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.~n•!n~.· Ju_;ld_l~o (proje~t_o-n. 3S A de 1S9-~1: .. 
Pa .. s . .27,· 28, 71, .78, 79, 80, Si, H.S,- !i.i..Cl, i20 

. e 132. 
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:Escola I~olytechnica. (Projecton. 193, de 

1

1\lenll!lagens: 
1895.) Pags. 180 e 1i:li. 

Pedindo um credito de t4.519:690S parft a 
:Estado de sitio. (Projecto n. 96, de 1895.) 1 Estl'acla de Ferro Central do Brazil. Pags. 

Pags. 8, 9 e 10, 21, 22 e 23. 

Estl•adas de Fe•·ro : 

Central do Brazil. (Projecto n. 203, de 1895, 
autorisando o Poder l<;xecntivo a despender 
até a importancia ele 14.519:690$ para acqui
sição do material rodants e melhoramentos 
inclispensaveis.) Pags. 558, 559, 560 a 588. 

De Ma tto Gt·osso (Cuyabá) e o porto de A veiro 
a terminar n:< margem do rio Tapajoz. (Pro
jecto n. 202, de 1895.) Pags. GOS, ~>09, 510 e 
511. . 

De Sapopemba. (Projrcto n. 83 A, de 1895.) 
P~tgs, 199, 251, 341, 342, 394. 395, 524, 525, 
526, 527, 644, 645, 646, 647, 648, 6J\J, G50, 
651, 652, 653, t354, 670, 671, 672, 673 e 674. 

Exclusão da classe de generos de importação, 
para os e !feitos do ar~. 7o n. 1 da Consti
tuição Federal, daquelles que forem effecti
vamente expostos a consumo, incorporados á 
massa dos bens commerciaes ou particulat·es 
nos Estados. (ProJecto n. 191 A, ele 1894.) 1 
Pags. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 e 380. 

Gado co1nprado e fornecido á população 
elo Districto Federal em 1892. (Projecto 
n. 176 A, de 1895.) Pags. 410, 411, 61c!, 630 
e 670. 

Gymnasio Nacional. (Projecto n. 35, de 
1i:l\J5.) Pags. 7, 13, 14, 15, 16, 17. 11:1, 116, 
117, 141, 142, 143. 144. 145, 146, H7, 167, 168, 
169, 22(), 230, 231, 232, 261 e 26.2. 

Inclusão como effectivo na brigada policial 
ela Capital Federal. no posto que exerce em 
commissão, elo major :wxiliar technieo elo 
Ministerio ela Jnstiça e alferes elo exercito 
Benevenuto ele Souza Mag-alhães. (Prnjeeto 
n. 97, ele 18\J5.) Pags. 113, 132, 417, 518 e 
555. 

Indeinnisação aos Bancos Emissores Re
g·ionaes. (Projecto n. 172, ele 18\J5.) Pag·s. 
17, 18, 19. 20, 36, 37, 233. 2:34, 23.5, 236, 2\18, 
2\J\J, 300, 301, 302, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
~~ m ~.~.~ ~.m. ~.~ 
400, 401, 402. 408, 404, 4.05, 406, 407, 408, 40G, 
410, 417, 5.27, 328, 52\J, 530, 531. 532, 533, 551 
e 552. · · 

Isenção ela penhora de varios b?ns, além dos 
renumerados no art. 59 do decr<eto ·n. Ti7, ele 
1850. (Projeclo n. 198, ele 1895.) Pags. 315 e 
316. 

Loterias p:tra conclusão elo templo ela Cande
laria. (Projecto n. 75, ele 1895.) Pags. 113, 
114, 115, 132, 133, 148, 228, 229, 252 e 263. 

Melhoi•amentos elas reformas elos officiaes 
do exercito concedidas por decreto de :.:! de 
fevereiro de 1890. (Projecto n. 113, de 1892 
com o parecer n. 75, ele 1895.) Pago. 175 e 17fl. 

Pedindo nm ct·edito de 76:00i.l$ pm·.1 a conti
nuação elas clespezas com o custeio da colonia 
correccional. Pags. 19D, 200 e 201. 

Pedindo um credito ele 300:000$ :10 Ministel'io 
ela Marinha para o es~urlo ele um local onde 
melltor possa ser estabelecido o Arsenal de 
Marinha des~a Capital. Pags. 33::1, 339 e 340. 

Pedindo um credito de 128:828:~500 para 
compra em Inglaterra ele 20 tonelaclaR ele 
nikel e 6J dit-as de -cobre para o fabrico ele 
moedas ele nikeis. Pag-. 360. 

Pedindo um credi1o de 830:000$ ·destinado a 
obviar as difficulclacles pl'Ovenientes ela in
sufficiencia ela verba n. 4, art. 6o ela lei n. 266 
de dezembro ele 1894, que provê sobr.e as des
pezas com o serviço postal ela Republica. 
Pags. 360, 361 e 36.2. 

Navegação elos portos ele S. Ifrancisc0 e 
Amarante, no rio Parnahyba ao 'l'utoya. 
(Prc.jecto n. 134, de 1804.) Pags. 260, 293, 
29-! e 342. 

Or·çamentos : 

Do Minislerlo ela Fazenda. (Projecto n. 142, 
ele 1895.) Pags. 120, 121, 122, 123, 1.2'1, 125, 
1D1, 102, 19:1, 194. 195, 196, 197, 198, 199, 
210, 211. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219. 220, 221, 2.22. 223, 261. 265. 266, 267, 
268, ~69, 270, 271, 272, 273, 274, 275,276, 277, 
27<". 27D. 280, 231. 282, 283, 284, 285, 414, 
415, 416, 417' 519. 520. 521. 522, 523. 524, 
556, 557, 558, 614, 62~. 624, 625, 626, 627, 628 
629, 630, 631. 632,633, 634, 635, 636, 637, 
G38, 639 e 640. 

