ........ 
2 zos ditos a 3:600 ·. 
2 3°8 ditos a 2:400$. 
2 4°• ditos a 2:000$. 
1 t h e s o u r e i ro 
• 5 :400:lii .. ...... .. 

1 fie l 2 :400$ ..... .. 
1 cartorario 2:400,:. 
1 porteiro 3:000$ .. 
2cont inuos a 

l :000$ ...•..... .. 

15 

Duas delegacias em 
Goyaz e Curityba 
com o seguinte 
pessoal : 

1 delegado ........ . 
l 1° escripturario . .• 
1 2° dito .......... . 
l thesoureiro ......• 
1 porteiro e carto-

rario ........ .• ... 
1 continuo ........ .. 

6 
Uma deleg-acia fiscal 

em Cuyabit, com o 
seguinte pessoal : 

1 delegado . .. ..... . 
1 1 o escripturario . . . 
2 zoa ditos a 2:400$ .. 
1 tllesoureit·o . . ... . . 
1 porteiro e carto-

rario ........•... 
l continuo ..... . , .. . 

7 
Uma delegacia em 

TD.erezina, com o 
segu in te pessoal: 

I delegado . .... ... . 
1 1 o escripturario .. . 
1 2• dito .... .. . .. . . 
1 thesoureiro ...... . 
1 porteiro e carto-

r·a.!'io ...........•. 
1 continuo ....... . •. 

6 
Mat~rial: 

A u g m e n t a d a de 
40: 000$ p a r a a 
insta lhl(;fio e des-
pezas diversas das 
delegacias nova-
meu te creadas .. .. 

7:200$000 

5 :400 000 
2 :400$000 
2:400$000 
3:000$000 

2:ooo ·ooo 48 :000$000 

5:000$000 
3:200<!!000 
2 :400$000 
4:000$000 

2:500$000 
1:000$000 

19: 100$000 38:200$000 

6:000 '000 
3:200$000 
4 :.800$000 
4:000$000 

2 :500$000 
1:000 000 21: 500$000 

4:8('0$000 
3:000 000 
2:000$000 
3:600 .000 

1 :8oo ·ooo 
1:000$000 16 :200$000 

80 :510$000 

13. Me~as de Tendas incl usi ve 15 :000$ para a instal-
lação Ja Mesa de rendas em Matto Grosso, 
creada em 2 1 de se tembro de 1894, em vir-
tude cb lei n. 191 B, de 30 de setembro de 
1893, art. 15, n. 2 ...................... . 

14. Casa da. Moeda : 
Diminuída ele 2:000$ para um 4° escripturario 

e 4 :000$ para. o chefe da officiua de afinação, 
empregos que ficam supprimidos .. .• . ..•... 

465 : 410$000 

577 : 7~2$000 

7~4.: 500$000 



15. Imprensa Nacional e Diario Officietl : 
Pessoal, com a inclusão dos ven-

cimeu tos do chefe da secção de 
artes e almoxarife, cujacreação 
fica approvada e a de 400$ para 
quebras ao thesoureiro ........ 715:400$000 

Material, augmeutada de 8:000$, 
para acquisição de uma ma-
china de compor e contracto de 
profissional para instruir os 
operarias no seu manejo .•.... 261:000$000 

16. Laboratorio Nacional na Al-
faudega da Capital Federal : 

Pessoal . ...........•..... . .... . . 
MateriaL •..•.......•.......... 

17. Empregados das repartições ex-
tinctas, reduzido de 250:000$000 

51:200$000 
12:200$000 

18. Administração e custeio dos proprios e fa-
zendas nacionaes, augmentada de 60:000$, 
sendo: 3:000$ para elevar os vencimentos 
do zelador ; 1 :000$ para os do auxiliar ; 
6:000$ para o lagar de ajud.aute do zelador, 
que tica, creado, e 50:000$ para o fim espe-
cificado no art. 8° n. 4 ..•.•...•. , •. , •.•. 

19. Ajudas de custo, excluídos os casos de flsca-
lisação a que se refere o § 29 e reduzida 
de 10:000$ ..•.... . .......•.. . .•. . •.•. . ... 

20. Gratificação por serviços extraordinarios e 
temporarios: excepto os casos de fiscalisa-

• ção a que se refere o § 29 .............. . 
21. Juros diversos ... . ......•..•......... . ..•.• 
22. Juros dos bilhetes do Thesouro . ........•.... 
23. Juros dos emprestimos do cofre dos orphãos 
24, Juros dos depositas dus Caixas Economicas e 

Monte de Soccorro ... , ..... , .. . ......... . 
25. Commissões e corretagens : · 

Augmentada de 8:000$ para uma gratificação 
que o Governo fica autorisado a conceder 
ao syndico dos corretores desta capital. .. . 

26. Dilferenças de cambio . . ............... , .... . 
Por esta verba serão sómeute pagas as ditre-

reuças cambiaes resultantes das despezas 
em ouro, expressamente consignadas na lei 
da despeza geral da Republica. 

27. Obras -Capital Fedet·al, diminuída a verba: 
de 50:000$ para o edificio do Thesouro ; 
de 100:000$ para a construcção de novos 
arma.zr.~s da Alfaudega ; de 124:200$ para 
acqms1çao e montagem de novas ma-
chinas; supprimida a verba de 50:000$ 
para concertos no salão de expediente da 
Alfandeg,~, ; Estados, reduzida de 20:000$ a 
consignação para obras imprevistas e ur-
gentes ; a ugmentadas as seguiu tes consigna-
ções ; 150:000$ para a Alfandecra da Bahia· 
40:000:" para a Alfuocleo-a do Ceará ? 
100:000 para a Alfandeo-a "de Paranao-uá ~ 

o o ' 50:000 para a Alfandega, do Maranhão· 
20:000 para a Alfandega de Pernambuco; 
20:000 para a Alfandega do Rio Grande 
do Nurte; 50:000$ para a Alfandega da 
Paraiiyba; 20:000$ para a Alfandega de 
Corumuá e 50:000$ para as Alfandegas elo 
Estado do H.io Grande do Sul. ... .. .. . ... , 

28. Despezas eventuaes . .............. .. ... . . . , 
29. Commissões fiscaes : pa~a gratificação e ajuda 

de cnoto de commtssoes fiscaes destinadas 
á fiscal is tção annual das Alfanclecras e outras 
repartições arrecadadoras de 0rendas fe-
deraes .........•........ . .... , ........ . . , 
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30. Reposições e restituições ....... , ...•. ..... .. 
31. Adiantamento ao cambio de 27 d. da garantia 

estadoal de 2 °/o ã.s estradas de ferro da 
Bahia e Pernambuco .. . .. .•. .. .. .. ..... .. 

32. E:x:ercicios findos, inclusive 80 :000$ para pa-
gamento dos ordenados relativos ao anno ele 
1893, aos empregados das extinctas secções 
de estatística commercial e que forem ad-
didos em virtude do n. 7 do art. 7°, da lei 

2 .000:000$000 

450 :000$000 

n. 191 B, de 30 de setembro de 1893 . .. ... . 
976 :400$000 33. Creditos especiaes ......... . . . . . ..•... .. ... .. 

1.180 :000$000 
5<17:964$369 

Art. 8. 0 E' o Governo autorisado: 
1. 0 A abrir, •no exerci cio de 1896, cred itas supplementares até 

63 :400$000 8.000:000$ às verbas indicadas na tabella que acompanha a pre-
sente lei. A's verbas - Soccorros publicas, Exercícios findos e Dif-
fereuça de cambio - poderá o Governo abrir creditas supplemeu-

250:000$000 tares em qualquer mez do e:rercicio, comtauto que sua totalidade, 
computada com a dos mais creditos abertos ás outras verbas, não 
exceda ao maximo fixado pela presente lei, respeitada quanto á 
verba - Exercícios findos - a disposição da lei n. 3230, de 3 de 
setembro de 1884, art. li; 

2. 0 A aforar terrenos da Quinta da Boa Vista aos proprietarios 
dos predios ahi construidos com licença do ex-Imperador, salvo o 

142 : 160$000 parque e a área necessaria ás dependencias elo Museu Nacional, e 
bem assim a af<>rar os outros terrenos da mesma quinta, de que não 
precisar, para a coustrucção de edil:icios publicos, tendo preferencia 
os aforamentos para fins de utilidade publica, ou melhoramentos de 

20:000$000 hygiene da Capital; 

60:000$000 
50 :000$000 

480 :000$000 
650:000$000 

3 . o A abrir os necessarios creditas para a execução das leis 
ns. 148 A, de 13 de julho de 1893 , e 191 B, de 30 de setembro de 
1893, art. 15, n . 2; 

4 . o A mandar procedet• ao arrolamento, discriminação, demar· 
cação e verificação de todos os proprios nacionaes, nomeando para 
esse fim uma commissão, correndo a despeza por conta da quantia. 
de 50 :000$, consignada no n. 18 do art. 7°; 

5 . o A concluir o edificio e accessorios para installação definitiva 
4.450:000$000 da Alfandega de Macahé, installando-a desde já em edificio 

alugado; 
6. 0 A receber do B:mco da Republiüa, por conta do debito deste 

para com o Thesouro, -predios, sitos no Districto Federal que forem 
julgados precisos para a installação de serviços publicos; 

38:000$000 7 . 0 A desapropriar por utilidade publica os armazens contíguos á 
45.000:000$000 Alfantlega do Espírito Santo e pertencentes a Hard Raud & Comp., 

bem como o terreno comprehendido entre os referidos armazeus e o 
becco de Manoel Alves e a destinai-os ao serviço ela mesma 
alfandega; 

2 . o A eniregar aos Estados dn. Parabyba e Piauhy o resto do 
auxilio que aos mesmos foi concedido pela lei n. 120, de 8 de no-
vembro de 1892, abrindo para isso o necessario credito ; 

9. 0 A pagar ao Dr. A!bino Meira, lente de portuguez tlo curso 
annexo á Faculda,de do Recife, os vencimentos que deixou de 
receber desrle a data de sua demissão até á da reintegração, bem como 
ao arcediago Luiz Francisco de Araujo, lente do mesmo curso, os 
ven91mentos q~1e deixou úe receber desde a, data úa sua jubilação 
até a da sua reintegração ; 

10. A man~ar entregar ao arcyJlreste do Estado do Espírito 
Santo as alfatas do cu! to catholico o antigo collegio dos jesuítas. 
daquelle Est~do, !?ara terem o destino que sempre tiveram ; 

11. A umform1sar os regulamentos das caixas economicas 
federaes nos Estados e bem assim a rever a tabella dos vencimentos 
dos res rectivos empregados, no sentido de elevar razoavelmente 
esses vencimentos ; 

Art. 9. o S~o declaradas p1•e. criptas todas as contas de respon-
saveis, anterwres a 31 de dezembro de 1890, uma vez que não 
teuhHm sido, por qualquer modo, encontrados em alcance pa1 a com 
a fazenda publica. 

l.622:800$000 § ].o As contas comprehendidas no perioio de 1 de janeiro cte· 
150:000$000 189 1 até á data da installação elo Tcibunal de Contas serão tomadas 

mediante exame ari thmetko e confron tação dos documentos justifi-
cativos das verbas das despezas. 

§ 2. 0 Si por este pi'Oce~so se verificat• desfalque, será então a 
tomada das cou tas processada na fórma da legi:;lação em vigor. 

§ 3. 0 No. cas_o cl~ não se verificar desfalque, o Tribunal .de 
50:000$000 Contas clara qmtaçao ao responsavel e ordenará a baixa da fiança. 
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Art. 10. Ficam desde jà transformados em aforamentos os 
arrendamentos de terras da fazenda Santa Cruz; aos actuaes arren-
datarios será concedida remissão do fóro, mediante o pagamento de 
20 anuas do arrendamento a que estiverem obrigados actualmente. 

Art. 11. Ficam approvados os creditas constantes da tabella 
junta, no total de 133.024:320$380. 

Art. 12. Continuam em pleno vigor as disposições dos arts. 8° 
e 12 da lei n. 191 B de 30 ele setembro de 1893 e do art. 20 § 2° da 
lei n. 3229 de 3 de setembro de 1884. 

,.t~,rt. 13. Nenhuma nomeação se fará p•ra os lagares creados por 
esta lei fóra do quadro dos empregados de Fazenda e extinctos e do 
p2ssoal i !legalmente aposentado, que for reintegrado pelo Governo. 

Art. 14. O Governo poderá transportar as sobras apuradas em 
Virtude de economias realizadas em S'lbdi visões de uma mesma 
verba, desde que o transporte se opere de umas para outras dis-
criminações da mesma verba. 

O transporte, porém, não é permitlido, si for feito do material 
para o pessoal e vice-versa. 

Art. 15. O Governo provitleuciarà para que a Associação 
Commercial elo Rio de Janei ro contribua com uma quota da renda 
que arrecadar pelo edificio á rua Primeiro de Março, da Capital 
Federal e pertencente à mesma associflção, afim de ser indemnisado 
o Thesouro Federal do pagamento dos juros e da amortização do 
emprestimo contrahido com o Banco Alliança do Porto e que o 
Governo está pagando. 

Art. 16. E' o Governo autorisado a entrar em accordo co:n a 
Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro para a revisão ou 
rescisão do contracto a que se refere o decreto n. 9859, de 8 de 
fevereit•o de 1888, approvado pela lei n. 3396, de 24 de novembro 
do mesmo anuo, que concedo a esta companhia a isenção de direi tos 
de consumo e de expediente . 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado do:s Negocias da Fazenda a faça executar. 

Capital Federal, 30 ele dezembro de 1895, 7° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Atves. 

Tabella das verbas do orçamento para as quaes o 
Governo poderá abrir credito supplementar no 
exerci cio de 1896, de accordo com o art. 8° n. 1 o 

da presente lei 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros publicas. 
Subsidio dos senadores e subsidio dos deputados - Pela impor-

tancia que for necessaria durante as prorogações. 
Sem·Úaria do Senado e Secretaria da Camat·a dos Deputados-

Pelo serviço stenographico e de reda.cção e publicação dos debates 
durante as prorogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraordinarias no extel'ior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

MINISTERIO DA GUER.RA 

Hospitaes- Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Praças de pret- Pelas gratificações de voluntarios e engajados 

e premio ao~ mesmos . 
Etapas- Pelas que occorrerem além' da importancia consignada. 
Despezas de corpos e quartcis -Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactívas- Pelas etapas das praças invalidas e soldo 

de officiaes e praças reformados. 
Ajudas de custo- Pelas que se abonarem aos officiaes que 

viaj am em commissão de serviço. 
Fo.bricas- Pelas dietas, medicamentos e utensis. 
Presidias e colonias milítare3- Eta;Jas e diarias a colonos. 
Diversas despezas e eventuaes - PtJlo transporte de praç1s e co-

medorias de embarque. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gar~ntia de juros ds estradas de ferro e aos engenhos centraes-
Pelo que exceder ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além dos alga· 
ri~mos orçados. 

Caixa da Amortisação- Pela encommenda e assignatura de notas . 
Di(ferença de cambio -Pelo que .for preciso afim de realizar-se 

a remessa ele fundos para o exterior e o pagamento dos .i uros e 
amortisação dos emprestimos nacionaes ele 1868, 1879 e 1889 e das 
apolices convertidas do juro de 4 °/0 em ouro. • 

Juros diversos- Pelas importancias que forem precisas além 
das consignadas. · 

Juros elos bilhetes do Thesouro - Idem idem • 
Commissões e corretagens- Pelo que for necessario além da 

somma concedida. 
Ju~·os dos emprestimos do cofJ·e elos orphr.t9s- Pelos que forem 

reclamados, si a sua importancia exceder a elo credito votado. 
Juros dos depositas das caixas economicas e dos montes de soe-

corro -Pelos que forem devidos além do credito votado. 
Exercícios findos- Pelas aposentadorias, pemões, ordenados, 

soldos e outros vencimentos marcados em lei. 
R eposições e restituições- Pelos pagam eu tos reclamados, quando 

a importancia delles exceder a consignação. 
Capital Federal, 30 tle dezembro de 1895. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves, 

Tabella dos creditos que ficam approvados na fôrma 
do art. 11 da presente lei 

MINISTERIO DO INTERIOR 

DECRETO N, 10.112 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1888 

Ajuda de custo ............... . 
Hospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados -Pelo soldo de officiaes e praças. 
.M:ttnições de bocca- Pelo sustento e dieta das guarnições dos Soccorros publicas ..•...•.•..•.• 

15:000$000 
179:755$759 194:755$759 

na\ i os da Armada. 
Munições navaes-Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, DECRETO N. 10.176 DE 1 DE FEVEREIRO DE 1889 

alijamento de objectos ao mar e outros sinistros. 
Fretes- Commis;ões de saques, tratamento de praças em portos Soccorros publicas.·····.··········.·.·· .. •····• 23:149$620 

estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias, e 
para des,pezaS de enterro. . DECRETO N. 10.181 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1889 

Eventuaes- Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de 
custo e gratificações extra.ordinarias, tambem determinadas por lei. Despezas imprevistas e urgentes ................ 5.000:000$000 
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DECRETO N. 10. 315 DE 20 DE AGOSTO DE 1889 

Daspe zas im previstas e urgentes. . • • . . . . . . . . . . • . • i. 000: 000 OCO 

DECRETO N . 10 . 4!8 A de 30 DE OUT UBRO DE 1889 

Ajudas de custo ........... . .•. 
Soccorros pnblicos . . ..........• 

45:000$000 
600:000$000 

DECRETO N. 10.434 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1889 

645:000$000 

Despezas imprevistas e urgentes .......... . .... 6 .000:G00$000 

DECRETO N , 4 DE 28 DI'! FEVEREIRO DE 1891 

DECRETO N. 794 DE 16 DE ABRIL DE 1892 

Subsidio a senadores ......... . 
» a deputados ......... .. 

Secretaria do Senado •...•..... 
» da Camara dos Depu-

tados ...•.•....... 

75:450$000 
272:250$COO 

10:645$140 

25 :274$190 

DECRETO N. 1145 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1892 

Recenseamento •.••••...•.•. . •........ , •..•...•• 

DECR·ETO N, 1158 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1892 

383:619$330 

69 :714$585 

Soccorros publicas .......... . .................. 3.000:000$000 
·:-:.occot'ros pu b1icos •....• . ••..•..•....•• . •.•.•.•. 

DECRETO N . 163 DE 29 DE AllRIL DE 189! 

Obras ..•.........•....•.•. . . •......•.•......... 

DECRETO N , 462 DE 12 DE AGOSTO DE 1891 

Subsidio a senadot'es .• .• ....•• 
» a deputados .......... . 

Sec!'ebl'ia tio Senado.. . . . . . . .. . 
l> da Camara dos Depu-

tados .•..•...•.. ;. 

612:524$400 
!. 925 :557. 976 

145 : 400$000 

181: 474$992 

500:000$000 

MI~ISTE RIO DA I NS TRUCÇÃO PUBLICA 

328 :000$000 
DECRETO N , 820 DE 19 DE l\IAIO DE 1892 

Obras ...•..• . •.. . .........• • ..•...•..•••....••• 

DECRETO N. 809 DE 4 DE OUTUBRO DE 1892 

2 .86J : 957$368 Para construcção de edificio proprio para o Peda-
gogium - Escola modelo ..... ... .. . •.•..•... 

50:564$420 

150:000$000 

DECRETO N , 525 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1891 DECRETO N. 722 A DE 30 DE JANEIRO DE 1892 

Subsidio do Vice-Presidente ••....••.•.... ...• . . 