Do l\linisterio da Industria. Vi:wão e Obras. 
(ProJecto n. 178, ele 1895:) Pag·s. 31, 32, 33, 
:14, 37, :38 , 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 
71, 72, 7:l, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 
86. 87, 88, 89, 90, 97, 98, ~19, 10~, 101, 102, 
103, l04, 105. 1011, 107. lOS, 10~1, 110. 111. 
112, H3, 207, 208, 248, 249, 250, 252, 253 
254, 255, 25!\, 257, 258, 259, 260, 289, 290, 
2Dl, 292, 29:ô, 294, 295, 296, 297, 298, 311, 
CJ12, ~3·t:3, 314, 3t5, s2o, 32L 322, 323, :r24, 
~.~.~.~.~.~,~.~.~. 
385, :186, 387, 388, 3d9, 3\JO, 3'01 e '114. 

Do Ministerio ela Justiça e Negocias Inte~iores. 
(Projeclo n. 149, ele 1895.) Paga. 59, 60, 61, 
G2. 63. 6:!, 65, G6, 67, 128, 129, 130, i:H, 
13!, 133, 13-!, 13:), 1:36, 137, 138, 139, 140, 
1-H, 1'5S, 15\J, 160, 16L 165, 166, 167, 185, 
18G, 187, 188, 189, 2,)7, 223, 224, 225, 226, 
227 e 228. 

Do Ministerio da i\Iarinha. (Projecto n. HOC, 
de1S95.) Pags. 6, 7, H, 56, 57, 58 e78. 

Do i\linisterio das RelacõesJExt€riores. (Pro
jecto n. 122, ele 1895.) Paga. 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 419, 420, 421, 4?2, 423, 424, 425, 426, 
427, 428 e 518. · 
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Organisação elo Estado ~Inior do Exercito Reaquisição dos direitos ele cidadão bra-
e da lntendencia ela Guerra. (Projecto n. 189 sileiro. {FroJecto n. 39 A, ele 18%.) Pngs. 10 e 11. 
de 1895.) P1•gs. 149, 150, 151, 152 e 153. 

Pal.ente de General de Brigada passada a 
todo coronel reformado ou honoral'io que 
proYar estar comprehendido no Decreto de 12 
de novembro de 1894. (Projecto n. 187 de 1895.) 
Pag. 28. 

Pensão annual a cada uma das cinco filhas 
do Marechal Florirmo Peixoto. (Pr.•jecto n. 8.2, 
de 1895.) Pngs. 176 e 177. 

Ponte soure o rio S Francisco, ligando 
Joazeiro, na Bahia, a Petrolina, em Per
namlJI!co. (Projecto n. 94 A, de 1895.) Pag. 364. 

Prolongalllento da Estrada ele Ferro da 
Bahia, ele Santo Antonio das Queimadas ou de 
outro ponto mais conveniente a villa do Morro 
do Chapéo. ( Projecto n. 93 A, de 1895.) 
Pag. li70. 

Pt•oprio• naéionaes no Estado de ll:fatto 

l'teducção a tres mezes do prazo estabelecido 
para a duração das incompatibilidades defi
nidas no paragrapho unico, elo art. 30 da lei 
n. 35, ele 1892.· (Pro.Jedo n. 153 A, de 18()5.) 
Pags. 202, 203, Gi3, G69 e G70. 

Reor•gani!!ações: 

Do Corpo Diplomatico. (Projecto n. 59 B e 59 
C, de 1895.) Pags. 3, •!, 7, 12, 13, 34, 
35 e 36. 

Do serviço de immigração e colonisação da 
União. (Projecto n. 15, ele 1895.) Pags. 7, 
i62, 163 e 164. 

Reversão a activa do tenente reformado do 
Corpn de Bombeü·os José Julio. (Projecto n. 
de 1895.) Pags. 344, 345e 346. 

Supremo Tribunal Federal. (Projecto n.159 A, 
de 1895.) Pags. 179, 348 e 349. 

Grosso. (P.rojecto n. 84, de 1895.) Pag. 670. Terras devolutas. (Projecto n. 57, de 1895.) 

Quantia devida ao Almirante Jeronymo 
Francisco Gonçalves, em termos e para os 
effeitos do d~creto n. 169 de 1894. (Projecto 
n. 152, de i89u.) Pags. 90, 91, 92, 93, 103 e 104. 

Pags. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5.2, 53, 54, 55, 
76, 77, 78, 93 e \JL 

Vagas nas commissões. Pag~. 36, 293, 294, 
303, 362 e 391. 
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CAMAlRA DOS DEPUTADOS 

SoiDlllaa· SHSSãO 1aa SBIDlllfia }BID~latnra, Qo GOH~BSSO Nacional 

88' SESSÃO m1 2 DE SETEMBRO DE 1895 

. P"resi4cncia. do Sr. A1·thur Rios (f• -uic~· 
pres«Umte) 

no, A~istides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paül~ Guimarães, Vergne de Abreu, Dionysio 
Cerqueira. José I~acio. Leovigildo ~_mi· 
ras, Rodrigues -~~ .:.!l>lêptillth@~ ~~vs, 
Pa.ranhos Monten~;"X~de ~íJilto~:Go>r· 
quato Moreira., A~io de. Siqmira,=!il'5sé 