DECRETO N . 794 DE 16 D:;] ABRIL l'E 1892 

Aj uda de custo .. .......... .... . 
Soccor!'os publicas ...•.• • ....... 
Assistencia da Iofaocia Desam-

parada .... ...... •... ... .•• 
Subsidio a senadores .. . ....•... 

» a deputados . .. .. . . . . . . 
Sec!'da!'ia do Senado ..... .. .. . . 

» da Camara. dos Depu-
tados ... ... .•..... 

8:400$000 
I . 720: 000$000 

31:808$712 
4 7 : 250-~00u 

172 :200 000 
19:193$530 

24 : 112.$900 

DECftETO N . 720 DE 20 DE JAN.EIRO DE 1892 

Estados confede!'ados ... .. ...•. , 
lnspectoria Geral de Hygiene .. . 
Limpeza da cidade e praias ....•. 

14 I : 600$000 
43 1 :220 000 
631 :560$000 

DECRETO N . 758 DE ll DE MARÇO DE 1892 

E:;taclos confetler,\dos .••..... .. . ....•.•.•. . .•• .• 

DECRETO N , 770 DE 22: DE MARÇO DE 1892 

Soccorros publicos .... . ........................ . 

DECRI!:TO N, 788 DE 8 DE ABRIL DI!: 1892 

Acquisição tio . preclio em que f~dleceu o Dr . Ben-
jamin Constaut e outras despozas . ..•. , .... 

30: 321$4.28 lnspectoria Geral de iostrucçi'io 
primaria e secuodn ria . . . . . . 13-i : 720$000 

[ostrucção primaria dos 1 o e 2° 
gráos... ........... ....... . 1.274 :840$000 1.409: 560$000 

DECRETO K, 978 DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

Telegraphos •..•.•.........•.......... . ... , .... 500:000$000 

MiNISTERIO DA JUSTIÇA 

2 .022 :065$ 112 DECRETO N , 10. 331 DE 2 DE OUTUBRO DE 1889 

l • ZO-! : 380$000 

168:320$000 

Aj udas de custo .••...•.....•............•.•.. ,, 

DECRETO N, 723 DE 2 DE FEVEREIRO DE 1892 

Relações ........... .. ......... . 
Justiças de Ja instancia ......•.. 
Repal'tições de Policia . ...•.... , 
J untas commerciaes ........ ... , 
Presidia de Fernando de Noronha .. 
Diligencias policiaes .. .. •. .. ,.,, 
Ajudas de custo ............... . 
Eventuaes •......•....•.• , .....• 

295: 168 ' 000 
2.024:296$768 

291 : 188$500 
47:812$000 

244 : 987$500 
42 :800$000 
95:000$000 
15:000$000 

DECRETO N . 749 A DE 27 DE FEVEREIRO DE 1892 

J ustiças de 1 a iu stancia ........• 
3.000 :000$000 Reformados ue Policia .........• 

Diligencias policiaes .. . . ...•.... 

125 :508$000 
20 :880$000 

600$000 

DECRETO N. 795 DE 18 DE ABRIL DE 18\n 

!!0 :000$000 Asylo de Mendicidade ......................... . 

50:000$000 

3.05() :252$768 

146:988$000 

73:050$000 
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DECRETO N. 840 DE 30 DE MAIO DE 1892 

Relações ..••••....•.......•...• 
Justiças de I• instancia ..•.....• 
Junta Commercial. ............ . 
Repartições de Policia ......... . 
Diligencias policiaes . : ••........ 

2:574$129 
14: 545$427 

534$348 
1:434$874 

416$666 

DECRETO N. 1086 D,E 18 DE OUTUBRO DE 1892 

Repartições de Policia •........• 
Brigada P olicial. ..............• 
Casa de Detenção ............•. 
Reformados da Brigada Policial .. 
Diligencias policiaes ........... . 

406:450$361 
679:289$745 

39 :304$586 
6:843$902 

124:000$003 

19: 505$-144 

1.255: 888$597 

MINISTERIO DA JU STIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

DECRETO N. 1273 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

DECRETO N. 1358 DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Para occorrer ás tlespezas com o pessonl da Repar-
tição da Policia e com os vencimentos dos 
magistrados do Estad o da Parahyba, durante 
o período defini ti v o desses servir;o:; ... . ..... . 

DECRETO N. 1374 DE 27 Dfo: ABRIL DE 1893 

Para pagamento do premio ao Dr . José Luiz do 
Almeida Couto, lente cathedratico da Facnl-
t!ado de Medicina dt\ Bahia, e da impressão 
ele sua obra intitulada « Lições de Clínica 
medica e ther:tpeu tica » . . ................. . 

DECRETO N. 1555 DE 5 DE OUTUBRO DE 1893 

Para custeio do presídio de Fernando de Noronha 

34:8 

5:280$70' 

dueante o 2° semestre deste exercício........ 122:493$75(} 

DECRETO N. 1575 DE 21 DE OUTUBRO DE 1893 

Abro um credito supplementar :i. verba-Soccor.('os Para as despezas a liquidar com o serviço de hy-
giene terrestre •.•.•......•.•............•.• 45:550$000 Publicas , do exercício de 189:3 ...... . ...... • 769 :600$00 (l-

DECRETO N. I32G DE 24 DE MARÇO DE 1893 

Para despezas da Inspectoria Geral de instrucção 
primaria e secundaria e com as de instrucção 
_primaria dos 1 o e 2° gráos desta Capital. .. . . . 12:779$065 

DECRETO N. IZ34 DE 21 DE JANEIRO DE 1893 

Para o custeio do Presídio de Fernantlo de Noronha 
durante o l o semestre ds 1893 ........•..... 122:493$750 

DECRETO N. 1267 DE li DE FEVEREIRO DE 18~3 

Pal'a <iccorrer ao pagamento do ordenado aos ma-
gistrados postos em disponibilidado .....•..•.. 680:800$000 

DECRETO N. 1273 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 

Para occorrer ás despezas rela-
tivas ao pessoal e material 
das Inspectorias de hygíene 
dos Estados do Ceara, Para-
11yba, Rio Grande do Sul e 
Goyaz, nos primeiros tres 
mezes do corrente anno, 
sendo: 

Para pessoal. ••••.••............ 
Para material. ................ . 

3:450$000 
1:000$000 4:450$000 

DECRETO N. 1310 DE 8 DE MARÇO DE 1893 

Para construcção de um lnzareto no Estado de 
Pernambuco, de conformidade com a autori-
sação conferida p 3lo decreto legislativo n. 122 
de li de novembro de 1892 ................ . 1.500:000$000 

DECRETOS NS. 1338, 1339 E 1340, DE 28 D:!: MARÇO DE 1893 

DECRETO N. 1657 DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Para o custeio do Presidia de Fernan do de Noronha 
no primeiro semestt·e desse exercício .•....... 122 : 493$750' 

DECRETO N. 1784 DE 30 DE AGOSTO DE 18 94 

Parn. o custeio do Presidia de Fernando de No-
ronha no segundo semestre deste exercício .•. 122:493$750 

DECRETO N. 1795 DE 11 DE SETEMB lW DE 1894 

Despezas com a Colonia Correcciona1 dos Dous Rios . 80:000$000 

DECRETO N. 1897 DE 2<1 DE NOVEMBRO DE 1894 

Abre credito supplementar neste exercício :í.s 
ver!Jas - Subsidio aos senadores e deputados. 1.856 :250 ·;QQQ 

DECRETO N. 1898 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1894 

Abee o creçlito supplementar neste exercício ás 
verbas - Secretaria do Senado e a Camara 
dos Deputados ..... ..•.••.•.. , ..••.••....... 207:000$000 

MlNISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DECRETO N. 10.184 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1889 

Ajudas de custo •••...•.....••••.••.•..•.. .•.•••• 22:093$755 

DECRETO N. 10.178 DEl DE FEVEREIRO DE l 8o9 

Commissões de limites ........................ . 130:000$000· 

DECRETO N. 10.398 de 12 DE OUTUBRO DE 1889 

Para pagamento do pessoal de cadeiras extinctas 
do Gymnasio Nacional 15:000$, e despezas 
éom o serviço sanitario 50:000$000 ••.••••••• 

Ajudas de custo ................ . 
Extraordinarias no exterior .••••• 

65:000$000 

95:000$000 
29:531$484 124:531$484. 
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DECRETO N, 759 DE ll DE MARÇO DE 1892 DECRETO N, 1266 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Ajudas de custo ............•....•.............• 107:250$000 Combustivel. ................ , .• 268:431$056 
412:371$905 

DECRETO N, 1318 DE 17 DE MARÇO DE 1893 

Ajudas de custo .......•........• 
Extraordinarias no exterior ..... . 

285:875$000 
88:706$670 

DECRETO N. 1315 DE 15 DE MARÇO DE 1893 

374:581$670 

Material de construcção naval •• 680: 802$961 

DECRETO N, 1309 DE 6 DE MARÇO DE 1893 

Repartição da Ca1•ta Marítima - Secção pharóes 32:150$000 

DECRETO N. 1556 DE 6 DE OUTUBRO DE 1893 

Para despezas com a pacificação dos Estados ...• 200:000$000 Abre um credito supplementar a diversas verbas 
deste exercício............................. . 3.021:113$738 

DECRF.TO N. 1331 DE 24 DE MARÇO DE 1893 
MINISTERIO DA GUERRA 

DECRETO N. 10.405 DE. 19 DE OUTUBRO DE 1889 
Para dar cumprimento ao disposto no art. 2° da 

lei n. 97 de 5 de outubro de 1892. Missão es-
pecial á China ( este credito foi aberto pelo 
Ministerio da lndustria) .................... . 150:000$000 Diversas despezas e eventuaes .............•.... 428:847$195 

DECRETO N. 1594 DE NOVEMBP.O DE 1893 DECRETO N, 809 DE 4 DE MAIO DE 1892 

Ajudas de custo .......................... ~..... 150:00q$005 
Para as despezas das verbas - Ajudas de custo e 

Extraordinarias no exterior - no exercício 
de 1893 ............•.......•.•......•..... ll0:000$000 DECRETO N, 1293 DE 4 DE MARÇO DE 1893 

DECRETO N, 1656 DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Para as despezas com a pacificação dos Estados ... 200:000$000 

MINISTERIO DA MARINHA 

DECRETO N. 10.191 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1889 

Munições de bocca .•.•...•..•.....•.....••.....• 119:500$192 

DECRETO N. l 0, 397 DE 12 DE OUTUBRO DE 1889 

Eventuaes ...•....•.......................•...... 66:344$794 

DECRETO N. 656 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891 

Arsenaes ..•........ : .......... . 

Para attender ás despezas extraordinarias com as 
occurrencias no Estado do Rio Grande do Sul 
e á necessidade urgente de lançar mão de 
meios energicos para manter a ordem e 
defender a Republica ...................... . 2.000:000$000 

DECRE1'0 N. 1322 DE 21 DE MARÇO DE 1893 

Para compra de armamento ;~; 115.000.......... 2.163:869$458 

DECRETO N. 1346 DE 7 DE ABRIL DE 1893 

Fabricas •.•.••.................•.....•.....•... 36:280$000 

DECRETO N, 1550 DE 27 DE SETEMBRO DE 1893 

Abre um credito extraordinario de............... 8.000:000$000 

Muniçõtos de bocca ............. . 
Munições navaes .............. . 

897:777$804 
297:806$223 
296:499$510 1.492:083$537 DECRETO N. 1623 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1893 

DECRETO N, 766 DE 18 DE MARÇb DE 1892 

Munições navaos ............................... . 219:541i$842 

DECRETO N. 654 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891 

Para renovação do material da Armada......... 10.000:000$000 

DECRETO N. 657 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891 

Ccnstrucção de pharóes ..•.........••........••. 400:000$000 

DECRETO N, 1265 DE ll DE FEVEREIRO DE 1893 

Hospitaes ...........•.•••...••.• 
Munições navaes ........ : .... .. 
Eventuaes ..................... . 

62 152$424 
105 445$788 
100 000$000 267:598$212 

Abre um credito extraordinario de ......•..•..... 
Abre um credito extraordinario de . . ....... : .... . 

Exerciclo de :1894 

6.000:000$000 
16.000:000$000 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

DECRETO N. 717 DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

Obras publicas e Estrada de Ferro do Rio d'Ouro. 1.360:895$000 

DECRETO N. 736 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892 

Horta Viticola ................ . 
Jardim da Praça da Republica •• 
Jardim do Passeio Publico ...... . 
Viveiro da Quinta da Boa Vista. 

40 290$000 
34 360$000 
9 ü00$000 
I 000$000 85:250$000 
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DECRETO N. 752 DE 3 DE MARÇO DE 1892 

Exgotto da cidade . . ...................... . ..... 1.268 : 156$250' 

DECRETO N. 767 DE 18 DE MARÇO DE 1892 

Custeio das fazendas da Boa Vista , no município 
da Parahyba do Sul ..... • ..•. . . • .••...••.•• 

DECRETO N, 772 DE 22 DE MARÇO DE 1892 

6:780$000 

Illuminação publica... . ...... . .... . ............ 559 : 045$000 

DECRETO N. 797 DE 23 DE ABRIL DE 1892 

Para a ugmentar a diaria dos em pregados nos 
j ardins publicos e viveiros da Quinta da Boa 
Vista . . •.••••. ~ ......••...• . .•. . ••. • · · · · • • · 

DECRETO N. 899 DE 29 DE JUNHO DE 1892 

6 :800$000 

DECRETO N. 1469 DE 13 DE JULHO DE 1893 

Para occorrer ás despezas com o serviço a car go 
da Inspecção Gera l das Obras P ublicas da 
Capita l Feder a l dur an te o 2• semestre deste 
anno .•.••...••.••• . •• • ....••.•.•.....•.•••• 1. 418 :345$000 

DECltETO N . 1552 DE 28 DE SETEMBRO DE 1893 

Para occorrer ás despezas com o serviço da illumi-
nação publica da Cap ital Federal no 2° se-
mestre des te aano .•. •••....• . ... . . , .. . .. .•. 721: 590$000 

DECRETO N, 1600 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1893 

Abre um credito supplementar á verba - Correio 
Geral . •. ...•••. • •. • • • ...•. •• . . ••• . •..•.. •. . 930 :631$362 

DECRETO N, 1890 DE 14 DE NOVEMBRO DE !894 

Obras public:1s e Estrada de Ferr o do Rio d'Ou ro . • 
Abre um credito supplementar á verba - Garan-

1. 360:895$000 tia de juros - do exercício de 1894.. ....... . 9.367:729$000 

DECRETO N. 938 DE 15 DE JULHO DE 1892 DECRETO N. 1930 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1894 

Exgotto da cidade •..•....... • ...........•.. • . •. 1. 268 : 156$250 Abre um credito supplement<tr á verba - Correio 
Geral - do exercício de 1894 . .. . .. . .... . .. . . 995 :000$000 

DECRETO N. 939 DE 15 DE JULHO DE 1892 
DECRETO N. 737 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1892 

DECRETO N. 1211 DE 13 DE JANEIRO DE 1893 

559 :045$000 
Supplementar a diversas verbas do exercício de 

1884-1885 a 1890 ...... ..... ............... . 299:237$537 

Illuminação publica ... ... . ....... . ......... .. ....... ... . 

Illuminação publica . .... . .. .. .. .... .. ............ .. .... .. . 232: 000$000 MINISTERIO DA FAZENDA 

DECRETO N. 1263 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 DECRETO N. 1541 A, DE 31 DE AGOSTo DE 1893 

Para pagamento dos juros garantidos á Ceará 
Ha1·bour Corporation ... . .. .. i\ 16 .875-0-0 

Para regularisar os pagamentos de dividas de 
150 :006$315 exercícios findos no exercício de 1892.. . . . . . . . 9.601:830$972 

DECRETO N. 1212 DE 13 DE JANEIRO DE 1893 DECRETO N . 1292 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1893 

Para occorrer as despezas com o serviço de illumi-
nação publica no ! 0 semestre . .• . • •••.. ••.. .• 

Para despezas com o material do Thesouro Fede-
285 :000$000 ral, do Tribunal de Contas e das Delegacias 

Fiscaes •. .. •• • ... • .. . ..••.. • ....• •. . .... . •. . 
DECRETO N. 1213 DE 13 DE JANEIRO DE 1893 

Para occorrar às despezas com o serviço de exgotto 
• da cidade no !0 semestre .................. .. 

DECRETO N. 1293 DE 1 DE li1ARÇO DE 1893 

1.274 :156$250 Para occor rer ás despezas com o montepio obriga-
torio, pensão e fu neral ... • ••.... . ...•..• . . • . 

DECRETO N . 1262 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 

99 :000$000 

400:000$000 

DECRETO N . 1360 DE 20 DE ABRIL DE 1893 
Par a occorrer ás despezas com os serviços a car go 

da Inspector ia Geral das Obr as P ublicas desta Pensionistas .•......•..•.......... .•.••. ..• • .... 400:000$000 
Capital, no ! 0 semestre...................... 1.418:345$000 

DECRETO N . 1325 DE 21 DE MARÇO DE 1893 

Par a occorrer ao pagament o de salarios dos ser· 
ventes da Secretaria de Estado ..••. ••...• • .. 

DECRETO N. 138 1 DE 27 DE ABRIL DE 1893 

16:200$000 

DECRETO N . 1718 DE 21 DE MAIO DE 1894 

Para 1egalisar as despezas com a Recebedoria no 
exercício de 1892 • • ..••.••.•• , • , •.•.... . ..•• 369:061$987 

DECRETO N. 1747 DE 3 DE JULHO DE 1894 

Despezas com o pessoal e ma teria l das Alfandegas 
de S. Paulo e Juiz de Fóra ............. .. 809 :000$000 Para pagamento á via-ferrea inter continenta l, 

abre o credito extraordinario de quinze mil 
dollars ao cambio de 27 dinheiros .•.•••.••.. 27 :450$000 Capital Federal, 30 de dezembro de 1895 . 

DECRETO N. 1399 DE 18 DE MAIO DE 1893 

Para occorrer ás despezas com o serviço da illumi-
nação publica até ao fim do 2° trimestre deste 
anno .•.••..•.•.•.••.••••..•.•..•••••••••••• 
Annexo 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Francisco de Paula Rodr igues Alves. 

'379: 185$141 
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A PPEN""DICE 

DECRETO N. 361- DE 2 DE JANEIRO DE Ja96 

o o 
o I< ... 
~ "' Z...:E .. .., .. o "'" .. z r;; 2;~ ... "' o " ;:: oz .. .. ~< E< 
o .. > "' 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. llSCALERES 

Eleva á categoria de Alfandegn de ·ia ordem a Mesa. de Hendas da cidade de 
Pelotas • 

P essoa! 
Diarias 

O Presidente da Republica dos Estados Un ii.los do Brazil : 
i patrão ........ . .. .. ................ .. 
6 reinadores ..•... ... ... . . ..... ... ...... 

6$000 " .. ".. .. i: 097$ 
2$500 ..... "." 5:475~ 6:572$ 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciouo 
a resolução seguinte : i\fateria! 

Art . J. o E' elevada á. categoria de Alfandega 
a Mesa de Rendas da cidade de Pelotas. 

de 4" ordem Reparo R do material ........ . ... ..... . · 600~ 
100~ 

Art. 2. o Essa Alfandega sera organisada e custeada ele con-
formidade com a tabe lla annexa . 

Art. 3. 0 O Governo abrirá o credito que fór neeessario para 
a sua installação e funccionamento . · 

Art . 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 de janeiro de 1896, ao da Republica . 

PRUDENTE J . DE MORAES BARROS . 

Francisco de Paula Rodrigues A.lves. 

TABELLA 

o o o , .. ... 
" c;.. z .., .., .., < t=l-=: z o ;:;:;;:, < r;; ... ~ (37. o .. ;; 

t;~ ... 
o < 

0: > "' ------------ ----1---- --- ---

PoJsoa! 

1 inspector .. , .. .......... , .. , . , .... ... . 
6 pl'imeiros escripturarios .. . ........ ,., 
8 segundos ditos .................... .. 
1 thesou roi ro ......... , .. ......... .. . .. 
i fiel do thesoureiro .................. , 
1 porteiro ca.rtoral'io .. . .. •... .. .. . .. . . 

4 :0002000 
2:t00 000 
i:600,.000 
2:600..,000 
i : 400~000 
i:600._000 

2: ooo ooo 6: o o~~·' i : iOO~OOO i 9:200 
800 000 i9:200 

Cnsteio ... ... ........ .. .. .. .. ...... . ... . 
Expediente ...... . ...... . , ..... .. ...... . 100$ 800$ 

FORÇA DOS GUARDAS 

Pessoal 
Soldo Etapa 

i con1tnandante . . . ...... ...... ...... . . 
i5 guardas ........................... .. 

i: 000$000 500$000 . i: 500$ 
666;;'665 333;;\333 i :OOO$ i6:5003 

Material 

Acquisição e concertos de armas . . •.. ,. 
Expediente ................... , . . . .... . . 

Aluguel de casa, para o expediente e 
arn1azem •• . . . .... .•.. . . . .•.... .• . . .•. •••• . • . ••• 

350$ 
iOOS 450$ 

Despeza de installação . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 
6:000$ 
5 :000~ 11:000$ 

Capital Federal, 2 de janeit·o de i896, 8° da Republica . 

PRUDENTE J. DE 1\IORAES BARROS . 

Francisco da PaHla Rod•·igttes Alves . 

DECRETO N. 362 - DE 2 DE JANEIRO DE 1896 

i continuo . .......... . .•......... . . .. ... 
1 adminish·ador das capatazias . . , .•..• 
i fiel de armazem ..... , ..... , ... ..... .. 

illateria! 

560$000 
i: oosooo 
i:000;$000 

i:400~~000 4:000. 
800. 000 2: 200$ 
900 000 t: 502~ 
28osooo 8oos 

i : ooo~ooo 2: soog 
600.)000 i : 600;;; 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 
58

'
340$ Proroga por dous annos o prazo concedido á Estrada de Ferro Leopoldina 

para conclusão das obras da linha entre Santo Eduardo e Cachoeira de Ha-
pemirim e dá outras providoncias . 

Elxpediento, papel e pennas ...... . ... .. 
Acquisição de livros e encadernações . . . 
Luz e iltuminnção em dias festivos ..•.. 

Moueis 

Concertos o reforma ............. , ..... , 
Publicação de ed itaes .. ... ... ......... . 

Diversas c!ospe.:as 

Assignatura do Diario Of!icia! .• ,, .,, •• , 
Serviço telegraphico .. ................ .. 
Agua, asseio, etc ... .... ... .. , ..... ... . 

CAPt\TAZ fAS 

Pessoa! Dia rias 
i5 trabalhadores ..... , ,, •• , •• ,, .• ,.,,,. 2$000 

Reparo de material .................. .. 
Livros e objectos para o expedien te .. , 

2:4003 
200$ 
iOO~ 

200$ 
300$ 

i8~ 

i O~~ 
300$ 

9:000$ 

500$ 

3;6i $ 

iOO$ 9:600$ 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil: 
Faço ~aber que o Congresso Nacional decreta e cu sancciono a 

resoluç<''io seguinte: 
Art. 1. o E' prorogado por dous annos, a contar ela data desta 

lei, o prazo concedido á Estrada de Ferro Leopoldioa, concessio-
naria da Estrada de Ferro de Santo Eduardo á Cachoeira de 
ltapemirim, para a conclusão das obras da linha entre estes 
dous pontos. 

Art . 2. 0 A mesma companhia prolongara a sua linha da 
estação de lmbé até á Barra da Bonança e de Macuco até á 
m!Jrgem do Carrego dos Indios, ficando dispensada da construcção 
do trecho intermediaria. 

Art. 3. 0 Logo que as circumstancias o permittirem, a com-
panhia levará a Estrada de Santo Eduardo a Bom Jesus de 
ltabapoana, e transferit'á já para o ponto fronteiro á povoação 
de Lage a estação assim denominada. 

Art. 4. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 de janeiro de 1896 , ao da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Antonio OZyntho dos Santos Pires. 
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DECRETO N. 363 - DE 6 DE JANEIRO DE 1896 

Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção. 

1\.ugmenta os vencimentos dos Membros do Supremo Tribu:1al Federal e de 
outros funcc ionarios. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congt•esso Nacional decreta e eu sancciono 

a resoluçilo seguiu te: 
Art. l. o Fica alterada a tabella do art. 33 do decreto n. 848 

de Il de outubro de 1890, accre~cendo mais 500$000 ao venci-
mento mensal dos Membros do Supremo Tribunal Federal e 
30 "/ o aos dos empregados da Sect•etaria do mesmo Tribunal. 

Paragrapho unico. Os Membros l\o Supremo Tribunal Federal, 
que forem aposentados antes de haver decorrido o período de uez 
annos de exercício, após a promulgação da presente lei, não 
gosarão, para a aposentadoria, das vantagens da nova tabella. 

Art. 2.° Fica igualmen te alterada a tabella que baixou com o 
decreto n. 255 de 30 de novembro de 1894, na parte referen te aos 
Juizes da Córte de Appellação, accrescendo mais 200 ~ooo mensael:' 
para cada um, sendo 2/ 3 de ordenado e '/3 de gratificação. 

Art. 3. o Para execução da presente lei o Poder Executivo 
abrirá o credito neéessario no exercício de 1896. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 6 de janeiro de 1896, 8° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreil·a. 

DECRETO N. 364- DE 6 DE JANEIRO DE 1896 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senacló enviado á sancção . 

Autorisa o Poder Executivo a reformar os estatutos da Escola Polytezhnica 
do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
FaÇ'o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

Resolução seguinte : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a reformar os 

estatutos da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, de accordo 

com o projecto formulado pela respectiva congregação em ll de. 
maio do anuo proximo findo, com as seguintes moditicações : 

Ao art. 1°- Onde lê-se: Curso geral - 2° auuo - 2a cacleira-
Topographia. Legislação de terras- diga-se: Topographia, legis-
lação de terras e principias geraes de colooisação . 

Aos arts. 30 e 31 - accrescente-se : Dará igualmente direito a 
matricula o certificado de approvação em exame de madureza. 

O art. 103- fique aEsim redigido: Os presentes estatutos, no 
que respeita á o1•ganisação do ensino, começarão a vigorar no 
anno lectivo de 1896, salvo com relação aos actuaes alumnos dos 
cursos geral e especiaes que poderão terminar seus estudos sob o 
regimeu em que se matricularam. 

O art. 105- será modidcado no sentido de ampliar-se de um 
a dous mezes o prazo entre o encerramento das inscripçõss, em 
conformidade com o art. 64 do Codigo approvado pelo decreto . 
u. 230 de 7 de dezembro de 1894. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 6 de janeiro de 1896, 8° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Dr. Antonio Gonçalves Fe1·rei1·a._ 

DECRETO N. 365- DE 11 DE JANE[RO DE 1896 

Iniciado no Senado e pelo Presidente do Seuaclo promulgado ex-vi do 
art. 38 da Constituição Fede1•al, 

Concede a D. Brazilia AugustaPinhe it·o da Cunha a peusãoannual de 3:600$000. 

Manoel Victoriuo Pereira, Presidente do Senado: 
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional 

decreta e promulga a seguinte resolução: 
O Congresso Nacional _resolve: 
Artigo unico. E' concedida a D. Brazilia Augusta Pinheiro da 

Cunha, viuva do general de brigada honoraeio Francisco Ma-
noel da Cunha Junior, a pensão annual de 3:600$000. 

Senado Federal, 11 ue janeiro de 1896 . 

MANOEL VrcrORINO PEREIRA·-
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Mensagem de abertura da 3a sessão da 2a legislatura 

Senhores Membros do Congresso Nacional - No momento em que ides iniciar os trabalhos da 
presente Sessão Legislativa, venho, cumprindo o preceito do art. 48 n. 9 da Constituição da Repu-
blica, dar-vos conta da situação do Paiz e indicar-vos as providencias que se me afiguram mais 
urgentes e cuja adopção depende de vossas luzes e autoridade. 

Foi, como sabeis, em período diffi.cil da vida nacional que, obedecendo á determinação de meus 
compatriotas, assumi a suprema direcção elos negocias publicas e, do que tenho feito, na orbita 
administrativa, vos informarão minuciosa e circumstanciadamente os relatorios que me foram 
apresentados pelos Ministros de Estado e que em breves dias serão submettidos a vossa apreciação. 

E'-me agradavel assignalar que estamos em p:~z com todas as Nações e com ellas cultivamos 
relações de amisade que me empenho em manter e desenvolver. 

O importante papel que, no a.perfeiçoamento da civilisação e do bem estar social, a America do 
Sul terá de representar por suas condições economicas, é sim~Jles questão de tempo, que muito se 
abreviará si nas relações internacionaes se accentuar indefectível cordialidade e desejo sincero ele 
paz e de união, o que sob a fórma r epublicana, lealmente respeitada, assegurará á todos os direitos 
a mais ampla expansão e real e:trectividade. 

Com Portugal foram restabelecidas as relações diplomaticas, mediante os bons offi.cios do 
governo de S . M. Britftnnica. E' um acontecimento feliz que todos já conhecem, mas que tenho o 
grato dever de communicar-vos. 

A questão de limites com a Repubtica Argentina, entregue ao julgamento do illustre Presidente 
dos Estados Unidos da America, teve, como era de justiça, decisão favoravel ao Brazil e que foi 
acatada pelo Governo Argentino como acto que remove todo receio de alterações das relações de 
amizade que ambos os Governos com a maior solicitude teem sempre procurado manter. 

Congratulo-me comvosco por esse notavel successo, que despertou em todos os corações br azi-
leiros expansões de j ut ilo pa triotico. 

Servindo-me do credito que concedestes ao Governo para concluir a demarcação de limites com 
a Bolivia, dei as providencias necessarias para que esse trabalho seja feito com brevidade. 

A Commissão Brhzileira já está em caminho para reunir-se a Boli>iana, que deve encontrar na 
fronteira . 

De accordo com o Governo Francez está resolvida a exploração do territorio litigioso no extremo 
norte da Republica e para isso foi aberto o credito necessario. Já se declarou aque lle Governo, por 
meio da sua Legação, que o do Brazil está prompto para satisfazer o compromisso que contrahiu. 

E' necessario que com brevidade se resolva. esta questão de limites. 
Julguei conveniente suspender as disposições tomadas para a negociação do tratado de amizade 

e commercio com a China e destinada principalmente a facilitar a immigração parao Brazil e resolvi 
ao mesmo tempo procurar um accordo para igual fim com o Japão, esperando realizai-o sem enviar 
aquelle p,üz uma custosa. embaixada. 

No relataria do Ministerio ele Relações Exteriores, encontrareis noticia de acontecimentos na 
fronteira com a Republica Oriental, que, comquantosejam de alguma gravidade, não teem influído 
nas nossas relações com aquelle Paiz. Os dous Governos, satisfazendo-se mutuamente no que fôr 
de justiça, saberão evitar, como até agora, todo risco de desintelligencia. 

Para decidir de accordo com os principias do direito internacional, tenho submettido a apu-
rado estudo uma grande quantidade de reclamações amparadas por bons offi.cios diplomaticos. 
Em muitas dellas a regra de direito a applicar é certa e está r ecebida na droutina e na pratica 
mas os factos que a invocam nem sempre são precisos ou característicos, tornando-se diffi.cil 
liquidai-os sem transacção ou mutuas concessões . Para conseguir conveniente resultado não 
vejo necessidade de meios extraordinarios de julgamento. O direito publico interno os forne~e 
perfeitamente seguros . A boa vontade do governo e o desejo sincero de não o:trender o direito ou 
ajustica dos reclamantes teem contribuído para que se torne menos irritante a demora na solução 
desses assumptos aos quaes liga toda a consideração. 

A adopção de medidas sanitarias no sentido de impedir a importação de molestias epidemicas 
tem sido motivo de r eclamações por via diplomatica, que o Governo procura attender conciliando 
o mais possível as exigencias da saude publica com os interesses do commercio internacional. 
Com esse intuito já se tem feito bastante para tranquilizal-os, tal a comprehensão que tem o Go-
verno de sua relevancia . 
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Essas· estreitas e multiplas relações, quando haja o Brazil de premunir-se contra invasão de 
molestias transmissíveis, fiC:lSO existentes em paizes estrangeiros que frequentemente se commu-
nicam com o nosso, troxeram ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores notavel augmento 
de expediente, pela constante correspondencia directamente mantida com os nossos agentes dip lo-
maticos e consulares na Europa e na America, e pelo estudo e solução de rei teradas reclamações-
encaminhadas, em sua maior parte, pelo Ministerio das Relações Rxteriores . . 

Estas lia-eiras considerações bastam, pelo seu alcance, para aconselhar a trasfereneta. do ser-
viço federa l de que trato para a competencia exc lusiva daquelle Ministerio, onde as questões, 
como o exige a sua natureza , poderão ser tratadas e decididas com muito mais faci lidatle e 
promptidão. 

A não serem casos isolados da molestia com caracter choleriforme que , em novembro ultimo, 
manivestou-se [lO valle do Parahyba, accommettendo varias localidades dos Estados do Rio de Ja-
neiro, S . Paulo, Minas e ulteriormente do Espírito Santo, não teve felizmente a Capital Federal, 
onde ella não constituiu fóco epidemico, que lutar com as enfermidades proprias da estação 
calmosa . 

Entretanto, o lisonjeiro estado da saude publica, devido talvez ao excepcioo(l,l verão ultimo, 
de par com as medidas occasionaes tomadas pelo Governo da 'Uní§o e do Municipio, não dev~ dar 
motivo a que os a ltos poderes do Estado, despreoccupados momentaneamente do assumpto, deiXem 
sobre elle providenciar por modo elficaz e definitivo, no intuito de ficar a Municipa.lidade do Dis-
tricto Federal apparelhada com os meios indispensaveis afim de iniciar, como lhe compete, a reali-
saçã.o ja tão adiada dos grandes melhoramentos sanitarios reclamados pam a Capi tal da Republica 
cuja população augmenta consideravelmente de dia. para dia. 

Si por um lado o pl'oblema e complexo e sun. solução exige o tl ispendio de avultados capitaes, 
pm· outro os elementos de estudo accumulados h a. longos annos facilitarão uma decisão justa, e o 
emprego dos alludidos capitaes, obtidos por operações de credites, é despeza que será compensada, 
em futuro não remoto, pelo maior incremento de riqueza e prosperidade que do saneamento do Rio · 
de Janeiro advirá á esta já tão importante cidade, por onde se affere, em geral, no estrangeiro, a 
situação das demais localidades do vastíssimo terri torio nacional. 

A mataria merece, pois, vossa attenção, visto que a municipalidade, com os seus recut•sos 
ordinarios, não pode occorrer ao grande dispendio reclamado por esse importao L serviço, que inte-
ressa. a toda a Republica . 

No que respeita á hygiene interna, seria tambem conveniente rever a organisação do Instituto 
Sanitario Federal, de modo que elle possa preencher cabalmeute os fins para que foi destinado . 
Além de outros trabalhos, compete-lhe o que se relaciona com o exercício da medicina e da phr,r-
macia ; mas, neste particular, faz-se necessaria a interpretação do art. 72 § 24 da Constituição no 
que diz respeito áquelle exercício, visto que em alguns Estados da União tem sido entendido o pre-
ceito da liberdade industrial e profissiona.l no sentido de que nenhuma habilitação legal deva ser 
exigida para o desempenho das rS'spectivas funcções profissionaes 

São do domínio publico os successos políticos. de feição diversa, que se verificaram em alguns 
Estados, quer durante o periodo governamental transacto, quer já em minha administração .Assim, 
em Alagôas, deram-se os factos relativos á terminação do mandato elo antigo Governador; em Ser-
gipe , occorreu a dualidade da Camara Legislativa e elo Governador; em P ernambuco houve séria 
divergencia quanto á apuração de Senadores do Estado, e ultimamente na Bahia. deu-se a duplicata 
das Casas do Congresso. · 

Abstive-me de intervü' naquellas questões, por entender que nenhuma se podia capitular nos 
casos em que, por excepção, a Constituição antorisa a intervenção do Governo Federal nos negocias 
peculiares aos Estn.clos . 

A gravidade destes factos, que infelizmente se estão reproduzindo, impõe ao Congresso Nacional 
o dever ele, com a maxima urgencia , prover a respeito, por meio de lei que regule a solução das 
collisõ,3S como as que vos apontei, e que teem grandemente prejudicado o bom andamento das aclmi-
nistJ'ações de alguns Estados . . 

E' do mesmo modo urgente quo regnlamenteis os preceitos elo art. 6• da Constituição, não só 
quan to a interpretação positiva e clara do texto constitucional, como estabalecendo o meio pratico 
da intervenção federal, nos casos em que é ella permittida. 

Essas leis, estuu certo, contribuirão efficazmenta para o funccionamento regular do nosso re-
gimen federativo. · 

Quanto aos successos do Rio Grande do Sul, conheceis sua importancia e gravidade . 
A mensagem, lida por occasião da abertura ela ultima Sessão Legislativa do Congresso Nacional, 

a 7 ele maio do anuo p3.ssado, referiu os graves acontecimen tos motivados por essa revolução e pela 
revolta de 6 de setembro de 1893 e concluiu a exposição nestes termos : 

« Póde-se, pois, considerar vencida a revolta, visto restarem apenas pequenos grupos, dispersos 
e fug-itivos, que facilmente podem ser batidos .» 

Esta previsão, infelizmente, não se realizou;- a lucta, iniciada em fevereiro de 1893 no Rio 
Grande do Sul, ainda perdura, causando áquelle Estado os grave damnos inherentes á guerra civil 
e influindo de modo sensivelmente prej udicial sobre toda a Republica, notavelmente sobre a sua vida 
financeira . 

Os elementos que se salvaram da vencida revolta de 6 de setembro foram reunir- se aos revolu-
cionarias do Sul, com os quaes fizeram causa. commum . 

Si os intuitos daquelles revolucirnarios ja eram suspeitos á Republica pelas idéas manifestadas 
por seu chefe polilico, que põem em duvida a legitimidade das instituições consagradas na Constituição 
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de 24 de fevereiro, mais suspeitos tornaram-se tees intuitos pela intet•venção na lucta, como um dos 
chefes militares, do contra-almirante que atlheriea á revolta publicando manifesto restaurador da 
monarchia. 

Nesta situação, que encontrei ao assumir o Governo, tr<ttei de tomar as providencias que me 
pareceram convenientes á defesa da L<.epublica e efficazes para abreviar -~ terminação da revolução. 

Assim, com o intento de estabelecer unidade de direcção, ele 1:iubordinar as operações a um 
plano geral e harmonico, de melhor occorrer aos fornecimentos necess·arios e de fiscalizar as respe-
ctivas despezas, nomeei commandantA em chefe de todas as forças em oper·ações no Rio Grande do 
Sul o g-eneral de divisão Francisco Antonio de Moura, que recebeu instrucções precisas para. odes-
empenho da commissão importante que lhe foi confiada, tendo-lhe sido fo r·uecido os recursos jul-
gados necessarios, além de ser reforçada a esquadrilha do Rio Grande com duas torpedeiras. Esse 
general acaba de pedir dispensa de sua commissão. 