Ao meio-dia procede-~:.e ã. chamada, · á. qua.t Carlos, Serzedello COrrêa., França Ca.rva.lho, 
respon<lem os Srs. Arthur Rios, Thomaz Del- Oscar Godoy. A.merico de Mattos, Lins de 
.fino, Ta. vares de Lyra., Alene>•r Guimarães, Va.sconcellos.Eui~bio de Queiroz, Alberto Tor
Sà. Peixoto, Lima BacUtry, Fileto Pires, Ga· res, Costa. Azevedo, Ernesto Brazilio, Julio 
briel Salgado~- Matta. Bacellar, Augusto Moa- Santos. Sebastião de Lacerda, Ponce de Leon, 
tenegro, Theotonio de Br•ito, Ca.l'los de No- Mayrink, Almeida. Gomes, Lan•lulpho de Ma.
va.es, Bricio Filho. Holl:~nda de Lima, Bene- galbães, Campolina., Lima Duarte, Joã.o.Luiz, 
dicto Leite, Viveiros, I.niz Domiogues. Costa. carvalho Mourão, Vaz de Mello, Monteiro de 
Rodrigues, Gustavo V eras, &duardo tle Ber- Barros, Chagas Lóbato, João Penido. Gonçal
redo, Ct\ristino Cruz, Anisio de Abreu, Pires ves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz Junior. Fortes 
Ferreira., Arthur de Yasci>ncellos, Frederico Junqueira, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Oc
Borges,Goncalo de Lago:s,Udefonso·Lima, Tho- ta.viano de Brito. Lamounier Godofredo, Ri
maz Cavalcanti, João L.opes, Francisco Beoe- beiro de AloJeidà., .Rodolpbo Abreu, Theoto
volo, Jo3é Bevilaqua., Augusto Severo, Fran- nio de Magalhiles, A."rthur Torres~ Pinto da 
Ci$CO Gurgel; Junqueira. A.yres. Cunha Lima., Fonseca, Simão da Cunha, Paraíso, Ca.val· 
Silva Mariz, Trindade, Cha.tea.Ubl•iand, .Jo~é ca.nti, Lindolpbo Caetano. Carlos das Cba.ga.s, 
Mariano~ Arthur OrlaJldo, Pereira. de Lyra, L'lmartine. Cost.a Machado, Alfredo Ellis, 
Gaspar Dr·ummond, Coelho Cintra, Luiz. de Francisco de BarroS", ·Pa.ul"o Queiroz, Casemi~o 
Andrade,Tolentino de Car~tlho. Marcionilo da. Rocha, Dorninc"Ues de Castro. Din'o Bueno, 
Lins, Cornelio ela Fon:seca,:Lourenço de Sã., Gustavo Goiioy, Bueno de Andrade. Padu·a. 
Medeiros e Allluquenrue, :Miguel PeL·na.ui- S:l.Ues VieiJ.·a. de Mol~d.el>, Herculano de Frei·· 
buco, G.onçalves Maia, Carlos-Jorge, Fernan- tàs·, P~ulino Ca~los, Francisco Glicerio, F~: 
des· Lima, "Araujo Góes, Rocb.a: Civa.tc.'mti,Cle· tado, Hermenegildo de Moraes. :Alves de 
mentino do Monte·, Olympio . de Campos, .Me· Castro. Ovidio Abraotes, Urbá.no de ~ouveia~ 
nezes Prado,Geminiano· Bra.zil, Gouveiá Lima, Ma.ria"no"R.a.mos, Cai·acciolo, 'La:menha Liiis, 
Sa.?-tos Pe~ira., . Augu:sro · d_e· Freitas, Netva, ~eida. Tórrés"; ~U:X:o M~!e!, P~W.~ Ra~_os._ . 
Milton,Francisco .Sodré; Tosta; Ma.noel.Caeta-. Francisco· ·-Tolentino; ·Emilio Blum; ·Fonseca. ·. 

·- -··.-.caru~;_,v. · v:;:· · ····· .":>· · · · 1 . 
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Gnim:l.l":ies, Pet•eira. da Cost1., Apparicio :M:\- vnlot• que teve o g-ene'i-al Cnulla. Junio1·, por 
riense, Rivada.vi:~. Corr~~a., Victoríno Monteiro, occasião dn. ~uerra. do P;\roguny. (Ar.oiados.) 
Aureliano Barbo::a, Pinto da. Rocha, \'espa.- Filho tle um:t f:tmilia distioctn, mas som 
siano de Albuquerque:, Francisco Alenca.stro alta l>osi~ão politicn, elle · r({tit•ou-se do sen 
e Pedro Moacyr. Est·ldo como voluntario, e sem lct· out1·os 

Abre-se· ·a sessão. meios par.' snuir a não serem o se11 •alor in-
, . doma.vel e a sua ·coraz~m alcançou dnmute a 

E _hd:l;!! sem debate :1ppr0\'3.da n aet..'\ da guet't'O. ~!o l'•un,..uo.y- po3tos clov,,dos, como 
l!CSSao antecedente·.· r ·' · · .-: .· · • y. Es. ·sabe ·perleitanieute: -~ 

Deixam d.(comp_ri.l'ecor com 1c';\us.,·.Pa:rtici-: ~ ·.D~po~s de,v~l~i_F y~u~·~r~t_nntal, ~steve 
pada. os Sr~. 'Ros:~.' ~c "Silva-;- Coelüo LJs1 .. o:\, \ÍOI' algum tempo reco!lndo <t V1iln. p:ll'ttcúlft;.
Eueas Martins, Nogueira. Pamnaguá.. Torres .illais tardo, por occasiüo da JWOChllllCI~i'i.-ll 
Poriugn.l, Pedro Borge.s. Martins Junior, Al'- RepuiJ\icn, euvol\'eu-se na pohlica do Bstlilo, 
minio Tavares, Zn.ma,Marcolino Moura, ·Beli- e em I 890 foi eleito senador. 
sa.rio de ~Ol\7.0., Fonsec:a Portella, Nilo Pc<:a..· Algum tempo depois, por occnsião <.la re
nha., Urbano ).l;ncontlos, Francis~9..._Veiga... "9J~n . ~Cl. .!> .ue setembro, <l Cama\':1. to<.la. sabe 
Ferreira. Pires, V<\llada.res, cupertino de Si- o papel snhente l]u~ elle occupou. 
queira., Matta. MMhado. Ole.gario :Maciel, Amigo intimo elo Vice-Presidente d:~ Rern· 
Manoel Fulgencio, Almeida. Nogueira, Adol- blica., como um;t dedicaçi'io e:ttl'llordinal'ía i\ 
pho Gordo, Moreira da Silva., Cincina.to Braga, causa publica., e com amor fervoroso á Patria 
:X;\vler do Valle, Luiz Adolpl.lo e Angelo Pi~ em que nM.:et-a, o G'eneral Cnr.ha Junior nüo 
nheiro. E sem. causa os S;s. Helvecio .Monte, llesitotl em fa7.er os maiores S:'lcrilicios par..a 
qcta-viano I.ont:eiro;Fia.vio de :A.ra\130, ·s~bas- :p:es~'U', não .. só ao:.;ovei'q!'! do i\I;u;e~lúif Elo
J.t~o .... I,.aJ!<!UlP.hl>,. ~Çie~q , ~un~s. Gq.Id.i;lo .Lo~' t;H\09.._.cpw.s_ a... todQv o p:uz,. os. S•maço~. :,a
reto, Alcin<.lo Guant\líaJra, Erice Coelho. Silva· liosos que est:wnm ao seu tllc:tnce. 
castro, Agostinho Vidn.l, BM·ros Franco Ju- A sua saude já-se -:tcha.v;t c:;.ut.io alterada.; 
nior, Paulíno de SouztL Junior. Domingos de em vez, porem, de retimr-se immedintnmente 
Mot-aes, Cost.1. Junior. Alberto Saltes. Brazilio para(\ Burcp~, como devh\ e lhe era nconse-
da. Luz, Mn.rt ins Costa. o Ma.r~al Escobar. lhado, para o seu completo restabelecimen to, 
. S 19 ~ ta · ed : I ·t .cl o geD;~t·a.l C)ll)h:l:}~L?i?.~: .lo~~ .·P . 1~11tr.i9,tismo 