Como meio de reduzir as forças dos revolucionarias. a 1 de janeiro concedi indulto das penas de 
ta e 2" deserções ás praças do exercito, da marinha, da guarda nacional· e da policia detita Capital, 
que se apresentassem nu prazo de 60 dias ás autoridades indicadas no l'espectivo decreto. 

A revolução está bastante enfraquecida , não dispõe de for~as que possam enfrentar com as 
tropas legaes, por isso só mantém as hostilidades por meio de guerrilhas, passando para além tht 
fronteira quando perseguidas pelas nossas forças. 

Apezar das reiteradas reclamações e da boa vontade manifestada pelos Governos visinhos, 
muitas das autorid11 des da fr·onttlira da Republic<l Oriental do Uruguay continuam umas a tolelar 
a permanencia de revoluciomtrios brazileiros em territorios de sua jurisdicção e outras a prote-
gei-os facilitando-lhes a reunião de elementos com que repetem invasões no Rio Grande . 

A terminação da luta intestina e o consequente congraçamento da ft\milia hr.1zileira é a 
aspiração de todos os patriotas. A revolução do Sul, que serviu ele ponto de apoio â revolta lle 
6 de setembro, continua a ser a fonte inesgotavel ele explorações políticas e tinaoceiras contra 
a Republica. Mas essa luta não póde terminar sem a submissão dos seus promotores ás institui -
ções adaptadas e aos poderes constituídos pela Nação . 

Estou certo de que o Congresso Nacional, na orbita de suas attribuições, cooperará com o 
Governo para a realização desse desideratv.m. 

Além dessa profunda alteração da tranquillidade publica, não ha mais que registrar no 
período que vos relato, si não desordens de ll<Lturez t met•amente local, como a que occorreu a 1° 
do corrente no Estado das Alagóas, onde a força po lh:ial do Estado intimou o Governador a 
abandonar o cargo, no Estado da Bahia e na Capital do de Pernambuco, ootle, por exce!"siva 
exaltação dos animas, suscitou-se o lastimavel contlicto, em que succumbiu um dos chefes do 
partido opposicionista ao actual Governador. 

A proposito deste luctuoso acontecimento, cabe aqui consignar que o Governador, de accordo 
com a Constituição do Estu.do, commetteu a tarefa do inquerito criminal á um juiz alheio a juris-
dicção local do districto em que se deu o triste successo, já se achando por effeito desse inquerito 
os .dous commandantes da força policial licenciados e fóra das respectivas funcções para se defen-
derem da accusação que sobre elles pesa. 

Alludindo com profunda magua a estes factos, conforta-me o espírito o espectaculo de paz e 
prosperidade que apresentam aquelle e outros Estados da União, onde o augmento das rendas 
publicas, o florescimento da lavoura, do commercio e da industria, a crescente immigração européa 
e o desenvolvimento dos meios de communicação demonstram quão fundatlas eram as esperanças 
de melhor futuro com que foi saudado o advento do novo regimen político. 

Em execução da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que completou a organisação da 
Justiça Federal, o Governo nomeou commissões para proceder á consolidação systematica de todas 
as disposições vigentes relativas ao processo e organisação do Juizo Federal e para formu lar o 
regimento das custas, emolumentos e porcentagens de que trata o art . 87, ns. 1 e 2, da mesma 
lei; e, mediante proposta dos juizes seccionaes, tem procedido á nomeação dos supplentes dos 
respectivos juizes substitutos nos di»ersos Estados da União. 

Algl\lmas proviJencias complementares que ainda se tornam necessarias para tlefi.nitiva 
regularização da Justiça Federal constam minuciosamente do · relatorio da Repartição compe-
tente. 

Peço a vossa solicitude para a decretação Ja reforma de que carece a Justiça do Districto 
Federa l, da qual vos occupastes na ultima Sessão. 

Seria de grande conveniencia para facilitar o funccionamento dos tribunaes, taes como foram 
instituídos pelo decreto n. 1030 de 1890, que determinasseis a lgumas reformas que, sem alterat' 
em suas linh~s geraes a organisação actual, concor-ressem para melhorar o serviço confiado nos 
juizes locaes deste Districto. 

Com esse intuito, entre outras medidas que vossa sabedoria e experiencia aconselharem, penso 
que seria de real vantagem fazer desapparecer a diversidade de competencia das Camaras da 
COrte de Appellação, passando as turmas em que se divide o Tribunal a conhecer de todos os 
feitos para distribuição, desfazendo-se assim a. desproporcionalidade que se observa en tre os 
trabalhos de uma Camara e de outra. No Tribunal Civil e Criminal conviria concen trar nos 
Juizes da Camara Criminal todo o serviço do Jury e das pronuncias, entreg,mdo-se desse mollo 
os membros das outras Camaras aos traball10s das suas respectivas varas, suppt·imindo-se os dons 
vice-presidentes, com o que a Camara Commercial poderá ganhar mais dou_; Juizes de que precisa 
e desapparecendo o Conselho do Tripunal, cujas attribuições deverão passa r umas para as Camaras 
outras para a Côrte de Appellação. 

Ann exo 28 



-218-

Nos termos do Decreto Legislativo n. 225, de 30 de novembro do anuo passado, foram redu-
zidas a 15 as pretorias de5ta Capital, tendo sido estas novamente classificadas e respeitados os 
direitos adquiridos pelos escrivães que serviam perante as que foram annexadas. 

A execuç[o dessa lei veiu demonstrar a necessidade de medidas complementares, para as quaes 
chamo a vossa attenção. A suppressão das pratarias em antigas freguezias, como em Paquetá, 
ilha do Governador e Santa .Cruz, deixa e5tas localidades, afastadas das sédes dos respectivos 'pre-
tores, sem um cartorio ele registro civil e sem o funccionario encarregado da celebração elos casa-
mentos. No decreto n. i978, de 25 de fevereiro do corrente anuo, dando cumprimento áquella 
vossa r esolução, procurei sanar o primeiro inconven iente, mas nada foi possível fazer . quanto ao. 
segundo. Esses inconvenientes, porém, desapparecerão desde que estabeleçaes um cartor10 para os 
actos do registro civil em cada circumscripção ele pl'etoria extincta, com o competente official e 
creeis um sub-pretor especial em cada uma dessas circumscripções pttra as funcções administrativas 
do caEamento c i vil. 

Acham-se em elaboração os regulamentos concernentes ào decreto n. l 030 de 1890 e á arreca-
dação e fiscalização elo sello especial para a taxa judiciaria instituída pelo art. 3° do citado decreto 
n. 225 ; e pende de estudos o projecto, organizado pela Com missão que o Governo nomeara, do 
novo regimento de custas. 

Por igual, precisa ser organisado o systema penitenciaria da Republica, afim de que se possa 
dar o devido cumprimento ás prescripções do Codigo Penal. 

Não existe ainda edificio cellular especial, nem foi tão pouco installada uma penitenciaria agrí-
cola, para e:ffectividade das penas comminadas naquelle Codigo. E esta provi~encia é tanto mais 
necessaria quanto é certo não haver actualmente uma unica colonia penal, vtsto que cessou, por 
força do decreto legislativo n. 226 de dezembro proximo findo, a existencia do presidia de Fer-
nando de Noronha. 

A propria Colonia Correccional de Dous Rios, fundada pelo Governo transacto, nos termos do 
decreto n. 1794 de ll de setembro de 1894 e em obse!'vancia do decreto legislativo n. 145 de ll de 
julho de 1893, não foi convenientemente installada, attenta não só a impropriedade do local em 
razão da difficuldade elas communicações como tambem os grandes onus que desse facto resultam 
para os coft•es publicas, tornando elevadíssimo o respectivo custeio. Terei ensejo de sujeitar á 
vossa apreciação as medidas que reputo adequadas para sanar os . inconvenientes ~t que acabo de 
alludir. 

No que diz respeito á instrucção publica, acham-se a cargo do Governo da União, como sabeis, 
os institutos de ensino superior e de bellas-artes, o Gymnasio Nacional e o Pedagogium, destinado 
a constituir-se o centro impulsor ela instrucção primaria. . . 

Dos melhoramentos de que car ecem esses estabelecimentos, alguns pertencem á alçada do 
Poder Executivo, que procurará attendel-os nos limites dos recursos orçamentarios; outros, porém, 
só poderão ser levados a e:ffeito mediante prévia autorização do Congresso Nacional. Entre estes 
ultimas, mencionarei os que se referem aos estatutos da Escola Polytechnica, os quaes estão sendo 
elaborados pela respectiva congregação, e a transferencia da Escola de Minas de Ouro Preto pnra 
outra localidade. 

Dentre outras reformas que se tornam precisas em alguns dos assumptos incumbidos ao Minis-
teria da Justiça e Negocias Interiores e que só poderão ser realizadas por actos emanados do Con-
gresso Nacional , caba-me indicar as seguintes de notaria conveniencia : revisão da lei eleitoral na 
parte concernente ao alistamento geral da Republica, que tem sido e:ffectuado, com r aras excepções, 
de modo irregular, onde o tem podido ser feito;- uniformisação das regras e preceitos relativos a 
naturalisação ;- estabelecimanto do processo para perda e reacquisição dos direitos policos ;- in-
terpretação do preceito constitucional que véda as accumulações remuneradas;- indicação dos casos 
e do modo por que deva tornar se effectiva a concessão de auxílios pecuniarios aos Eshdos quando 
reclamados durante o intervallo das sessões legislativas;- regulamentação do estado de sitio, 
declarando a exclusiva competencia da União para sua decretação;- e reorganização tla guarda 
nacion al de accordo com o principio descentralizador que domina em nossa estructura institucional. 

Deve lambem occupar vossa attenção a elaboração do Codigo Civil e do Codigo d'!l Justiça 
Militar, que se acha submettido aó vosso estudo. 

Na Escob. Militar desta Capi~al deram-se graves occurrencias que determinaram por parte do 
Governo promptas e onergicas providencias para manter a ordem e a disciplina naquelle estabe· 
lecimento de instrqcção militar. Alumnos dessa Escola tomaram parte saliente nas arruaças q.ue, 
em noutes successivas, tiveram lagar, na parte mais fl'equentada de~ta cidade, nos ultimas dias de 
janeiro ; em fevereiro, por occasião do carnaval, provocaram desordens em dous theatros, não 
obstante achar-se presente o commandante do respectivo corpo ; publicaram pela imprensa um ma·-
nifesto collectivo em que se constituíram censores de actos do Governo. . 

Por essas irregularidades de conducta, por essas violações da disciplina, foram os alumnos 
r eprehendidos em ordem elo dia do commando da Escola. Os factos vieram provar que a reprehen-
são fei uma pena não só inefficaz como contraproducente. 

A 13 de inarço, obtida a permisoão para commemorar na Escola o anniversario da rendição da 
esquadra revoltada, os a i umnos entrelaçaram aos app lausos aos vencedores da esquadra mani-
festações de desagrado ao general commapdante do estabelecimento e ao Governo. 

Por excessos praticados na tarde desse dia viu-se o commandante na contingencia de desli()'ar 
no dia seg~inte sessenta alumnos que·verificou serem os principaes autores das assuadas . " 

O deshgamento desses a lumnos, porém, em vez de ser pana. exemplar foi ainda cont raprodu-
cente ; porquanto, ao re tirar-se da Escola, o general commandante fo i surprehendido por uma , 
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verdadeira e insultuosa vaia, que llle davam os alumnos-praças co!locados nas janellas e baluarte 
do ecl ificio ; ret rocedendo, o general reuniu os alumnos e reprehendeu-os paternalmente . 

Isso, porém, de nada valeu, pois, ao sahit• da EscJla, em seguida, foi novamente o comman-
dante victima de mais estrepitosa. vaia e ainda no dia seguinte, 15 ele mwço, ao enlear na Escola, 
encon~rou os alumnos, então officiaes e· praças, em es tado de completa insubordinação, dando gritos 
offens1vos a elle e ao Go verno, executando um plano previamente combinado . O commandaute, 
assim desconsiderado e insultado pelos alumnos, retirou-se e veiu communicar ao Governo t?o 
graves occurrencias; e, voltando logo depois a Escol11 acompanhado de forçn. necessaria e devida-
mente autorisado, deu baixa aos a lumnos-praças que alli se a<Jhava e des ligou os o!Iiciaes, que 
foram distribuídos pelos corpos do exercito, trancadas as res pectivas matriculas. 

Essas providencias foram exigidas pela gravidade das circumstaucias, a bem da or.lem e tean-
quillidade publica e em desaiTronta da disciplina nülilar e do prestigio da legitima autoridade . 

Referindo estas graves occurrencias, satisfaco o dever de salientar o procedimento correcto 
das forças que concorreram, com louvavel promptidão, para a restauração da ordem e da disciplana 
na Escola Militar, cumprindo as ordens e instrucções recebidas com Oemeza , subord inação e severi-
dade exemplares, que contt·astaram com os actos de turbulencia e insubordinaçio de que ainda foram 
testemunhas, e anniqui laram as suggestões com que foi posta em prova a sua lealdade e obediencia, 
por parte dos al umnos mal inspirados e esquecidos das honrosas tradições, que clevin.m zelar e 
realçar. 

E'-me muito gra to tlar publico e solemne testemunho da fidelidade unanimemente mantida 
pelos corpos da guarnição desta Capital, quo mais uma vez, como represen tantes do nosso patrio-
tico exercito, deram provas de sua lea ldade e dedicação à Republic11 e aos seus lagitimos repre-
sentantes . 

Estes successos da Escola Militar determinaram o adiamento da abertura das aulas para o 1° 
do corrente mez. 

As reformas feitas nas Esco las 1\lil itares não teem corresponditlo aos intuitos elos seus autores. 
A revisão dos respectivos regulamentos é, pois, medida aconselhacl11 pela experiencia. 

A Constituição obriga todo o beazileiro ao serviço militar em defesa da Patt'ia e de suas insti-
tuições ; mas aboliu o 1·ecrutamento forçado e determinou qüe o exercito e a armada se constituam 
pelo voluntariado, sem premio, e, em falta deste, pelo sorteio préviamente organizado ; isso por 
meio de con tingentes que os Estados e o Districto Federal são obrigados a fornecer annualmerlte, 
de conformi~ade com a lei ele fixação :!e forças . 

Está verificado pela experiencia que o voluntariado sem premio não fornece os contingentes 
necessarios para completar o e[ecti v o do exercito e da armada fixado por lei e preencher os seus 
claros . 

Actualmente muitos corpos estão com o numero ele suas praças reduziuo à metade e ainda a 
menos, sendo que o batalhão ele infantaria de marinha apenas tem 71. -

l sto demonstra a urgencia da lei regulando o sorteio de modo a ser praticamente efficaz para 
satisf<tzer a previsão do legislador constituinte e estabelecendo providencias que lmbilitem o 
Governo a elevar, com a necessaria rapidez, o effecti vo dos corpos do exercito e da armada, nos 
casos em que pn.ra isso estiver devidamente autorizado. 

Cumpre completar as reformas iniciadas em 1889, afim de regulari zar a administração militar 
de accordo com os progressos da sciencia e com o actual regimen democratico . 

A' r eorganização do exercito, á creaçã.o dos districtos militares devem seguir-se outras reformas 
necessarias, taes como a da Repartição do Ajudante General que deve ser cooverticla em Repar-
tição do Chefe do Estado-Maior General elo Exercito, com atlribuições bem definidas, a do Quartel-
Mestre General, a da Intenclencia e ela Secretaeia da Guerra . 

Diversos serviços foram iniciados pelo Ministerio da Guerrn., taes como a r econstrucçiio e arma-
mento das nossas fortalezas, a construcção de diversos ediflcios para hospital, quartel e depositas 
de munições . Os creditas concedidos para a lguns desses serviços ficaram encel'!'ados com o exercício 
de 1894, por· isso novos creditas são necessarios para a continuação dessas ol.Jras, que são iuclispen-
saveis e urgentes . 

A revolta que começou em 6 do setembro ele 1893, no porto do R.io de Janeiro, si t rouxe 
funestas conseqnencias para a Nação em geral. mais elo que a tudo prejudicou os serviços depen-
dentes do Ministerio ela .Marinlla, cujas repartições ficaram desorganizadas, cujos coJ•pos foram 
dissolvidos e cujo material foi consumido ou estragado, ora pelos revoltosos, ora pelas necessidades 
da defesa . 

O que e preciso, pois, fazer em favor deste importante ramo do se1•viço nacional consiste em 
nad.a menos do que na reorganização total da marinha, para a qual sera necessario gen.nde dispendio, 
como em detalhe podereis examinar no respectivo relataria, 

Si antes dos acontecimentos de setembro nosso material fluctuanle era iusufficiente para a 
defesa do extenso littoral marítimo cln. União actualmente pode-se affirmar que nosso poder naval 
diminuiu consideravelmentd : dos nossos vasos de guerra alguns perderam-se ele todo, outros 
carecem de ccncertos radicaes, sendo que os navios comprados em 1893 e 1894 não possuem as 
qualidades necessarias pura vasos de guerra . Em novembro do anno passado, contrnctou o Governo 
do meu o.ntecessor a construcção de tres cruzadores com a casa Armstrong, Mitchell & co, ele dous 
enco uraçados guarda-costas com a companhi a Forges et Chantie?·s de la Meditermnee, e de tres cuça-
torpedeiras com o estabelecimento denominado Germania , navios estes que devem estar promptos 
em. 1898 . Alem destes será necessario ainda fazer acquisição de outros, de modo que nossa Patria 
tique dotada de uma esquadra que corresponda ás tradicções gloriosas de nossa marinha. 
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Igualmente, no que se refere á artilharia e armamento de mão a marinha de guerra reclama 
melhoramentos. 

As fortalez~s das ilhas de Villegaig11on e das Cobras, como sabe[s, passaram de novo a. per-
tencer á marinha, para cujo serviço ellas eram absolutamente necessar1as, porque nellas extstem 
dependencias necessarias da armada. 

Os grandes estragos, que so1freram essas fortalezas, exigem obras cuja con~trucção importará 
em avultada quantia. 

A transf~rencia do Arsenal de Marinha desta capital, para outro qualquer ponto, é hoje provi-
denci a, r econhecida como de absoluta conveniencia. A limitadissima area de que dispõe e que impede . 
dar ·se preciso desenvolvimento a algumas das suas officinas e sua posição tão pouco estrategica, que 
peemitte ser facil:nen te bombardeado, impõe essa medida, havendo apenas divergencia de opiniões 
q uanto á escolha do novo local. 

Não tendo sido por vó3 approvada a proposta. do Poder Executivo, que mandava reunir em um 
só estabelecimento as Escolas Naval e Militar, e havendo cessado os motivos que determinaram o 
decreto de 13 de dezembro de 1893, foi a Escola. Na vai re<tberta pelo decreto n, I 926 de 27 de 
dezembt·o do anno pas8ado, e logo que estiverem terminados os reparos que estão sendo feitos 
nos eclill.cios ela ilha elas Enx<1 das, começarão a funccionar as aulas. Os prejuízos materiaes soft'ridos 
pela Escola foram avultadissimos, de sorte que, para restaurar o estabelecimento ás suas condições 
a ntE)riores, será necessario grande esforço e ainda maior dispendio de dinheiro . 

Attendendo a necessidade tle preencher os claros existentes na classe dos segundos-tenentes, acre-
di to ser de conveniencia reduzir, por emquanto, o curso dando-lhe um cunho mais pratico. 