:·~e.o ... r . ., .,...~~~~ .!:~~ . pr~c e .a, .. 81 ura. ... 0 bastaute'parit"fazer"o·sn-ci'ir\ct<l de·su·rL pC!ssoa.. 
·.- @~~o ... ..-. · · ···· ... _ "; · . ... : ..... ·'.'.' ' :··.'~ ·. ~· · permanecendo aqui, J'restaudo relevantis
. · . .,·~, ·, · ···· · ··· .. . .. · ··· ·• .. .. ., .. · "· ... ,• • · ' simos servícos; ·,e .: foi. exactc'l.mimte\·por'~isso 
··•·<•·· ;.: ·.··~ • ;·EKP.EDIENTE- ···· . . · .... :. ·• .... que elle sacrifico.u:ainda: !llais a sua saude e 
.· .. :~· : . ., .. · ·-' · · .. ,- ... "· -~; ·_ .. : ... ;.: .• : · veiu dentro em pouco tempo a ser t·oub:ldo á. 
:.,~ R~tterimt!ntos~ ·"•:· -;·1 · .: .. ::..... ·• :· ... : · Palr~:-a. <tUe -~·n~e?.l~:~. l!~~~~ . mo,n}~q~o .I~~ los 
:.·· ::t5.õs_',.·c.··m.··nr.~0~âl.· dós .. ·d~ ·.s.' ub-a .. ··a·r.l.úits .. tca~l~ ;,~os exh·nordu.lartos·ser>J~:~;; que.delle recebeu . . 

.r - to d ... 'Corilo':i.:Camara -~-.'é;··.nM se 'i'ri\ta:êt(t•\úh 
.Çórr~jç~ .. ~e. ,U~raba. ~dir?-49..!1-:Ug,~~n; · e riome·.n~scQiih(;Çidó,.nes. t. e·p':\iz: Pcrô.· seti.p'h:p"él 
. ~~P.~ ":enc;~~.eptos .. ..:...A' ÇO.lll~o .. ~;spe_ci~r. 1 . • , 
. ~nc~mbid,a;. de ,clnssifli~1· ns: reQa.J.!tlçPe.~ .f e- b'n. gu~~·r~ :ro ·~ar::ign:tr t .çeln 'ijosiçü9 ·.pah:iq-
_d~~-ae,s.· .. ·.·". ..... .· ., . .. . .... "" ; . , .. .. •·:- J t~cn:. <lne·~ s~~lprt(ô~cqjioú~'.n'c( ~~niia~·.~. e',íi~!'a . . . .. . 'postçM mals. ·pa_tl'IOtlc:t. aini:h'l.. qt!e. oceupou 
. ~:.:Dos · gunl'd<IS · •dos · ·0 bt'üS ·PU bltcas,. · .petlm~lo ·por:·occasiiío dos tristes 'àcon'teétmoó'tos d;\. i: é. 
·-equip,a·a:çi\O· "~os~seus :. vencimentos• .. ao~ ·, ~us -volti{;<td'êle ·6 · aé s'ct.einb"ró·:"ó ''"enG'rt(t éi\Ó1ia 
·demais ·l'e'}l\.rttçVes.-A'····mesma. •·c_Om~s.ssu.?· '.Jti'nior tói·Ji.ou~$e ilier~~edd}; a·o"'apfeÇó"a: ;.;:l;a· 
·< ·· · -': . ·:··"· · ...... ·· ... . , · .. ·:·: .... : .. ·:··: ···: · ft~rto ·d~ ·todos ós1il'a'zileri·bs que:·st(bem ·á~1ái· 
· · ·'= 'O'S:i--~e'~edie·to Le!~~:.;... ~r: ··pre- :o ' se•i. i'>a'ir.:·'çJ(uf~~:~~f~L):'~ .. ::. ::: ... :·.:::: ... ;.;.:.:.: 
-s1dente; 'V'.' Ex~ ·c ·n. Ca.mn.r:1: ntto ·1gnor:rm que · Estlts p:~lavras; ' prcife_rl4ns por . qn~IQucr 
·.'io'féliz.men'W 1~1l~êeU'fJO's.1.bliado o·inel):to. ge- ou.tl,'o. ·n~-Q'.'~~r!n.~ " l??~iS'_a~',q~l~ ).f~)~st~.#.~
:n·e_rnl· Cunll;J. -~\\Ul'J'l',' :s~natlOr' l>el~·· E;sm~~ 4o oh o uG gratl\1~<?:.' ' ~ · •. . :.: ... : ... - . 'I, ..... I·.:,::-
Na:rdohão;· ·• · : · ..... , :··· · ..... · .. .... · I • ·· Devo;· por~m. dizer ' ·muáa: . a Cnmara . que 
_,· ·:A: . b:iuéttd.~· ni:iril.nnenslr teve• ctmllecimento l\Ssim 'nrc ·ex~riminü<,-' s(iii 'éOmpl'elniiiénte íii· 
· 9e~e triste':fl17to'já"~!'~~.:quàndo '.n~ó.'h~!-!a ~ôspeito, ~pr9lie .dé'JW:tó ~e.~ip9 a.·~H~ :·i~~;tc 
·ma,s'te11l'J)o' 'de;· 1lO:' ~·e~;sao :deMsabl5ado;·:trazer "me a'f~steJ'compl~t:xmente· ilc -s: ''Ex. OJ.._vüla 
·á ·c~m~\ra:'~os·· srs-: · J?e:t>l~âdo~ 'á '~:t~i r,est~~~:O 'pnrtid(lrt.~-~~ 'méu : :· ~Ja,!fo',}fe '.'li!§~!~ ,;(Jü~; ,e.~r 
'do'.' .seu "p'o:m'r: · E' por ··este m'ottvo. • q1re·:so- presadç.H:i-nrc ,'por"é~b'.l,:ocrilu, .nao estou !il
·mei:lto'.1loj'à·'v'o'ilho, ·éin .1iomé'âe')1iells c6lleglis ·zao:difo' el'ó'Si'o' 'd~ ·-üin ··ami{iô; .·es'toú'' :ip~'niis 
"Ôe '• represent.'IÇiíO,'mÓ:Ilifcist:ir' t\ 'C:xmnrn. ·e 'tiO ' <J'~il.'ii i'e· dó':i.üW tüqiüJo, :cui'r:i~t:hiuô ' o"déveÜlé 
:paii ;;- profúndo's~ntimento ~de ·q"'e 'nos :ic~:t:- render 'Preito' :i.'" .üit!' :.õüiúwlieiise 'ciiS'liMto: 
· ·mos·-p~..shidoS'·por·'liiô ' ·triste· ácon'teciménto·. ·, ,ottns ~!Ms 'j1iliV'ri:is:···nr~r~ce~'íne·ntie i~tói~ 
· ";~Y.', .E~;; · ~o.; •. ~rcsiucf!t~.: m~i~·:?,ti~.~ne.:l]iin)- ·r.re.~o 'bs'~rl.um;ento~~~<f .t?a:i:::a-,'.çítp!~ ~~. ;f.'él
··qucr'o.rrh'~ :po'de· d:<r " tcste~unliõ' 'do''!!ra'tlü~. qúer6ndo' :I:'Y.'. ·t::x~.-ctue:'.á cóo'sulte. sóbre.'sl. 