E' convenient ~ submetter á vossa consideração a necessidade de alterar-se o decreto n. 108 A 
de 30 de dezembro ue 1889, na parte que se refere ás quotas de soldo por anuo de serviço que, além 
de 25 ou 30, contarem os officiaes da armada, na occasião de se reformarem. Comprehende-se que 
semelhante favor tivesse sido concedido áquelles que são obrigados a se reformar, ou por terem attin-
gido a idade limite ou por incapacidade physica verificada em inspecção de saude ; nunca, porém, 
aquelles que, a,inda fortes, em condições ele poderem continuar a prestar serviços á Patria, buscam 
voluntariamente ua reforma um repouso-de que ainda não carecem . 

Essas V;tntagens teem tido como resultado o crescimento extraordinario dos quadros dos refor-
mados da armada.. 

Igual alteraçã,o deve ser fei ta tnmbem no decreto n. 336 A de 16 de abril de 18\lO, que estabe-
leceu a reforma compulsoria tios officiaef' dos corpos de saude, de machinas e de commi~arios. 

A execução das leis ns . 247 e 240 ele 15 e de 13 de dezembro do anno passado, aquella que 
mandou equiparar as gratificações dos officiaes da, armada e classes annexas as que percebem os 
officiaes do exercito e esta que augmentou e equ iparou os vencimentos dos operarios e empregados. 
civis dos Arsenaes ele Guerra e Marinha, apresentou, como vereis na detalhada exposição feita no 
relatorio do Miuisterio da Marinha, grandes difficu ldades na pratica, pela diversidade de funcções 
e commissões cujas gratificações a lei mandou equiparar. Chamo para esses pontos vossa esclarecida 
attenção. 

As ultimas reformas que soft'reram as Repartições de Marinha, si em parte sanar,•m alguns dos 
inconvenientes I]Ue apresentavam os regulamentos anteriores, nem sempre obedeceram ao pensa-
mento de tornar menos moroso o expediente, centralisando, quanto possível, o serviço. 

Conviria que fosse o Governo autorizado pois, a reorganizar, sem augmento de despeza,. 
a Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha e as Repartições annexas, de accórdo com o plano 
exposto no relatado do respectivo 1\linisterio . 

O decreto n. I 09 de 14 de outubro de 1892, fixando os casos de competencia dos poderes federaes 
e estaduaes para resolverem sobre o estabelecimento das vias de communicação fluviaes e terrestre!, 
necessi t<t ser completado com a adopção do plano geral de viação da Republica . Essa medida vai 
se tornando urgente em vista da expansfio que toma nos Estados a respectiva viação ferrea e para 
que possam set· harmonicos os planos adoptndos . 

Para boa execução do que for deliberado, torna-se igualmente necessario que seja tambem 
votada a lei fixando as normas que devem r eger as concessões a fazer e os convenios de que cogita 
a ci tada lei de 14 de outubro . 

O s erviço d e . comtrucy'3 ~ elas es t~arlas rle ferro custeadas pelo Governo Federal vai correspon-
dendo aos sacrtficws pecumarws que 1m põem. 
. A pezar do grande e patriotico impulso que ás empr·ezas particulares deu o Governo Provisorio, 

]1 1Jora l1sando favores avultado; e excepcionaes que permittiam o seu completo desenvolvimento, 
poucas foram as que não incorreram em caducidade, de accordo c:Jm os respectivos contractos. 

O Cong~:.esso Nacional espnçou os prazos de algumas, ficando outrns caducas. 
A necessidade de a11gmentlLr as vias de communicação e de transporte e de estimular o povoa-. 

menta e utilisação do sólo nos acomelha a desenvolver a rêtle de viação feerea tia Republica, bem 
corno a attender ao serviço ele immigração, que durante o anno passadú teve pequeno movi-
mento . 

A Estrada de Ferro Central do Brazi l, que t em sido objecto de particular attenção do Govemo, 
prec1 sa tle grandes melhoramentos, que vos serão expostos em mensag-em especial. 1 

A navegação de cabotagem continúa a ser feita regularmente pelas companhias nacionaes e O · 
Governo tem procurado auxi liai-as parco debellação da crise causada pelos etfeitos da revolt~ da . 
armada . 

As obras de melhoramento dos portos ela Repuhlica tiveram diminuto impulso, pelo3 motivos: 
que encontrareis especificados no relatorio do respectivo Ministerio. 
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E' conveniente que por lei especial sejam definitivamente regulados esses serviços e firmada a 
competencia exclusiva da União para superintendel-os. 

Os compromissos contrnhidos pela Republica no Congresso Postal de Vi eu na, realisado em 4 de 
julho de 1891, os accordos a que adherio parn serviços especiaes e o desenvolvimento de nossas rela-
ções sociaes e economicas determinaram a reforma postal de lO de abril de 1894, autorisada pela lei 
de 11 de outubro de 1893. Es:e regulamento, entretanto, rasante-se de lacunas, que a experiencia 
já demonstrou, e o Governo, para corrigil-as, aguarda a lei autorisando a revisão daquelle regula-
mento, que pende da vossa deliberação. 

Foram reorganisados os serviços a cargo da Repartição Geral dos Telegraphos de accordo com 
as disposições da lei n. 193 de 9 ele outubro de 1893 . 

Proseguem com actividade os tt'abalhos de construcção das novas linhas t elegraphicas pelo 
interior da Republica, obedecendo ao plano ele ftzer a ligação dos Estados por uma rede interior, 
que possa garantir a livre communicação entre elles nos casos de interrupção das linhas ao longo 
do 1 i ttoral. 

A esse desenvolvimento elas linhas acompanha o augmento do trafego telegra.phico e dare-
spectiva renda, bem r esguardada pelas dispo~ições do regulamento em vigor. 

Sendo de grande alcance politico e estrategico que as linhas telegraphicas attinjam ás nossas 
fronteiras, onde não se puder com facilidade lançar os ramaes das linhas ferreas actualmente em 
construcção, espero que habilitareis o Governo com os necessarios meios para levar ávante com 
presteza essas construcções, algumas das quaes já se acham encaminhadas . 

Havendo o Congresso se conformado com as razões de não sancção ao decreto em que se con-
verteu a proposição da Camara dos Deputados n. 59 de 1893, que dava organização defini ti v a ao 
Tribunal de Contas, continúa este tribunal a reger-se provisoriamente pelo decreto n. 1.166 de 17 
de dezembro de 1892, expedido pslo Poder Executivo. 

Creação constitucional da mais elevada importancia para o r egular funccionamento do regimen 
financeiro, comprehendeis quanto convém que essa instituição se funde em lei organica permanente 
para que possa desempenhar com vantagem para. a administração e para o credito do paiz o utilís-
simo encargo de fiscalisar as leis da receita e o emprego dos dinheiros do contribuinte. Em mensagem 
especial submetterei ao vosso criterio as idéas que tenho a respei to deste importante assumpto. 

A tendencia dos Estados para invadir a zona dos impostos reservados á União reclama de 
vossa parte a mais a ttenta v_igilancia para que não seja desfalcada a arrecadação de sua renda, 
que, como sabeis, foi privada por disposição constitucionar de fontes abundantes. 

Com relação aos impostos de importação varias Estados teem procurado, sob a denominação -
do imposto de gyro, de estatística ou de patente commercial, crear recursos para os seus orça-
mentos com prejuízo da r eceita federal, pretendendo mesmo a intervenção das Alfandegas para faci-
litar a execução de suas leis. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em virtude de 
provocação das partes interessadas, affirmado a inconstitucionalidade de algumas dessas contri-
buições e haja o Governo ordenado às repartições de arrecadação que não devem concorrer, directa 
ou indirectamente, para que seja a União prejudicada em sua renda, acredito que o Congresso bem 
procedera regulando a mataria por lei especial. 

O imposto do sello, cuja área aliás carece de desenvolvimento, vai sendo igualmente explorado 
em detrimento da nossa receita, não sendo sufficientes as regras que estabelecestes na lei do orça-
mento para o exercício de 1894. Algumas Camaras Municipaes teem-se julgado com o direito de 
crear taxas dessa natureza para os serviços a seu cargo, em desaccordo com o preceito constitucio-
nal, que não cons<l.grou essa ordem de contribuição. 

O imposto de exportação, que é a fonte mais abundante da renda de alguns Estados, tem recen-
temente dado Jogar à uma seria divergencia, que póde, si não for, como é de esperar, resolvida de 
commum accordo entre os interessados, atl'ectar de a.lguma fórma os grandes interesses que se pren-
dem ao commercio de café realizado no mercado desta capital. 

A lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 permittio aos Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes, 
S. Paulo e Espírito Santo a arrecadação de seus impostos de exportação no Districto Federal, pro-
cedendo cada um de llarmonia com a sua legislação fiscal. O legislador não previo que a divergencia 
de legislação pudesse occasionar as perturbações de que tendes conhecimento . 

Os Estado~ elo Rio de Janeiro e Minas Geraes cobram ll 0/ 0 de direitos de exportação do café 
á entrada do producto nesta Capital . Etl'ectuada a cobrança, pretende o primeiro que a exportação 
sej<t livre ; o ele Minas Geraes exige que o exportador seja obrigado a exhib!r o conhecimento do 
pagamento do imposto, que dess'arte reverterá em beneficio do productor. A questão não teria 
surgido si, como no mercado de Santos, o imposto do cafti fosse pelos dous Estados cobrado directa-
mente do exportador. Este alvitl'e, porém, parece não ter sido acceito, afim de poder ficar sujeita ao 
pagamento do imposto de exportação a gr ande quantidade de café que se consome jlesta Capital. 

E' de toda a con veniencia e opportunidade que o Congresso defina de modo claro e explicito ·a 
natureza deste imposto, ficando de uma vez assentado: 

a) si o imposto de exportação deve ser pago pelo exportador, ou si é licito aos Estados cobrai-o 
do productor dentro ou fóra de seus respectivos territorios ; 

b) si está sujeito à essa contribuição o producto, que, em vez de ser exportado, é consumido no 
paiz. 

A nossa situação financeira, aggra.vada por causas que conheceis, coutimia a preoccupar muito 
seriamente a attenção do Governo. 

Os grandes encargos creados pela revolta de uma parte da armada e os que proveem dos cre-
ditas extraordinarios e supplementares que approvastes, despertando vossa patriotica solicitude 
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pelo bem publico, impelliram-vos a autorizar operações de credito de que trata a lei n. 265 de 24 de 
dezembro de 1894, que orçou a receita para o exercício corrente. 

Tive desde logo necessidade de procurar recursos no Exterior para acudir aos encargos da 
nossa divida, alliviaudo o mercado cambial de uma concurrencia que seria de consequencias muito 
graves no estado actual de nossa praça, trabalhada por máos elementos de perturbação. 

Parecia-me que, emquanto não fosse bem apreciada no Exterior a politica de economia., de 
moderação e de severo respeito á lei, que constitue a base de meu programma de Governo, não de-
veria aventurar-me á experiencia de uma grande operação financeira. 

Nestas condições, contractei com a respeitavel casa dos Srs. N. M. Rothschild & Sons a em1ssao 
de bilhetes do Thesouro na importancia de dous milhões esterlinos, aop reço de 97 e juro de 5°/o, com 
o pagamento em tre~ prest.ações ele curto prazo, .e resolvi fazer um a ppello aos capitaes do paiz, de 
cuja confiança eu nao pod1a absolutamente duv1dar. 

Por decreto n. 1976 de 25 de fevereiro deste anno autorisei ao Ministro da Fazenda a contra-
hir um emprestimo de cem mil contos , emittindo para esse fim apolices do valor nominal de l :000$ 
e juros de 5 o;o, determinando que o preço da emissão seria de 95 "lo no mínimo e que metade do 
producto do emprestimo seria destinado ao resgate do papel-moeda, emitticlo em virtude do decreto 
n. 1616 A de 23 de dezembro de 1893. 

Tenho a satisfação de communicar-vos que a subscripção foi coberta duas vezes, obtendo assim 
o mais lisonjeiro successo. 
· Conhecido o exito do emprestimo, expedi o decreto n. 1987 de 14 de março, providenciando 
sobre o resgate do papel-moeda, de conformidade com as disposições do decreto anterior e dos vo-
tos do Congresso, e de terminei ao Ministro da Fazenda que retirasse immediatamente da circula-
ção em notas de qualquer especie a quantia de vinte mil contos, fazendo-a recolher a Caixa da 
Amortisação, onde se conservará em deposito até serem as notas bancarias trocadas por papel-
moeda do Thesouro, que será incinerado, e que de 30 de abril em diante fosse applicando ao res-
gate a quantia que entendesse razoavel, tendo em vista as necessidades da circulação. 

O Ministro da Fazenda, dando execução ao decreto, fez recolher sem demora á Caixa da Amor-
tização a quantia de vinte mil contos para ter aquelle destino . Comprehendeis que os e:tl."eitos desta 
providencia não podem ser immediatos; elles hão de ser, porém, salutares desde que tudo se sul)-
ordine ao pensamento do Governo de se manter invariavelmente dentro dos limites da lei orça-
mentaria . 

A receita para o exercício de 1894 foi orçada em 233.521:890$743. Pelos dados constantes da 
synopse organizada para ser presente ao Congresso, com exclusão dos balanços que não foram re-
mettiJos a·o Thesouro, por algumas Repartições da Capital Federal e Alfandegas de diversos Esta-
dos, verifica-se a renda escripturada e classificada de ~ 99 .901:781$431, que será elevada á somma 
de 278.877:263$047 pela addição de 78.985:481$616, correspondente a renda ;:J.rrecadada durante o 
exercício e ainda não escripturada. 

A clespeza foi fixada para o mesmo período em 250.457:998$652 . Tendo sido abertos creditas 
supplementares e extraordinarios na importancia de 120.717:210$230, elevar-se-ha aquella somma 
a 371.175:208$882, que deverá ficar reduzida a 342 .975:208$882 pela dedução da importancia de 
28.200:000$, correspondente a creditas que sómente serão despendidos no corrente exercício e no 
immediato. 

Não será, portanto, inferior a 45 .365:372$304 o augmento ela renda do exercício de 1894 com 
relação á orçada, devendo-se accrescentar a essa importancia a ele 7. 705:932$470 proveniente do li-
quido dos depositas. . 

Comparada ainda a renda de 278.887:263$047 com a despeza de 342.975:208$882, o defieit do 
exercício ele 1894 será de 64 .087:945$835, que ficará. recluzido a 56.382:013$365 pelo accrescimo 
áquella renda do liquido dos depositas. 

Peio movimento da arrecadação, já conhecido, do primeiro trimestre deste exercício, na im-
portancia de 52.082:543:$110, póde-se concluir que a renda attingirá á somma de 277.076:655$205, 
que, augmentada de 17.511:193$328, correspoude á importancia calculada para o semestre addi-
cional, elevar-se-ha ao total de 294 .587;848$533. 

São grandes os compromissos da Nação, cujos recursos financeiros teem sido submettidos a 
duras provas nestes ultimas tempos. 

Não ha, porém, difficuldades que não sejam dominadas por uma administração economica e· 
adstricta ao rigor da lei, amparada pelo patriotismo dos legisladores. 

A receita publica apresenta, como vistes, notavel desenvolvimento. Si não podemos contar 
ainda este anuo com producção superior a do anno findo, tudo presagia que as colheitas .do anuo 
proximo serão abundantissimas. 

Desde que, portanto, tenhamos conseguido imprimir ordem á administração, regularisar os 
serviços, estimular as fontes de receita, fiscalisar o seu emprego e reduzir quanto for possível a des-
peza publwa, a situação financeira ha de melhorar e a confiança em nosso credito se restabelecerá 
definitivamente. 

Podeis contar de minha parte com todas as inforrnaçõ 3S ele que precisardes para o desempenho 
de vossa ardua missão e com o mais franco concurso para tudo quanto possa interessar á prosperi-
dade e engrandecimento da Republica. 

Capital Federal, 3 de maio ~e 1895. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS 

Presidente da Republica. 
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Deputados eleitos, cujos o deres foram reconhe( idos na za sessão 
d.a za legislatura 

. Raymundo Arthur de Vasconcellos . 
• Joaquim de Lima Pires Ferreira. 

• Bento José Lamenha Lins. 
· Francisco de Almeida Torres. 
· Manoel de Alencar Guimarães. 
· Brasilio da Luz. 

· José Caetano da Silva.Campolina. 

Piauhy 

Paranã 

1\lioas Geraes 

Districto Federal 

Innocencio Serzedello Corrêa. 
Manoel Timotheo da Costa. 

r Paulo de Souza Queiroz. 
· Francisco Xavier Paes de Barros . 
. Antonio Manoel Bueno de Andrada. 

Manoel Antonio FurtacJ,o. 

S. Paulo 

Matto Grosgo 

Joaquim Caracciolo Peixoto. de Azevedo. 

Manoel José Araujo Góes. 
Annexo 

Aiasõas 

29 



Julio Verissimo da Silva Santos. 
José Thomaz da Porciuncula. 

. Herculano Bandeira de Mello. 
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Rio de ..Janeiro 

Pernambuco 

Rio Grande do I!Jul 

. Alexandre Cassiano do Naáciman to. 
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Commissões da Camara dos Srs. Deputados na 2a Sessão da 23 

Legislatura 

COMMISSÃO DE POLICIA 

Presidente- O Sr. Francisco de Assis Rosa e Silva. 
P ·Secretario -O Sr. Thomaz Delfino elos Santos. 
2° dito- O Sr. João Coelho Gonçalves Lisbo3.. 
3° dito- O Sr. Augusto Tav<1.res de Lyra. 
4° dito- O Sr. Manoel de Alencar Guimarães. 

SUPPLENTES 

Os Srs. João Pinto da Fonseca GuimQrães e Antonio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto. 

VICE-PRESIDENTE 

1°- O Sr. Artbur Cesar Rios. 
2•- O Sr. José Baptista d& Costa Azevedo.• 

CONSTITUIÇAO, LEGISLAÇAO E JUSTIÇA 

Os Srs.: 
Francisco Tolentino Vieira de Souza. 
Carlos Vaz de Mello. 
José de Almeida Martins Costa . 
José Medeiros e Albuquerque. 
Eduardo Pires Ramos. 
Antonio Dino da Costa Bue'no. 
Manoel Clementino do Monte. • 
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda.• 
Luiz Au tonio Domingues da Silva . 

ORÇAMENTO 

Os Srs.: 
Augusto Montenegro. 
Lauro Severiano Müller. 
Francisco de Paula Mayrink. 
Francisco de Paula Oliveira Guimarães. • 
João Lopes Ft~rreira Filho. 
Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. 
Alberto d~ Seixas Martins Torres. 
Benedicto Pereira Leite. 
Innocencio Serzedello Corrêa. 

PETIÇÕES E PODERES 

Os Srs.: 
Gustavo Collaço Fernandes V eras. • 
Geminiano Brazil de Oliveira Góes . 
Landulpho Machado Magalhães. 
Euzebio de Queiroz Carneiro Mattoso. 
Gonçalo de Lagos Ft~rnandes Bastos. 

FAZENDA E INDUSTRIA 

Os Srs.: 
Ildefonso Corrêct Lima. 
Silvestre Oct:l.viauo Loureiro . 
Miguel Joaq uim de Almeida Pernambuco . 
Aureliano Pinto Barbosn,. 
Anisio Auto de Abreu. 
Antonio Gonçalves• Pereira de Sá Peixoto. 
Candido de Oliveira Lins de Vasconcellos. 
Paulino José Soares de Souza Junior. 
José Caetano de Almeida Gomes. 

t Substituiu ao Sr. Francisco Luiz da Veiga que pediu demissão. 
• Idem interinamente ao Sr. Araujo Góes. 
a Idem ao Sr. Erico Coolho que pediu demissão. 
" Idem ao Sr. Almeida Nogueira que pediu demissão. 
~ Idem ao Sr. Aristides Auguslo Milton que pediu demissão . 
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PENSÕES E CONTAS OBRAS PUBLICAS E COLONISAÇAO 

Os Srs.: Os Srs.: Manoel Caetano de Oliveira Passos. 
Carlos Au gusto Valente de Novaes . 
Pedro Augusto Borges. 
Hermenegildo Lopes de Moraes. 
Francisco Ferreira de Lima Bacury. 
Joaquim Leonel de Rezen~e Fi!ho. • 
João Pinto da Fonseca Gmmaraes. 
Manoel Henrique da Fonseca Portella. 
Chateau briand Bandeira de Mello. 

.José Cupertino Coelho Cintra. 
Antonio Manoel Bueno de Andrade. (•) 
Arthur Ferreira Torres. 
Luiz Francisco Junqueira Ayres de Almeida. 
José Bevilaqua. 
Torquato Rosa Moreira. 
Urbano Coelho de Gouvêa. 

MARINHA E GUERRA 
Joaquim Nogueira Paranaguá. 
Aristides Galvão de Queiroz. 

Os Srs.: 
Carlos Jorge Calheiros de Lima. 
Ovidio Abrantes. 

DIPLOMACIA E TRATADOS 

Thomaz Cavalcanti de Albuquerque. 
Gabriel Salgado dos Santos. 
Antonio José de Siqueira. 

Os Srs.: 

Apparicio Mariense da Silva. • 
Bento José Lamenha Lins. 
Luiz de Andrade . INSTRUCÇ10 E SAUDE PUBLICA 

Os Srs .: 
Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro. 
Urbano Marcondes dos Santos Machado. 

Jayme Pombo Bricio Filho: 
Pedro Vergue de Abreu. 
Antonio Alves Pereira de Lyra . 
José Ame rico de Mattos. 
Helvecio da Silva }.fonte. 
Oscar ele Godoy. 

REDACÇAO DAS LEIS 

Os Srs.: 

João Augusto Neiva. José Baptista da Costa Azevedo. 
Luiz da Silva Castro. 
Antonio Eduardo de Berredo. 

Thomaz Garcez Paranhos Montenegro. 
Feliciano de Lima Duarte. 

COMMISSÕES ES.f'ECIAES 

PARA REVER O PROJECTO N . 257 DE 1893 SOBRE O PLANO GERAL DE VIAÇÃO DA REPUBLICA ANTES DE 
SER SUBMETTIDO Á DECISÃO DA CAMARA 8 . 

Os Srs.: 
José Cupertino de Siqueira. 9 

José Cupertino Coelho Cintra. 
Luiz Francisco Junqueira Ayres de Almeicja. 
Antonio José de Siqueira. 
José Americo de Mattos. 
Olegario Dias Maciel. 
Luiz Adolpho Corrêa da Costa. 
Urbano Coelho de Gouvêa. 
Carlos Jorge Calheiros de Lima. 

PARA REVER E REDIGIR O PROJECTO N . 250 QUE SUBSTITUE o CO DIGO PENAL DA RBPUBLICA .A.NTES DE 
ENTRAR ELLE EM 3• DISCUSSÃO 10 

Os Srs.: 
Aristides Augusto Milton. 
Uladisláo Herculano de Freitas . 
Manoel Clementino do Monte. 

' Substituiu ao Sr. Luiz Eugenio Monteiro de Barros, 
(•) Idem ao Sr. Cupertino de Siqueira, 
7 Idem ao Sr. Sebastião de Lacerda. 

8 No meada, a requerim ento do Sr . Antonio Olyntho, na sessão de 11 de julho de 18114, 
9 Substituiu ao Sr. Antonio Olyntho, que foi nomeado Ministro da Industria, Viação e Obras Publicai. 
1° Nomeada, a requerimento do Sr. Milton , na sessão de 25 de julho de 189~ • . 

• 
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Carlos Yaz de Mello. 
Thomaz Garcez Paranhos Montenegro. 
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. 
Benedicto Pereira Leit~. 
Theotonio Raymundo de Brito. 11 

Arthur Orlando da Silva. 

PARA REVER O CODIGO PENAL DA ARMADA E PROJECTOS DOS CODIGOS PARA O EXERCITO SERVINDO DE 
BASE PARA A ULTIMA PARTE: O PROJECTO DE CODIGO DE JUSTIÇA MILITAR APRESENTADO PELO 
CIDADÃO DR. CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO, COMO RELATOR DA. COMMISSÃO NOMEADA PELO 
MINISTERIO DA GUERRA EM 14 DE JANEIRO DE 1890. 19 

Os Srs.: 
Aristides Augusto Milton. 
José Luiz de Almeida Nogueira. 
José Carlos Ferreira Pires. 
José Bevilaqua. 
Francisco de Paula Oliveira Guimarães. 
Carlos Antonio de França Carvalho. 13 

Carlos Jorge Calheiros de Lima. 
Theotonio de Magalhães e Castro. 
Cincinato Cesar da Si! va Braga. 

PARA FORMULAR PROJECTO CLASSIFICANDO AS REPARTIÇÕES FEDERAES EM CATEGORIAS RELATIVAS ÁS 
IMPORTANCIAS DAS MESMAS, ORGANISANDO TABELLAS DE VENCll>fli:NTOS, OBSERVADA A IGUALDADE 
DE VENCIMENTOS NOS CARGOS CONGENERES . t> 

Os Srs.: 
Thomaz Cavalcanti de Albuquerque. 
Medeiros e Albuquerque. 16 

José Cupertino Coelho Cintra. 
José Cupertiuo de Siqueira. 
Manoel Caetano de Oliveira Passos. 
Oscar de Godoy. 16 

Agostinho Vida! Leite de Castro~ 

PARA QUE REVENDO A LEI ELEITORAL DE 26 DE JANEIRO DE 1892 INDIQUB AS ALTERAÇÕES QUE JULGAR 
NECESSARIAS Á VERDADE ELEITORAL, QUER QUANTO AO ALISTAMENTO, QUER QUANTO AO PROCESSO 
DA ELEIÇlO. 17 ' 

Os Srs.: 
Franéisco G licerio. 
José Augusto de Freitas. 
Luiz Arthur Detsi. 
Torquato Rosa Moreira. 
Miguel Joaquim de Almeida Pernambuco 
Pedro Vergue ue A breu. 
Alberto de Seixas Martins Torres. 
Oscar de Godoy . 
Cinciuato Cesar da Silva Braga. 

11 Substituiu ao Sr. Enéo.s Martins, que se acha com licença. 
12 A requerimento do Sr. Jos~ Bevilaqua, n,_ sessão de 23 de setembro de 1894, e appt•ovado na. de i de 

outubro do mesmo anno, foi nomeada esta commissão em reconstituição da que filra. nomeada em 2] e 20 de 
agosto de 1892. 

11 Nomeado na vag& do Sr. Furquim ·werneck, que foi nomeado Prefeito do Districto Federal. 
" Nomeada, a requerimento do Sr. Thomaz Cavalcanti e outros, na. sessão de 19 de setembro de 1894, approvado n& 

de 1 de outubro do mesmo anno . 
u Substitwu ao Sr. Moraes e Barros, que foi eleito senador. 
16 Idem ao Sr. Alvaro de Carvalho, que resignou o Jogar de deputado. 
1 7 Nomeada, a requerimento do Sr . Torquato Moreira, na sessão de 23 de outubro de 189{. 
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PA!RA FORMUI,AR BASES SOB AS QUAES O GOVERNO FIQUE AUTORISADO A REORGA.NISAR O ENS;No DAS 
ESCOLAS MILITARES E SUPERIOR DE GUERRA DA REPUBLICA 18 

Os Srs.: 
Emílio Blum. 
Gabriel Salgado dos Santos. 
José Luiz de Almeida Nogueira. 
José Americo de Mattos. 
Francisco de Paula Oliveira Guimarães. 

PARA EL.i.BORAR UM PROJECTO DE REFORMA DO UONTEPIO OBRIGA TO RIO DOS FUNCCIOKARIOS PUBLICOS 
DURANTE AS FERIAS PARLAMENTARES 19 

\ . 

Os Srs.: 
José de Medeiros e Albuquerque . 
Oscar de Godoy. 
Cincinato Cesar da Silva Braga. 
Paulino José Soares de Souza Junior. 
Frederico Augusto Borges. 

PARA ELABORAR UM PROJECTO DE REFORMA DO ENSINO DAS FACULDADES DE DIREITO ' 0 

Os Srs.: 
Francisco Luiz da Veiga . 
José Augusto de Freitas. 
Pau li no José Soares de Souza Junior. 
Antonio Dino da Costa Bueno. 
A"ugusto Montenegro . 
Alberto de Seixas. Martins Torres. · 
Pedro Vergue d'Abreu. 
José de Almeida Mariins Costa. 
José lsidoro Martins Junior. 

PARA FORMULA-R PROJECTO QUE REORGANISE A GUARDA NACIONAL DA REPUBLICA " 

Os Srs.: 
Nilo Peçanha. 
Americo de Mattos. 
Pedro Moacyr. 
Tosta. 
Junqueira Ayres. 

PA.RA APRESENTAR PROJECTO SOBRE O § 12 DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO (LIBERDADE DE IMPRENSA) •• 

Os Srs.: 
Medeiros e Albuquerque. 
Pinto da Rocha . 
Benedicto Leite. 
Nilo Peçanha . 
Alberto Torres. 

I S Nomeada, a requet·imento do Sr. Blum, na sessão de 20 de novemb1·o de 1894. 
U Idem, por indicação do Sr. Medeiros e A.lbuquerque e ou tro, na sessão · de 27 de novembr o de 1894 . 
•o Idem, " requerimento do Sr. Augusto de Freitas, na sessão de 18 de maio de 1895 . 
" Jdem, a requerimento do Sr. Nilo Peçanha, na sessão de 23 de julho de 1895. 
" I dom, a requerimento do Sr . Medeiros e Albuquerque e out ros , na ses&ão de 20 de junho do 1895 . 
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PARA ELABORAR PROJEOTO QUE . REGULE A.S CONSEQUENCIAS POLITICAS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS 
DO ESTADO DE SITIO 23 

Os Srs . : 
Aristides Milton . 
Sebastião de Lacerda. 
Leonel Filho. 
Augusto de Freitas. •• 
Anbio de Abreu. 

COMMISSÜES 1\llXTAS 

PARA DAR PARECER SOBRE CONFLICTOS DE DUPLICATA DE LEOIT!l\IIDADE DE EXERClCIO DE 
GOVERNADORES E ASSEhlBLEAS DOS ESTADOS '" 

Os Sr3. Depu ta dos : 

Vaz de Mello. 
Benedicto Leite . . 
Paulino ue Souza. 

Os Sr3 . Senadore3 : 

Coelho Rodrigues . 
Gonçalves Chaves . 
Corrêa de Araujo. 

PARA RR\'ER AS TARIFAS DOS DIREITOS DE llliPORTAÇÃO, ESTUDANDO AS CONDIÇÕE3 DAS IND USl'RIAS 
MANUFACrURElRAS DO PA IZ E FABRIS, PROPOXHA. AS REFORMAS DAS MESllfA'> TARIFAS 20 

Os Sr~ . Deputados : 

Aristides de Queiroz . 
Americo de Mattos ' 7 

Serzedello Corrêa. 
Coelho Cintra . 
Luiz Adolpho ' 8 

Os Srs. Senadores : 

Oiticica. 
Leopoldo Bulllões. 
Gil Goulart. 
Esteves Junior . 
Joaquim Pernambuco. 

n Nomeada, a requerimento do Sr. Leonel Filho e out•·os, na sessão de H de junho de 1SJ3 . 
'" Substituiu ao Sr. Hercula no de Freitas, n ~ sessão de 17 de junho de 1895, 
'" Nomeada, a convite do Senado, na sessão de 17 de junho de 1895. 
•• Nomeada, a requer•mento do Sr . Aris tides G. de Queirez, na sessão de 2õ de junh o de 189) . 
'" Substituiu ao Sr . A. Montenegro que pediu demissão na sossão de 2 de ag.Jsto de 1893 . 
•s Serve interinamento o Sr. Aureliano Barbosa . 

Anne:to 30 
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Relação dos livros accrescidos á Bibliotheca, d~ Camara 

AUCTORES OBRAS VOLUr<illS NUliiEROS 

A 

GeorgesC!are .......... A. B. C. des changesétrangers (1 894) ...... . 1 1 

Michel Revon .......... Arbitrage (L') internationa1e (1892) ......... . 1 11 6 

sidore GlarLl .•.... . .... Acquisition (De 1') et ele la perta de la natio-
nalité française (1894) ................... .. 1 129 

A1bert Chaufton ..... ... Assurances (Les), leur passé, leur préseut, leur 
avenir .... : .............................. . 2 180' 

1\faurice Block .......... Annuaire de l 'economie poli tique et de la 
, statistique (1894) .......................... . 1 89 

Enrico del Guerra ...... Amminitltrazione (L') publica in ltalia(Collecção 
Barbera) (1893) ........................... . 1 69 

A. Vvagner ............. Assicurazioni ... . .. . ..... ......... ...... .... . 1 327 

André Daniel ........... Année politique (1894) ............... ...... .. 1 I9 

» » (1894) ....................... . I 50 

James Bryce . .......... American communwealth (1891) ............. . 2 93 

Paul Leobardy. , ........ Assurance (L') L'opuience et l'impôt (1869), .. . 1 335 

Timothy Walker's ..... American Law (1887) .... : .. .. ... ........ ... . 1 312 

Sumner-Maine .....• , • , • Ancien Droit- (Etudes sur l') ............... . l 174 

...................... Annuaire génêrai eles flnances (1894-1896) ... .. 1 316 

.. .. ..• ... .• .......... Annuaire de la Iégislation etrangére publié par 
la société de légis1ation comparé ........ . .. . 20 383 

. . . • • • . . . . • . . . • . . . . . . . Annuaire de législation française, publié par 
la socíété de legislatíon comparée (1894) ... . 1 381 

Alfred Aubert. .. : .. .. .. Assocíations syndicales (1894) ....... . ....... . 1 80 

L Dellauney .......... Alignement (De 1') (1893) ................... . 1 84 

Í\1aurlce Block ..... .... . Annuaire ele !'economia politique (18Çi5) ..... . 1 90 

.... . ... .. .. .. ...•.... Almanak de Gotba para 1896 ..... . ...... . .. . I 98 

A Chaufton ........... Assurances (Les) {1894) ... .... . ............ .. 2 180 

A. Merrignhac ......... Arbitrage (L') internationai (1895) ........... . I 191 

Speckel et Fol.let. ..... , Armée (L') a l!emande (1895), . . .... ... ... ... . . 1 212 

Silva White . ........... Afl'ique (Le developpement de l') (1894) ...... . 

Raoul Chélard ..•... , . .. Autriche (L') contemporaine (1894) ... ....... . 

1 

I 
231 

1 251 



-238-

AUCTORRS OBRAS 

A 

Claude Champenois . . ... Armaments (Les) maritimes (1895) .... . ...... . 

R . Garrau . . .... . ...... Anarcbie (L') et la ropression (1895) ... . .... . . 

Henri Havenel. ..•..... Amerique (L') !atine (1892) .. . . .. .... .. ... .. . . 

M. Maunoury .•...... . Auctoritaris (De I') tutoris' du nom commer-
cial (1894) .... · ........ . . : . ... .. ...... . . . .. . 

M . Bellom . .......... .. Assurance ouvriere à l'etraog~r (1892) .•. ... .. 

A. Joubert . ... .. .... . .. Amortissemeot (L') de la dette publíque (1896). 

B 

o. Noel. . . .... . ... . ... Banques d'émission en Europa (1888) ... . .... ,. 

o 

A. Jameson ..... . .. .. .. Constitucional cooventions .(1887) •.. . .........• 

Roger et Sorel. ...... . . . Codes et I ois usuelles (1895) . . .. .............. . 

Cooley's .. ..... .. .. . ... . Constitutional Limitation (1890) .. . ... . ...... . 

C. Hilty .. . .... .. .. . .. . Constitutioos fédérales de la Confederatioo 
Suisse (1891) ...... .. ................... . .. . 

F. R . Dares te ......... Constitutioos (Les) modernas (1891) .......... . 

Cb . Gomei .... . ........ Causes financieres de la revolution française 
(1892) ......... : .............. . ........... . 

C, Lombroso et R. Lnschi. Crimes politiques et les revolutions (1892) .... . 

Georges Clare .......... Changes etraogeres (A. B. C. eles) (1894) ..... . 

A. Rendu . .... .. ....... Code electorale (1885) ....... .. .............. . 

Féraud Giraud ......... Code de la separation des pouvoirs (1892) ..... . 

Edmood Tunel . ....... Code de commerce italien (1892) . ... . ...•.• . ... 

Louis Proa! ........ . ... Criminalité poli tique (1 895) .. . ... . .....••.... . 

Tlteopbile Huc . ......... Code civil (1892) ...... . .............. . ...... .. 

A. Levé ................ Code civil Espagnol (1890) . .. . ...... .. ....... . 

Henry Fazy . . .......... Constitutioos (Les) de la Republique de Geneve 
(1800) ........ . .. . . ... . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . 

Leroy Beaulieu . ..... . .. Colonisation (De la) chez les peuple~ modernes 
(1891) ... . •.••.....• . •. . . .. .. '·' ...... . ...•. 

VOLUMES 

2 

2 

1 

l 

l 

l 

1 

2 

1 

2 

I 

l 

2 

l 

1 

8 

l 

1 

1 

NU MEROS 

262 

285 

293 

334 

342 

352 

336 

318 

357 

319 

35 

145 

147 

161 

1 

22 

17 

109 

131 

112 

104 

4 

143 
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AUCTORES OBRAS 

c 
Pereira Deusdado •..•.• Congresso :_:>enitenciario internacional de S. 

Petersburgo (1891) .... .......... .. ........ . 

Ch. Lachau ••...••...•. Competence (De la) eles tribunaux français à 
l'égard eles étrangers (1893) •.•.•.•.•••.•... 

H. Lefévre ............. Cbange (Le) et la banque (1880) ............ .. 

Gustave Lareleur ..•.••. Contrat d'édition en mantiere 1itteraire (1893). 

Tbomas Cooley •.... , ••. Constitutional Law in the Uni.ted States o f 
America (1 891) ...•..•... , •...••••.......•. 

Claudio Januet. ........ Capital (Le) la Speculation) t la finance (1892). 

....................... Codigos chilenos (1 893) ...................... . 

Codice di procedura civile (1894) ............ . 

Codice penale (1895) ...... .................. .. 

Codice di commercio del Regno d' Italia (1893). 

Codice civile del Regno d'ltalia (1895) ...... .. 

Codice di procedura penale (1 893) ........... . 

Codice delle opere pie (1891) ....•...•....•... 

Codice de1 credi to fondiario con commonti (1 891) 

Coelice della giustizia mnministrati v a (1894) .. . 

Collecção Barberá ..... Codice marítimo (I892) ..................... .. 

Codice dei trasporti ferroviari ( 1892) ......... . 

Codice scoiastico (1892) ...................... . 

Codice politico amministrativo (1892) ....•.... 

Codice ecciesiaslico (1893) •.•....•........•... 