... ..:..:_·h·~:~·\!_o·~·~ :4~ .. ~~ .:~ \}!...!•-'."•._: .v,t~;u h') a ~-v-:.~~d.,:i •.., .;... ... · ·J ~<I) .' ;. - \l:tu.al': ,, .. , <1'1 ~ ~ J'u ,._.,.., V.Jç.,..J,,,., ' '"•·""""'' U•, 
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SESSÃO Ell 2 ":rm SETEMBRO DE 1895 · s 
permitte qne se.i:~. latYç:J .. do n:\·. neta u·m votó .America. um primeiro e n:l. Europa. um 
de pez;w por tão tristencontecimento, e ma.is segundo. . . 
:~iada, que pelo mesmo :mo(ivo se suspendam ~ !l. • O go>erno alu~r;i. em cada. canital 
os tl';•OC!Iho3 <1:~. sessão de hoje. (Jlu:to bem; onde houver legaç-:io c:...s:. para cllancellâ.ria., 
muito bem.) despendendo com isso a,t~ 2:000.~ :~.nnuaes. 

V<1e a. imprimit• a. seguinte· Al,'t. 2. • E' creada umn.legaçii.o MS R.ep:J-
b}iC:ls do.Eq~tad.oz: e da Columbia, tendo, além 
.do .. ministro, um primeiro o um segundo RF.O.\CÇÃO )1. ?.i·9 li, D'E 1894 

Rcdacçt.iO pai·et a s• clisctt$süo tlq rm)jecJo 
n: 59 A.. ele 1.89·1, !JUC I'COI'd~ttiSa. O C01jJO 
dtplollJ.atico ela .Rcpublicct e dá out.ias p,·o
lliclcnci<cs. 

secretario. , . . . ' 
.O . goç-erno .. tlx~~,i. a sêde da. Jeg~õ.o na 

ca.pita.l. de un)~ dessas r~Pu.blicas, clevenrlo 
perma.neç~r 113. O_\tt.~ . . o primeiro seçretario, 
que, além dos vencimentos, terâ. umn. gra.ti
f!caçi\o da 2:000$ pa.ra. despezas de represen-

0 
ta.çã.o. . . 

Congresso Nacional. resolve: _Pnragrap~lo unico. Fica supprimid~ a. lega· 
Art. 1. • Formarão utma só classe os envi:~r çu.o no Mex1co. .. . . 

do~ extraordinarios e ministros· plenipoten- Art. 3.• E' o governo autorisado a crear 
cia.rios com os vencimentos annuaes . de consulados sem remuneração fixa, cab:;:ndo 
IO:OtlO$; sendo 6:000$ · de ordenado · e 4:000$ :l.pen:LS aos respectivos serventua.rios a me· 
de gJ:atitiCilçiio.' · tude dos emolumentos . . que. .. po1·oob:ll'cm, 

§'!.o A'ls ministros, nlem dos vencimento~, não podendo exceder esta. remuneração de 
abonar-se-hn para repre:sentaçãc,.uma. quantia 4:000$000. . .. 
fixada. M tt1.bella. annexa. . Aos vioa·consules, quenão -.ti.vet•em venci-