Codice dei lavori publici (I893) .............. . 

Codice della societá di mutuo soccorso e asso· 
ciazioni congeoeri (I894) ••.•...........• , •. 

Codice dei probiviri (1894) .................. . 

Cb. Lassalle ............ Code ele legislation et d'administration militai-
res (1894) .•.... .•. .••...••....•.•......• . . 

Fuste1 de Coulanges .... Cité (La) antique (1895) .................... .. 

W E. Gladstone ..•.. . Cuestiones constitucionales (1882) ..••........• 

Hnbert-Valleroux · ..... Contrat de trava i! (Le) (1895) . ..•. ..•...•.•.. 

E. Perriquet .. , .•...... Contrats de l'Etat et travaux publics (1 890) ... 

VOLUMES NUMEROS 

1 140 

1 156 

I 115 

1 101 

1 94 

1 111 

1 33 

1 57 

1 58 

1 59 

1 ('Ü 

1 6I . 
1 62 

I 63 

1 64 

1 65 

I oô 

1 67 

l 68 

l 71 

1 - <) ,_ 

I 73 

I 74 

2 7ll 

I 82 

l \J5 

l Hll 

l 189 
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AUCTORES • OBRAS 

c 

o. Adams ............. Confederation Suisse (La) (1890) ............. . 

Beaume et Dumont .... Code pratique de l'inventeur breveté (1895) ••. 

( Cootrat de louage (1891) .•.....•••.•.....•... 

' Contrat de societé (1892) .....•.•...•..•...... 
L. Guillouard ........ -~ Cautionnement des transactions (1895) ..•..... 

Contrats aléMoires et du mandat ( 1894) .••.... 

J. E. c. Munro ........ Constitution (The) of Canada (1889) ......... .. 

Mougins iJ.e Roquefort.. Contlits Interuationaux (1889) .•.....•...••... 

Henry Fromageot . ..... Code marítima britannique (1896) ...•••....... 

Henry Prudhomme ..... Code de la marine marcband italien (1896) .•.. 

Fred. Grimke ......... Ciencia y derecho constitucional (1887) ...... . 

Nascimento Silva ....... Consolidação das disposições em vigor relativas 
á Guarda Nacional (1894) .................. . 

R. de la Grasserie ..... Code civil peruvien (1896) .. • ............... .. 

R. de la Grasserie ...... Code civil mexic~in (1895) ....•.••.•.•. , ....• 

Osvaldo Magnasco ...... Codigos militares da Republica Argentina (1895) 

H. F. Riviere .......... Cbemios de fer (Des) (1891) .................. . 

A.CarpentieretGMaury Cbemios de fer (TraiWdes) ((1894) .......... .. 

Theopbile Rue ......... Cession de la transmission des creances (1891). 

B. Gaubert. ... , ....... Cbambres mortuaires d'attente (1895) ........ . 

A. Mac-Donald ......... Criminalité (De la) (1894) ..•.... , ............ . 

Dr. A. de Paula Freitas Curso de estradas de ferro professado na: Es-
cola Polytechnica (1892) ................ , ... . 

.... , , ....• , , .......... Codigo civil espaiíol ( 1889) ........ , •.•...•.. ,. 

A. A. Milton .......... Constituição do Brazil. Noticia historica, texto 
e commentario (1895) ..................... . 

Georges Barbier ........ Code expliqué de la pressa (1895) ........ , ... . 

Josephus Jitta •....•.•.. Codiftcation (La) du droit International de la 
faillite (1895) .........••.•................. 

Louis Bossion .....•.... Constitution (La) americaine et ses amendanre-
nts ( 1889) .•...................•.......•.... 

Victor Fouchet. .......• Code de justice militaire pour l'armée de terre 
(1858) .•.•........... o o •••• o •••• o ••• o ••••• o 

VOLUMES 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

NUMEROS 

201 

202 

195 

206 

207 

286 

216 

220 

225 

226 

160 

245 

252 

253 

263 

271 

272 

2U 

292 

298 

300 

303 

315 

323 

326 

328 

337 
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AUTORES OBRAS 

• ... ... , .......... , .... Conso lida{;ão d:1s Leis das Alfandegas e mesas 
el e rendas (18\J4) ...... ... ........... .. .... . 

Ol'lando .. .... ..... . .... Codigo Commercia.l (18\J6) ................... .. 

.. .........• ...... .•... Consolidação das leis c i vis ( 1876) . . ... ...... . . 

Brcmont .. • ............ Com petence admioislratiYe (1 8\:J.!) ........... .. 

N. A. Calvo ..... ; ..... Constituição Federal de los Est ados Uohlos 
(comentaria) (1 883) ..................... : .. . 

... ...... .... , ......... Codigos y 1eyes usuales de la Rcpub lica Ar-
gentio <L (1 894) .............. .. ..... .. . .... .. 

... . ........... .....• . . Codigo civil- Discussion parlame11tária (1 891) 

Brika ................... Chemins de Fer .............. . .... .......... . 

Louis Paul - Dubois ... Chemins (Les) de fer atix Etats-Unis (lt!96) . . . 

! Consolidação das leis e~pl'Ocesso civil do Estado 
Gama Coelho (Mareei- do Rio de Janeiro ... .. ..... . .. .......... .. . 

1ino da).... ...... ... . 
Consolidação das leis do processo criminal do 

Estado do Rio de Janeiro . . .... .... . . ... . .. . 

D 

· C. Lardy . ........•.... Droit international codifié (1 886) . ...•...• . ,. · 

Ernest Lehr . .......... Droit civil anglais (1 885) . ....... . , ......... . 

René F'oig net ........... Droit international public (1 892) ....... ...... . 

Fe1ix Moreau . .. , ....... Droit cons titutionnel (1 894) ...•.•............ 

Henry Bonô.ls .....•.. • .. Droit international public (Droi t des gens ) (1894) 

E. Boutmy ............ Dt:oit constitutionoel (1 8:38) . . .............. ·. 

Ch. Cal vo .............. D!'Oi t internationa l pub1i~ et privé (1 892) .... · 

M. 1\lichaelis ........... Diccionario inglez (1893) ... ...... ... ........ · · 

Simone t. . ....... ..... . . Droit public et administral.if (1893) ..... ... .. . 

A. de Chambrum ....... Droits et liber tés aux: Etats Un is (1891) ...... · 

De Sa1is ........... · ... Droit fédéral suisse (1892), .................. · 

L. Matirolo .. ; . ..... .. . Dirito g iudizíar io civile italiano (1 892) ..••... . 

G. P . Ch it·oni. ......... Dirito civile italiano (i888) .. ............ . ... . 

Eugene Pien e .... . .... Droit politique elcctor n1c ct pa:c·Jemcntaire(L')IJ3) 

L. Say ct J. Chai ll ey .. !Dictionna iro d'économic po litique (1891) ...• . •~· 
Annexo 

VOLUMES 

2 

2 

2 

2 

l • 

4 

3 

2 

2 

NU MEROS 

35-i 

355 

358 

371 

273 

394 

384 

38 

270 

386 

159 

164 

5 

16 

8 

7 

6 

364 

171 

14<1 

269 

2 13 

293 

2\J 1 

3i::9 
31 
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AUCTORES OBRAS VOLUMES NU MEROS 

D 

Saint Croix ......•. . ... Declaration de guerre (1892) ... •.•... •... .. . . 1 302 

Castro Freire .......... Diccionario francez-portuguez (1887) ......... . 1 360 

Sumner Maio e .•....... Droit internationa l - La guerre •............ 1 178 

Reoé Foigoet ..... . .. .. Droit coustitutionnel (1895) .................. . 1 96 

A. Batbie ... ... . . .. . .. Droit public et administra ti f (1885) ........ .. . . 9 123 

Lyon-Caeu et L. Renault Droit commercial ~1889) ....... ... ........... . 5 11 3 

Le Moine .............. Droit maritime internacional (1888.) ......... . 1 99 

P. Wauwermans ... ... Droit des auteurs eu Belgiqne (1894) ..... .... . 1 103 

De la Bigne deVilleneuve Droit constitutionnel français .... ... ........ .. 1 120 

A Friocourt ........... Droit maritime (1894) ...... . ... .... ..... ... . . 1 126 

R Garraud ............ Droit penal fra.nçais (1888) .. .... ...... .. . ... . 5 127 

André Weis . .. ........ Droit international privé (1892) ...... . ....... . 2 128 

Em. Durkheim •...... . Division du travail social (1893) ............. . l 168 

M Bluntschli .......... Droit public géneral (1885) ...•............... 1 167 

C de Wilt .... .... .... Democratic· americaine (1871) ............. .. . . 1 24 

........... . .......... Discipline (La) aux armées de la premiere re-
pub1ique (1794-1796) ...................... .. 1 31 

René Foignet. ......... Droit administratif (1 896) ................... ' .• 1 40 

Th. AumaitJ•e .......... Droit constitutionnel (1893) ... . .... . ... . ..... . 1 48 

E Boutmy ...... ....... Dévellopement (Le) de la constitution et ele la 
Eociété politique en Angleterre (1887) ...... . 1 53 

E Caclet. ... .......... Dictiounaire usuel de legislatiou ( 1892) ... .... . ' 1 75 

J Marie ............... Droit penal (1 896) ......... ................ .. 1 87 

!G l~i:ciJ)~r-~ . ~ : ·e·'·t~~~- -~.~~:i~ 
Adolt'o Posadn .. .... .. . Der echo político. 

Teoria. rl e l Estauo y DPrecho 
• constituciona.l comparado .. 

1 90 

2 91 

. ~ Droit internation al privé (1 890) .............. . 
Pasq uale-Fwre ....... . 

Droit intermüional codiüé (1890) ... .... .... .. . 

2 184 

l 193 

D. t' . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tc 10nnam3 commercw.le en SJX 1angues ...... . 1 194 

Montaoari Revest. ..... Droit international public en temps de 
pa.ix (1 880) .............................. . 2 197 
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• OBRAS AUCTORES 

D 

Leon Poinsar d . .. . ... . . Droit internatiomll convencionnée (1894) ... .. . 

Louis Gum p1owics ...... Deeecho po lí tico fi losófico .............. .. .... . 

V. Mol ioier .... . . ... . . . Droit . pé na1 - Traité theorique e t pratique -
(1893) .. . .. . .. . ...... . . .. ... . ........... . . 

Pereira Pinto . . ........ Direito internacional (1 864) .................. . 

Opusco li (1 885) ......... ... . . 

Francisco Camara •• • ... Dir ito crimina1e Parte genera1e ( 1889) .•. . . . . 

' Part~ specia le (1891) . .. ." ... . 

Ed. de Hinojosa ........ Derecho Romano (Historia de!) (1885) .. . ..... . 

G. B. Lacantinerie et M. 
Colin . .. . .. , ..... . .... Droit civil- Donations ent re v ifs et t estarnents 

(1 895) ..... . .............................. . 

G. B. Lacantinerie et , 
Albert Tissier ....... . Droit_civil- De h prescription (1 895) ...... . . 

G. B. Lacantinerie e t 
Albert W ahl. ...•••.• Droit civil- Des su ccessions (1 895) • .•..... .. . 

Julio otero .. . .. .. .. . . . . Derecho ele obligaciones (1 893) .. ... .......... . 

Pietro Manfredi. ... . ... Oieito penale ele !la stampa (1881) ....... , .... .. 

John Westhak e .... . ... Droit internacional (1895) . .• .....•........ . .. 

Ch. Ma.ynz . .. ........ . . Droit criminel (!882) .... . ... . ... ... ........ . 

Josephus Jitta ..... . ... . Droit international privé (1890) .... . . .. ..... . . 

Sanchez Roman . ....... Derecho civil (1 890) .. . . ... . ...... .... .... . . . 

J. M. Estrada .......... Oerecho constitucional, federal y admin istrativo 
(1 895) . ....•....•... . .. . ......•. . ......... 

Rodrigo Octavio ........ Divisão e demarcação de t err as particulares 
(1 893) . . . . . . ..... . .. .. ... • .•............ . . 

Charles Defrenois ...... Droits cl'heredité entre époux (1 894) ........ . 

Ambrosio Montt. ... . ... Oict amenes del fi scal de la corte suprema de 
justicia de Chi le (1894) .............. . .... .. 

Virgile Rosse l. ... ; ..... Droit Federal des obligations (1892) ......... .. 

Charles Cal vo .......... Oro it internacional (1887) . •......•........... 

F. I-Ioltze ndoril' . .. . . ... Oroit des gens ( 1889) .... . ........... . ...... . 

Clovis Bevilacqua ...... Dieeito. da família (1896) .....•......•......... 

N. A. Calvo ........... Decisiones constitucionales •.........•......... 

VO LUMES 

2 

4 

7 

3 

7 

2 

3 

4 

2 

5 

2 

NUME ROS 

108 

215 

222 

247 

257 

258 

259 

260 

266 

267 

268 

275 

279 

280 

283 

295 

299 

301 

309 

310 

320 

324 

345 

347 

350 

369 
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;\.UQTORES OB;RAS 

D 

Leon S_ty .. . .......... . Dictionnaire des finances (1889) . ..... ....... .. 

Mau r ice Block .... ... . . 

Aule te, ... .. .... , .... , . 

Dictionnaire de l'admi nislration fi·ançaise (1891)

1 Diccionario con temporaneo da língua por tu-
g·ueza ... . .... . .. ......... ... ..... .. · .. .. . . 

O. Q. Vau Swinderen .. . Droit penal actuel (1 891) .. .. . .. .. .. ..... .... . 

N. A. Calvo ..... . .. ... Digesto de derecho federal (1 890) ._ .......... .. . 

Gil· Maestre ...•.. , . . , .. Dereclto internacional de guerra· (1 895) . . ... .•. 
1 

FerdioaucloPuglia .. : .. , Dirittopcmale (1 895) ... . . ................... . 

M. Coli n ... .... .. . .. .. . Dr'oit adm inistrat if (1892) .. .... ......... . .... . 

E 

Amaro Cavalcant i . .. . .. Elementos de finanças ......•.. . .........•.... 

Sijm ner Maiue . . .. . . ... Essais sue lê gouvernement populaire ........ . . 
,Leroy-Beaulicu .... .. .. Etat (L') moderna et ses fonctions (1891) ...... . 

August Lauge1 . .. .. .... Etats -Unis (Les) pendant l a guerre (1 866) •.•... 

G Letoorneau ...... . . . Evo1ution (L') politiques daus les diverses races 
bumaines (I890) .......... .. . .... . ........ . 

. , ••• •••• • ' ' • • • o ••••• •• Ensino publico primar-ia em Portugal , Hespa-
nha, França e Belg-iea (1892) ........ ...... . 

Ii· Ahrens ........ . .... Encyclopedie juridique (1 880) . . ...• .. .... ..... 

De Stieglitz .... .. ...... Equilibre (De l') politique (1893) ... ; ......... . 

Si lvio Lessona .......... . Elementi di dirito penali positivo (1 887) ... . .. . 

G. Tarde ............ , . Essa is et .melanges sociologiques (1 895) ....... . 

Edmond Villey . ........ Économie politique- Príncipes (d') (189-1) . .. . 

M. G. Molinari. ....... Etats Unis (Les) et le Canadá. (1876) .......... . 

C. Borgeaucl . ... .. ..... Etablissements et revision des constitutioils (1 893) 

G. Garollo ....... . . . ... Encyclopedia Hoepli (1895) .......... . ....... . 

! E n ~e_ignemen t (L') clu clroit. ~t d~ s science3 po-
E CJ' D t l 't . ht1ques dans les u n1versJtes d'Italie (1 894) ... u.., . u . 101 ••• • • •••• 

Enseignement (L') du droi t et des sciences poli-
tiqu es dans les universités d'Allemagne (1893) 

Max Leclerc . .......... Éducation (L') des classes moyennes e t diri -
geantes en Ang leterre (1 894) •............... 

,Aren~tl ... , .... .' .... .. .. Estudios venitenciarios ( 1S95) .. , .. .. . ... . . , .. . 

VOLUMES NUMER OS 

2 36 1 

l 362 

·z 363 
,.., 366 , ) 

2 370 

l 376 

l 378 

1 287 

l 338 

l 179 

1 163 

1 12 

I I08 

I I4l 

2 I2l 

I 122 

I 282 

I 325 

l 102 

l 20 

I 137 

2 56 

I 28 

1 29 

I 34 

2 78 
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AUCTORES OBRAS VOLUMES NUMEROS 

E 

J. Lauth •....• • .. . ...• . Etat (L') militaire eles principales puissances 
étrangeres (1894) . . . ..... ............... . . . 1 97 

Pa ul Cauwes, ..••.... .. Economia politique (Cours d') (1893) .......... . 4 192 
E. Rés de Berg .•...• .. Expulsiou (L') des étrangers (1888) ... • ...•...• 1 210 

H. Sp:=ncer . .. .. ....... Etica de las prisioue3 ...................... .. 1 228 

G. Rumelin ....•.•.... Economia poli tique (Problemas d') (1896) •.... 1 239 

Numa Droz ............ Essais ecóuomiques (1896) .................. .. 1 240 

Fé:·aucl Giraud ......... Etats et souveraius (1895) ................... . 1 273 

Leroy Beaulieu . . . . ... . Economie politique (1896) ...... .... .......... . 4 276 

Victor Colonieu . . .. . . . . . Espionage (L') (1888) . . ............. . ...... . . l 313 

E . Poli tis ............. . Emprunts (Les) cl'Eta.t (1894) ........... ..... . I 339 

L. Sentupery ....... . .. Europe (L') poli tique (1894) .... . ..... . ....... . 3 340 

Ca-Jalso .... . ......... .. Estudios peuitenciarios (1893) .... ............ . 1 375 

F 

M. Leon Say...... . .. Finances de La Frauce (1893) ............. . .. . 1 146 

Passy ....... . .. ... .... Formes de gouvernement (Des) et des lois qui 
les regissent (1876) .. ... .................. . l 107 

F. E. Fourni er .. ...... Flotte (La) n·ecessaire (1896) ................ . 1 27 

M. G. d'A . Autran .. .. Falleucias (Das) (1892) ....... . ...... . .. ... . . . l 44 

Em. Vercamer ... ... . ' # Franchises (Des) dip1omatiques (1891) ......... . I 185 

Leon W iuiaí·ski ...... . . Finances nesses (1 867-1 894) (1 894) ............ . l 349 

G 

E . de Laveleye . ..... . . Gouvernement (Le) dans la democratie (1892) . 2 152 

J. Novicow ........... . Gaspillages (Les) des sociétés modernas (1894). I ll9 

Leon Muel, ........ . ... Gouvernements , ministéres et constitutions de 
la France de 1789 a 1895 ...... .... . ...... . I 190 

J . B. Espinosa . ........ Gobierno Parlamentario (1885) ............... . I 43 

Scbeibert .............. Guerre (La) fr:mco allemand de 1870-1871 (1 895) I 204 

Oh. Letonrneau .•.... .. Guerre (La) dans les di verses races humaines 
(1895) .... . ... . . .......................... . I 241 

Livio Minguzzi. ..... _. .. Governo di Gabinetto e governo presidenziale 
(1885) ... ... . . ........ ........ .. . ... . .... . . I 254 

Cotesbach-Delldeu ..... . Grande Encyclopedie, inveutaire raisonnée eles 
sciences des letres et des arts. Em publicação . 