§ 2:• A aposentador·ia. e a disponibilit1ade mentos c;;tipulados, .serâ..a.pplica.da. e.>tn. dis
sómente pocletão ser ·co,ncedidas aos agentes posiç:ilo, ficanuo.supprimida.a..distincçü.o esta.
diplvmriticos e consul:u·es depois de ·10 annos belecida pelo art. 1~. do dec1·eto n . . i92,.de 11 · 
de eil'ecti vo exercício. de abril da 1892.,. entre. os Yice-consules, das 

0.; agentes postos om dispo·nibilidade só residencias dos .consules e . os demais .. ·. 
poaerão servir fOra do paiz com aatorisa.ç.ã.o · § 1.• Os consula.do3 .em .Ba.ltimot:e, .. Nova 
do'goveróo'. ··- Ol'léans, Rosario. frankfort sobre o Meno. s 3.0 Os mini~tl'os p,oaet•;to ser eha.ma.dos Bremene Viga serãoconver.tidps em viee·con-
ao pàiz pelo gove:•oo a. serviço publico, sem sulados, :l.booa.ndo-se aos vice-coosules uma. 
prejuizo de seus logares nas lega.çúés. ~t'ati ficação annual de 2:000$ o. 4:000$000. 

§_4.• Os ministros ~er.i.o coadjuv:ulos por § 2.0 São creados con:;ulados em <'..trdül', 
!•• e 2 .. secretarios com os vencimentos Stockolm, ~orgetow.n, Ver<\·Cruz e Posadas, 
netuacs e ·por nddidos sem -vencimentos, que e vice-consulado> em S. Thomé !l Libres, com 
se1-:_"io prefel'idos nas J:lomea.çõe3 de 2•• secre- a remuneração de ..2:000$ a. .4:00~ :~.nnuaes 
t..w10s. para. cada um dos vice-eousules. 

§ 5.• Os i•·• secretaric)s encarregados de re- Art. 4." E' u.pprova.do \) decreto n. 1951, 
ger interinamente lega.çõcs vagas percebcr5.o. de 26 dej:meiro de 1895, com as seguintes 
alêm ·dos· seus venci~nentos, a. gratificação modíficações.: .. . · ... 
annunl de 8:000$000. I. Nos ca.sos ele demissão a pedido, o .!'une-

§ G. •· Dependcm.i. sempre de exame de l1n.bi· cioon.rio tc1-á direito á repatriação com sua. 
lit..~r:.ão a. primeiro nomen.<;iio de 2·· s<.~ret..l.rio, fu.milia. . 
continuando i~en tos dest:q>t·ova os b:tchat•eis 11. Para despezas ele estahelecim<!nto te· 
em direito. rão: . 

§ 7. • Os secret.'\rios por\er-;io ser eba.m:l.dos <t) no C:LSO de primei.m nomea.çã.o, os agen-
do'tres em tres llnnos. sem prejnizo de seus tes diplomaticos metade e o.s agentes consu
lof:,rares ·nas legações, 3. ~ervir durante um lares, inclusive os ch~.nceUeres, um tet·ç.o dos 
período, que niio exceder~i. de um a.noo, na vencimentos totaes de um a.nno ; 
secretaria de Estado c:~mo au.xilia.res dos b) os se,"tmdos secretaTios promo"idos a. 
directores 'de secção, com os -vencimentos primeiros pa.ro. outras ' legações. met:lde dos 
int~ra.es· em moed:t. ci<n·rente do paiz, ficando vencimentos de üm anuo do cargo que forem 
cqutpara<los aos demai:> empregados quanto á exercer ; · · 
freijuencià c disciplina. · c) no cn.so de remoção por cunveniencia do 

§ 8.• As legações da Iogla.terra e Fra.nç.a. set·viço ou de volta. áeJlect_ividade, os :1.gentes 
ter!ío um ' primeir.:i e dous segundos sccrc- diplomaticos e consubres um terço dos ven
t·wios; as dos Eshdos Unidos dã Americtl. 'do cimentos totaes de um:mno. 
Norte. Republica Arg~:ntinn, UrugiUl.Jt, Equa.- Para,grn.pho unioo. A"impork'\ncia ál>ont~.tla 
dor' e Columbia; Portu1gal, Allem:l.nlla e It~lia. 'p.wa. dcspe1.as de estabcle~imento seri~ pag:~. 
um p~irii'~_ro .:e um se:guliilo ; · .as.·demais d<\ em-ouro, comprehendentlo-se·para estee!feito 
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no ca.lculo dos vencimento:> dos ministros a 
quantia dada para. representação. 

Art. 5. • Revogam-~e a.<> disposições em con
trario. 

Sala. das Commissões, 2 de set~mbro úe 
1895.- Vi.;t.orino Monteiro, presidente da. 
Comuússã.o de Diplomacia .• - Jo!7o Lopes, pl'e
sideote da C<lmmissii.o de ol'çamento. - .Be· 
nedlao Leite, relator, -La.,nenll4 Lins. -Au
gusto Seçero.-Lui.: de Andrade.-Mayrinl<. 
- AT-Paricio .ili!trien.se.- Paula Guimar<<es.
Alberto Torres . -.4.t~gus to Montene,qro .-

Tabella das grati1lca.çõe:s annuaes a.os mi
nistros plenipotenciarios para despezas 
de represen~ 

Legaçii'ss 

N. 96, de 1895, regulnndo o està.1o de sitio 
(2• d iscus;;ão) ; 

N. 39 A , de 1895, det2rmioando as condi· 
ções de reacquisiç;"io rios direitos de cidadão 
brnilt:iro. com o voto em separado do Sr. 
i\-lartios Costa Juoior (I" discussão); 

l• parte, uté 2 1/2 borns on antes: 

Discu~-<ão nuica. do parecer o. 110 c. de 
1895, soure as ementlas o1rerccidas oa 3• dis
cn:;.-;ii.o do projecto do Or·Ç!lm,)oto d•~ despe;.::a 
do Ministet·io da Marinlm, para o exercício 
de 1800; 

2• tliscllssii.o do projecto n. 186, de 1895, 
autorisaodo o governo n abrir ao à'lioisterio 
1la Ma:·inba o credito snp.plementur de 
830:800$ á. verba- Obras-do or~.a.mento em 
vigor, para. a coustrucção de um quartel 
para o bat.ãlhão de infantaria. de marinha, 
os repaNs indispensaveis em diversos pro
prios oaciouaes na ilha das Cobras e a tabri
caç.1o de uma pot·ta.-c.\i:s:ão para o dique 
GuaO<\bara. ; 

Esta(los Unidos da. America do 
Norte, Chile, Republica. Ar
gentina., Uruguay, !Jagla
terra., França, Italia, Por-
tugal e Allema.nba. ; ....... . 