• 
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AUOTORES OBRAS 

I 
I H 

Lair ...••... • •...•.... . Hautes (Les) cours poli tiques (1889) ...•.•.•..• 

G. Vautier ..... . ....... Hongrie (La) economique (1893) ............. . 

E. La visse .... .. ..•. . .. Histoire po!Híque de I'Europe (1 894) .. • ....... 
I 

Fr. Noite •. . . . . . . •.. .•. jHistoire des Etats Unis d'Amérique (1879) .. . .. 
I 

C. de Witt . .. ........ · \Histoire de Washington (1884) ............... . 

M. C. Paparri gapoulo . . . i Histoire de la civilisation Helenique (1 878) . . .. . 
i 

Paul Bureau ............ !Homestead (Le) (1 895) . .. ..... ........ .. ..... . 
I 

Fred. de Schulte .. . .... 
1
:mstoit·e du droit et des iostitutions de l'Alle· 

magne (1882) ............................•• 
I 

Martins J nnior . . ... .... ! Histeria Li o ui rei to nacional (1895) ........... . 
i 

Pierre de Gentile ....•.. iHypothéque maritime (De l') (1 889) .... ...... . 

W. A. Shaw ........... ,IHistoire de la monnaie 1852-1884 (1 896) .... . . 

Maberly Philipps ... . •.. History o f banks,' bankers & banking (1894) .. 

- I 
I I 

Lu~chini. ..........•.•. lls tituzione (Le) di benefi.cenza .. . . : .......... . 

A\ fred Fouillée .. . .... · iidée (L') modet•ne du droit ( 1890) ............ . 

Et.louard Cohen ....... .. . Impôls- Réformes pratiques dans le regime 

I 
(1895) .... .. • . . .. .. .... •.. .. . ....•.....•.• 

Fustel de Coulanges .... Iostitutions politiques de l'ancienne Franca 
(1891) o •••• •• •• o o. o " ••••• o • • • • • •••• • ••••• o 

R. von Ihering ......... Indo-européens (Les) avant l'histoire (1895) . .. . 

.... ......... •. ...•... . Institutioos (Les) penitentiaires de la F rance 
en 1895 (1895) . . .... ... . .................. . 

Garcia Moreno .•....... Iostituciones políticas y jurídicas (1882) ....... . 

L 

G. Tarde .............. Logique (La) sociale (1895) ................. .. 

Ernest Lebr ... .. .. .. .. , L~gis\ation penal e de Ia ~ussie (1876) .... . . .. . 

L. Pomsard .. . .. . ..... ,Libre-ecbange et prolectwn (1893) ....•. . ..... 

T1t. Chartran .......... Leon XIII devant ses~contemporaines (1 892) .. . 

J. E. Horn ......... ... Li.berté (La) des banques .................... . 

VOLUMES 

2 

13 

NUM EROS 

281 

ll7 

14 

!55 

25 

232 

242 

243 

244 

246 

278 

365 

368 

30 

37 

209 

290 

322 

380 

158 

!57 

2 

18 

148 
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AUCTORES OBRAS 

L 

Leon Donnat. . .. ... .... Lois et mmurs republicaines (1 880) ........... . 

Arthur Gira ult ......... Legislation colooiale (1 895) . .. . ....... ... . .. . . 

Gilbert .......... . ..... Lois et IDstitutioos mili taires (1895) .......... . 

....................... Leggi complementari dei codice di commercio 
(cu ll ecçüo Barberáj (1 893) .............. . ... . 

L. Beaugé ............. Lel)islalion, atlmioistration et comptabi1ités rni-
ilta tres . ..... ... . . . .... . ..... . ...... ...... . 

E Vigouroux .......... Legislation e j urisprudence des chemios de 
fer (1886) ................................. . 

Emmauuel Bessou ...... Legislation (La) civile de l'Aigerie (1894) ..... . 

Frémy Ligneville .. .. ... Legislation des bâtiments et constructions (1891) 

Joaquin Costa .......... Libertad (La) civil (1 883) . : .................. . 

De Lherrnont ... ..... ... Lois (Lesj peoa1es protectrices d'3 l'agricu1-
ture (1894) . .. .. . . ......... .. ... .......... . 

Georges Paulet .....• . .. Lois, decrets et reg\ements r elativas au com-
merce et ~ rindustrie (1892) . . . ............ . 

B Courtois ........... . Liquidation jucliciaire 11894) .................. . 

Dillon ..... ...... . .. _ .. Laws (The) and jurisprudence of England aod 
Ame rica (1894) .. ..... .. . .................. . 

.•..••..... •.......•.. Legislation péoale comparée (1894) . .......•... 

M 

Visconde de Ouro Preto. Marinha de outr'ora (1895) .................. . 

Attilio Brunia1ti. .. . .... Moderne (Le) evoluzioni del governo constitu-
zioua1e (1 88 1) ..... .... . ..... ........... .. . . 

A. Arnauné ............ Monoaie (La), le credit et le change .........•. 

H Hervieu .... ........ Mioisb·es (Les), leur rôle et leur attributions 
( 1893) ..... . .. .' ..... ... ........ ... ..... . .. . 

C Lassale ... . ......... Manuel de l'organisation de l'armée (1892) .... . 

P G.iry ................ Manuel diplomatique- 1894 .............. ." .. 

Herbert Spencer ........ Morale (La) eles di trereuts peuples et la morale 
personnelle (l8\J3) .............. . .. . ...... . 

H. Bucbard ........ . . .. Marioes etrangéres (1891) ................... . 

P de Pardiellan .. .. ... Mreurs politiques (1894) .......... . .. . .. .. .... . 

j VOLUMES 

l 

I 

1 

-1 . 
2 

1 

2 

2 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

NUMEROS 

36 

49 

55 

70 

77 

182 

200 

248 

264 

284 

321 

341 

348 

379 

385 

142 

105 

138 

153 

317 

132 

175 

26 
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AUCTORES OBRAS VOLUMES NUMEROS 

Gabriel.Monod ....... . . Maitres (Le3) de l'histoire, Renan, Taine, Mi-
chelet (! S96) ...... . .. . .. . 00 •••• •••• • 00 •••• I 32 

Memoires du Baron Hassumau ......... .. ... . 3 22 1 

George Clare ......... . Marché (L::!) monetaire anghlis et llt clef des 
changes (1894) . ................. . .... . .... . 1 224 

L. Dupriez .... .. ...... Minist res (Les) dans les princip1ux pays d'Eu· 
rape et d'Amerique .. . . ... ............... .. 2 249 

Ernest Glasson ......... Mariage (Le) civil -e t Je divorce (ISSO) ...... .. 1 'r~ _ ;);) 

Alphonse Lejeune .•.•.. Monmües, poids et mesures des principaux 
pays tlu monde (IS94)oo ....... 00 .......... . l 265 

Gustave Dutruc ......•. Manuel de l a responsabil ité et de la discipline 
(1S95) .... o o .............. o. o o . o o ..... o •••• 1 277 

Memoit;es du Chancelier Pasq uier (1 894) ... . . . 6 294 

• 
Arthur Ratl'alovich . ... Marcllé fin ancier (Le) en 1894·1895 (1 895) .... . l 

I 
308 

N 

Geoutl're de Lapradelle. Nationalité (La) d'origine _( 1893) ... .. .. .. . ... . l 136 

George Cogordon .• ..... Nationalité (La) au point de vue des rapports 
iuternationaux (1890) ...................... . 1 134 

' A. de Taillandier ..•. .. Nationalité (De la) et de Ia naturalisation -
Manuel fbrmulaire (1891) ......... .. ...... . l 4.6 

o 

Philippe Bellanger ..... Ül'ganisatiou poli tique et admio istJ·ative, étu-
des (1893) ......•...•...••..............• . . I 81 o 

.. . . .. .......... ... . . .. CEuvre3 de Michel Bokounine, feclera lisme, so-
cial isme et antitheo1ogisme (1895) .. . . •. .... 

C h. Salomon ....... .. . Occupation (L') des t erritoires s~ns maitre (1889) 

I 

l I 83 

l I 187 

C. Lassalle . ... ....... . Obligations militaires- Code Manuel (1893) .. l 190 

Adolphe Prins ......... . Organisation (L') de la liberté et le devoir 
socia l ( 1895) . ...•............ . .. ... ....... . l 214 . 

Herbert Spencer . .. . . . . Organismo (EIJ social. ...................... . l 229 

H. Taine . ... ... .... ... Ori e-ines de la France contemporaine - Le re·. 
g tme moderne ••. .. .......•... . .... .. . .. .• . 3 233 

H. Taine ......... ''"., . OrigiJ?C de la France contemporaine- L'ancieo 
regtme •... .. . .. • • . , . . ........ ..... : ...•... l 235 
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o 

H. Taines .... .... .. .... Origines de la France contemporàine - La 
revol ution .•.......•.........••... .. .. ' .... 2 234 

André Li esse ........... Operations (Les) de banque (1896) ... ......... . l 256 

J . Kapnist, ............ Organisation judiciaire.de Russie (1893) ...... . l 297 

H. Levy Ullmann ... . .. Obligations a primes et a lots (1895) ..•....... l 305 

Max Hayem .........•.. Opérations á terme (Les) sur les manchandises 
en France et a l'etranger (1894) .••. . .. . .... l 311 

Maurice ~allois~ ...... Ouvertures (Traité des) de crédit (1891) ....... · I 344 

Gastou Jéze ............ Occupation (L') (1896) ......... .. .. ... ....... . I 377 

p 

J. Novicow ...... .. .... Poli tique.( La) internationa1e (1 886) ........... . I 133 

Ferdinando Pug1ia .... .. Procedura penale (1889) . . ...•............ . ·.· l 329 

Sidney Schopfer ... .. .. . Principe juridique de lny 'eutra1ité (1894) ....•. I 314 

J. de Castilho .....•.... Portugal e Braz i!. Conflicto diplomatico 
(1895) . .......... .. ....... ..... . .... . .... . . 3 I73 . 

J. V. Lastarria ..... . .. . Política positiva (1893)· ................. , .... . I 261 

H. George ........... .. Progre3 et pauvreté (1887) . . .............. . .. 1 149 

Nicoméde Bia-qchi. ..... Poli tique du Conte Camille de Cavour (1885) .. . I 150 

Leon Donnat ..•........ Politique (La) experimenta1e (1891) . . ........ . I 23 

Pierre Kropotkine ... ... Paroles d'un revolté (1885) ..... . ........ . .. . I 9 

Huard et Mack ........ Proprieté lit.teraire (De la) et artistique (1891) . I ll8 

Bluntscbli ... . ..... .. ... Politique (La) (1883) .................... . · .. . . l 106 

Yvas Guyot ............ Proprieté, (La) origine e evo1ution. Refuta-
tion (1895) ... ... •.... .... ... .... . ......... I 51 

Eugéne Cbosson ........ Proprieté (La) litteraire (1895) ..... .. . .... . .. . I 85 

Albert Bushnell •....... Pract1cal essays on american governmel).t 
(1894) ... ... .......... ' . .... .. ...... . ... .. . l 86 

Emile Worms .......... Politique commerciaie (1895) ................ . I 188 
• L. Guillouard ....... . .. Prêt, du depot et du. séqu~stre (1893) ........ . l 205 

F. vou Holtzendorff .. . . Princípios de política (1888) . . .... . . ......... . l 227 

Ch. 1\'Iuteau .. . ...... ... Prescription (De la) de l'action publique et de 
l'action civile en matiére penale (1895) . . ... 

, 
l 256 
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. p 

T. Crepon .· .. ... .. ... . . Pourvoi en cassa tion en matiere civile (1892) . . 3 289 

Charles de Boeck .. : .. . Proprieté (De la) privée ennemie sous pavillon 
ennemi (1882) . . .... . .. . ... ....... . . . . . . . .. 1 346 

Q 
' 

Léon Poinsard . •. • . . . •. Question monetaire (1894) ..... . ..... ..... .... I 15 

A. Desjardins ...•. .. .. . Question sociales et politiques (1893) .. . . . . ... I 166 

Gustave Beksics .. .. . .. . Question (La) Roumanie et la lutte de races en 
Orient (1895) ..... .. . •. . .. . .•. ... . .. • ...... 1 41 

R 

Bou~quet de Florian . . . . Revision (De la) des constitutions (1891) ... ... I lO O 

L'Abbé de Broglie ••. . .. R·eaction (La) contre !e positivisme (1894) .• . •• I 10 

Leopo1d Arnaud •..... .. Revision Belge (La) (1894) . • . •... . . •• • ..•. .• . l li 

G. d'Avenel. ... ....... Reforme administra ti f (189 I) .. . .. ..•. . •• .•. . . 1 21 

Eugêne Rostand .• ..• . . . Reforme (La) des caísses d'épargne françaises 
(1891) . •. •. .. ...•.. . •• • .• • .. . . . .. . ••.. .. . .. 1 !51 

Henry Genewis .. .. .. . . Regime des sociétés (1894) ... ••.. . •.• .. ... . . .. 2 39 

...... ............ ... .. Regimento de custas judiciarias (1891) .. : ... . . I 45 

Herbert Barry .. . .. .. . . Russie (La) contemporaine (1 873) . . . .• . .. .. . . . I 88 

A. Carlier .... . . .. . .. . . Republique (La) americaine des Etats Unis (1 890) 4 183 

Alfred Bambaud ... ..... Russes et Prussiens (1 895) .............. . .. .. I 218 

Emmanuel Besson .... .. Reforme bypothecaire (1891) .. . . . ... . . . . ..... I 219 

Tb. Bormans . .. .... . .. Repertoire concernant les constructi011s (1887). l 223 

Gustave Marqfoy ..•• • . • Republique (La) (1891) ..... . ...... .. ...... .. . 6 304 

Tbeodore Child .. ... .. . . Republiques (Les) Hispano- Americaines . ... •. . . I 356 

Guillau me .. • . . ,, ...... Relations conventionnelles (1894) . .. .. . . .... .. l 37'1 

• s 

' Emile \Vorms ....•. .• .. Science des finances (1891) ..... .. ... .. .. . .. .. I !li 

Fournier de Flaix . . . . . . Statistiq ue comparée ( 1889) .. . ... .. ..•...• ... . 1 165 
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Francqueville .......... Systéme judiciaire de la Grande Brétagne (1893) 

Felix - M. Bing .. . . ... Societé (La) anonyme eu droit italien (1887) .• . 

Felix - M. Bing ...... . Societé anonyme (La) em Allemand (1892) • . . • 

Guido Jona ...... . .... . Studi constit uzionali (1889) .. .. . ..... . .. . ... . . 

Henry Desplaces . ...... Senats · et Chambres hautes (1893) ....... _. .... . 

Garelli Della Morea .... Sagg-io sulla scienza dell' Amministrazione 
(1 886) .. .......... ........ ... . ....... . . ... . 

M. H . Pascaud .... . . . .. Separation (La) des póuvoirs (1878) . ..... .... . 
• René Stourm ... ... . . .. . Systémes gener·aux d'impots (1893) . . . ..... . . . 

Albert Bushneli. . .... .. Studies in American education (1895) .... .. . .• 

Emille de Laveleys .. . . . Socialisme con temporain (1 894) . .. . . . •. .. . . . .. 

Antoine Fa ure . .. . . .. . . Sociétés par ac ti on. Nouvelle loi (1894) ... . . •. 

Louis Pabon . . . ...... .. . Saisie-arrêt des salaires, gages d_es gens de ser-
v~ce et pet its t raitemen ts (1 895) . ....•• . • .. . 

Jean Grave ...... .. .. . .. Société (L'1 ) futur.e (1 893) .. .. . ... ........ .. ... . 

L. George ... ...... . .... Sursis conditionnel a l'execution de la peine 
,(1895) •. .. •.. • •. . . . •.. • . .. • . .•.• . •• . ... ' . •. 

R. Rousseau .... , : . . . .. Societés_commerciaies (1878) ..... ... . . .... ... . 

R. Garofalo ... . .. .. . .. . Supersti tion (La) socialista (1895) . .•.•....•.•• 

Henry Ferri. .. . . .. . . . . Sociol_ogie crin;J.inelle (La) (1 893) . . . .... . . . . ... . 

Comte de Tocqueville .. Souvenirs de Alexis de Tocquer ille (1893) . • •.. 

André Lichtenberger ... Socialisme (Le) au X VIl! siécle (1895) . •.. • .. . . 

Neveu et Jouan ... . ... . Ser vice adm inistrati t' a bor d des na vires de 
l'etat (1895) .. .. .. . . . . ............ .. .. .... . 

Eug . Dreyfus . . ... . . . .. Societés civiles a formes commercia les en France 
e t a l'etranger (1888) ........ ... .. , ...... .. 

Henry Pascaud ... . . . .. . Suíl'rage politi rt ue chez les principaux peuples 
civilisés (1 895) . .. . .... .......... . ........ .. 

Jacques Bertillon .. . . . . . Statistique administra tiva (1895) . .... .• . .. .• .. 

T 

Guillaurne de Greef ... . Tr·ansformisrne social (1 895) . . .. . .. ....•.. . • . . 

L. Kamarowshy .. ..... . Tr ibunal internacional (1887) . . . .. .• . .. . . . . . • 

VOLUMES 

2 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

NUM EROS 

. 
130 

177 

175 

353 

135 

154 

382 

203 

35 

47 

52 

54 

79 

196 

211 

230 

237 

288 

306 

330 

331 

332 

333 

110 

137 

. 
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T 

Paul Bernard ........•. Traité de l'extradition (1890) ................ . 

E. Vignes •............ Traité des impots en France (1880) ........... . 

Lalleau ................ Traité de l'expropriation (1892) . ............. . 

Le Roy-Beaulieu ... : . .. Traité de la science des tiuances (1891) ....... . 

Ch. de Savigny ......... Traité ele la possession en clroit romain (1893) .. 

Emile Cossé •.......... Theorie de la responsabilité politique (1882) ... 

Geoufi're de Lapradelle. Theorie et pratique des fondations· perpetuelles 
(1895) ................ ....... .. : .......... . • 

Rector Depasse ......... Travail (Du) etde ses conditions (1895) ...... . 

G. J. Goschen ......... Theorie des changes etrangeres (1892) ....... . 

Henry Bonfils .......... Traité de procedure (1892 .. . ......... . .. .... . 

L. Guillouard .......... Traité du nantissements (1895) .... . ....... .' .. 

Ed. Vermond ......•... Theorie geuera1e de la possessiou en droit 
romain (!895) ........................ . .... . 

Tarifa das A:lfandegas (1895) ...•.............. 

v 

Andre Liesse ...... · ..... Vie (La) nationale (1894) .................... . 

L. Guillouard .......... Vente (La) et de l'échange (1890) . . . ~ ........ . 

VOLUMES 

2 

2 

-2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

NU MEROS 

125 

124 

169 

162 

170 

13 

172 

42 

186 

217 

236 

238 

367 

3 

208 
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. Revistas e JOrnaes 

Anuales politiques et litteraire 
Bulletin de la ~ocieté de legislation comparée. 
Bulletin de Statistique et de legislation comparée. 
Cosmopolis (Revue lnteroationale}. 
Economista (L') français. 
Echo (L') parlementaire et diplomatique. 
Journal des economistas. 
Journal de droit international privé. 
Jurisprudence generale. 
Monde (Le) moderna. 
Reforme (La) economique. 
Reforme (La) financiére. 
Revu& bleue. 

scientificos 

Revue de droit international et de legislation comparée. 
Revue des deux-mondes. 
Revue eocyclopediq ue. 
Revile economique et financiare. 
Revue franco sud-am!)ricaine. 
Revue generale d'adminisfration. 
Revue generale du droit, de la legislation et de la jurisprudence en Franca et à l'etran.:,n<er~. 

Revue international et de droit mat•itime. 

Revue de Paris. 
Revue des Remes. 
Revue sociale et politique . 

• 
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