· · Hespa.nba, Austria. Huugria, 
. Santa Sé .......... , ........ 

,-. Equa.dor,Colnmbia., Venezuela, 
Perú, Bolivia, Paraf:uay, 
R.ussia., Belõ>1ca. e Suissa. .... 

3• discussão do projecto n . 176, de 1895, 
20: 000$000 autori:mndo o governo a <tbl'ir ao Ministe

rio rla Guerra o credito extraordioa.rio ·de 
15:000$000 3.000:000$, para. occorrer às despezas ele 

r~taul"'<~.çâo das nossas rorta.lezas no actua.l e 
futuro exercícios; 

10:000$000 3" discussão do projecto o . 59 ·A, de 1895, 

S r. Pre lilide nl:e- A Ca.mar.t ucaba 
de ouvir a. proposta.. do illustre deputado. 
(Pausa.) 

Segundo os estylos, :i ulgo desoecessario 
.. · consultur a Ca.mara sobre o a.ssumpto. 

Farei inserit· na act;\ o voto de pe7.ro" que 
o ilustre deputadc. propõe p~!lo fallecimento 
de tão distincto membro da corporação do Se
nado, e levao to a. sessão, mat·~ndo pam or
dem do dia. de amaohii, '' mesm:.~. que eStl-W:\ 
designada para boje, pre,cedeullo <\S materias 
designadas na 1• parte d.a ordem tio dia a 
discussão do pat•ecer o. 110 C, lle 1895. 

Vot.ação dos seguintes pJojectos : 
N. 181, de 1895, autori.~\ndo o govet·no :\ 

abrir no Ministerio da. Fa~·:nda. o credito sup
!Jiemeutar de l.i00:000$000 à verba -
Reposições e restituições -do or~~'\meoto 

. vigente, para restituiç;í.o dos direitos de 
expecliente cobt•ados pe1õls alraodega;; sobre 
as !;lercad.orias amertcaoa.s IJCneficia.das pelo 
respectivo convenio; dar execução ao art. 9o, 
alioea. 3 da; mesma. lei de orç;tmeuto, e Mten
der às reclãmações dos e:stu.dos ate o lim do 
corrente e:t:Srcicio (2• discussão) ; · 

N. 182,.de 1895, a.utorlsando o governo a 
il<brir, no corrente exercício, o credito supple

'· · meotar :le 562:246$610 a. varias verbas do 
;~- art. 2° da lei n. 266, de ~M de dezembro de 
~;~ 1894·(2• . ~ussão); ~ 

. " 

reorgnoisnndo o corpo dlplomatlco d•~ Repu
blica e dá outras providenci••S. coro voto em 
separado do Sr. Augusto ~tontenegro; 

3'• discussão do projecto n. 15, de 1895, 
udopt;lndo, com a emenda que ofi'erece, o pro
j.,cto o. 83, de 1894, que autoris.t o Poder 
Executivo a reorg;onisat· o serviço de immi
gt~aç.io P. colonis.1ç.\o da. União, de conrormi
da.de com a.s bases que apresenta.; e opina. 
pela rejeição do substitutivo apresentado na. 
3" discu~S<io ilo mesDlo pt·ojecto; 

3" discussão do pt·oj.>cto n. 35, de 1895, 
autorisando o gvverno a t'ever o regulamento 
e pt·ogl'a.mma. de eslullos do Gymo;\sio Na
cional (t•ed;\cç."io para 3• discussão do projecto 
n. 205 A, de 1894) ; 

2• diSCUS$ãO do pt·ojecto D . 10, o!G 1893, GOU· 
m&·:mdo os bens não sujeito:; i\ penhorn.; 

l• d1scus:>üo uo r'rojecto n. 106, de 1895, 
torn;lllclO extensivO llOS guardi\S ue policia 
e aos patrões de emu·orcaÇõeS dos arsenaes de 
mal'iolta rla R.epublica o beneficio de que go
sam os g-ua.rdn!> rle polh;io. rlo Arsenal de Ma
rinh:J. d<\ C;•piti\l Federnl, de concorrer pa.rt'l. 
o monlepio Jos empregMos publico:; ; 

1• .discussão do prvjClcto n. 140 A, de 1895, 
autorisando o govei'OO a confirmar no pri· 
toeifo posto do exercito todas as praças éom
rnissionadas nesse posto até 3 de novembro 
de "1894; 

}o. discttssão ·ao .projecto n. 110, de 1892, 
a.utorisando o governo (1. eontractar com 
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Justio & Ba.ndeir.\ a constt·ucção de uma 
estrada. de fet·ro aérea, do largo t.le S. l"ra.o
cisco de Paula. á Sapc1pcmba.; 

3a discussão do pro,jecto n. 84. tle 1895, 
transrerindo a.o dominio do Est.\do de Matto 
Grosso diversos pt•opl'ios naciouaes, que ·~ 
União não nec~sita para. o:> serviços ftlde
ra.es; 

·2a discussão do projecto o. ll9,·de 1893; 
autorisaudo o governo a iooovat· o contracto 
de que é cessionaria a. Compa.nbia Geral de 
:MelllOJ-amentos no M:a.raohüo, segundo as 
bases que apresenta.; 

1" discussão do proj.Clcto 'n. 101, tle 1895, 
autorisan1o o Podtll' E.xecutivo a. reverter 'il. 
i" clà~e d • exercito o t~oente ref,lrma.do da. 
arma de cav;\lhu·i:~o Car•los :\ugosto r..ogoy; 

Discussão do pa.\·ece1: n. 52. lle 1895, jul
gando que deve ser cilírigida. :\0 governo :'1 
representação de v;1rios ba.ncos e contpanhias 
com séde ne.;ta c:<pit:>l, que reclo.ntt\nt contrn 
a cobrança do imposto sobre dividendos na 
r:Lzão de 3 l/2 •;.; 

Discussão unica. do ]parece!' o. S.'3. de 1895, 
opinando no seutido de se•· approva.d;t a 
emenda. apreseutadl\ pe:lo Sr. G-aldino Loreto, 
na discussão unic:l tio project{) n. 99, de 
1894; 

Discussão unica. dn projecto o. 231. de 
1893, elevnoclo a 100~; mensaes a pensão de 
que gos:\ D. Consu..n~-a Leopoldioa de Albu
querque, viuva do capitão Francisco de Pau
la A.lmeida. e Albuquerque ; 

DiscuSl!ão uoic:~ do rorojeeto n. 254, •le 1893 
autorisando o Poder &xecutivo :~ ma.otlar pa
~ar a O. Eu I alia. d:\ Si I veit·a Niemeyer e suas 
<tuas filhas solteiras. vi uva e filhas do falle
cido capitão João Coo1~:1do Nyem:~er, tia. data. 
desta lei em dl!anle, o n1eio-sotdo <l pensão 
que percebem pela t:tbell:\ actual ; 

Discussão unlca do p1·ojecto n. 251, de 1893 
concedendo a pens<'io de 100~ meo::;aes repar
titlameute em t':\\'Ot' dos t1lhos menores de 
D. Izaur.t Carolion., Aunat•o Caldus e tio falle
cldo 1• tenente do. nrtunua Henril)ue Francisco 
Caldas ; 

Di:;cussão unica. do projecto n. i6 A, de 
1893, concedendo :\ viu\·a. do Dt·. João Fil·mioo 
Vellez, uma pensão aonual de 2:400$()00 ; 

Discossão u01ca do projecto o. 110. tle 1894, 
elevando tio 60$ :~ IOOS.meosues a pensão •lo 
alferes houorario Ant.onio P.•es de Sá t~ar
reto: 

Discussão uoiet\ do projecto o. li2, de 1894, 
concedendo a penwo dtl 100$ meusa.es, re p:u·
tidame:::~te, a Ursulino~ Ct\udida rlo Couto e 
outra, mãe e irmiT. do fullecido cirurgião o:t
val, Dr . .Joii.o Pinto do Couto; 

Di:,cu::;são unicn de projecto n. 1i7, de 
1895, a.utorisaodo o J?o•ler E:<:ecutivo a coo
céder ao esc'=ipturario da.Estradn de Ferro de 
Paulo !\.tronso, Luiz 1Feroa.ndes ge Araujo 

Besouro Filllo, a licença de 12 mezes com 
ordeuudo p:u·a trata•· de sua saude; 

1• tliscusão do projecto o. 10, de 1894, 
dispondo que seja.rn eotL·~ues p ·lo governo 
aos EstallO:> os propriQS oac10oa.es que não são 
nece~-a.t·ios para o serviço •l:.t Untã.o, e ã. lo
teodeocia Muoicipul do Districto Federal os 
odifi.oios quo menciool\, oodo se oxccuta.m 
serviços muoicipaes e os comprebeodidos no 
plano de melhoramentos d~sta capital. 

2• parte, às 2 1/2 horas, ou antes : 

Cutinuacão da. I" discussão do projecto 
u. liZ, tlCl 1895, estabelecendo o modo pot·que 
deve ser exe_cutado o accordo de que trata. o 
art. 5• da. lei ·,l . 183 C, de 23 de setembro de 
J89J,pa.ra. o tlm de realiZlr·se a. troosrerencia. 
das emissõeS e respectivos lastros dos bancos 
de oruhsão regionaes para o Bauco da R.epu
blic<l. do Brnúl com um voto em separado dos 
Srs. Bencuicto Leite e Paul"' Guimnt'iies o 
outros dos Srs. Alberto Torres e Auguste 
i\Iooteuegro ; 

Discussão unica. do-projecto n. 57, de 1895, 
m:lntendoem sua plenitude os direitos conre
l'irlos aos P.stados l•elo art. 64 da Constituição 
sobre u.s terras devolutas situadas nos seus 
respectivos tet·ritorios, e dó. outras provi
dencias ; 

2k tliscussão do projecto o. 57, de 1895, 
conocr!ondo ó. lr:no.odude do Santíssimo So.
~ramento d:\ caodel;\l'Í:\ tres lot:lrias de 
1.000:000$, c:1da. um:.\, em beneficio das obras 
p<\ra conclusão do templo ; 

1 .. discussão do projecto o. 135 A, de 1895, 
creando no Supremo Tribunal Federal o 
servi<:o ta.cbygraphico, e dá. outras provi
dencins; 

1' discu§são do projecto o. 93 A, ela 1895, 
autoris·tndo o Pod<'r Executivo a manda.t· 
coustruit· uni ra.nt;\l do rt•oloOSt\monto do. 
E5tradn de l"erro dt\ ~a.ltia, d~ santo Anto· 
nio das Queimarias, ou de outro ponto mais 
cnnvenlente, i~ vill~t do Morro do Cha.péo ; 

l" discussão do prQjecto n. g7, de 1895, n.u
tol'isando o Poder Executivo n. t•-aosrer·ir do 
qundro do e:t'!rcito e incluir como efiectivo 
oa. brigada policial da Capital Federal, no 
posto que jã. exerce em commissã.o, o major 
auxiliar techoico do Miuisterio da Justiça. e 
Negocios Interiores o alferes do exercito Be
nevenuto de Souza ~~oalbães ; 

1• discussiio do projecto n. 131, de 1895, 
decla••~udo sem ell'elto a. resolução do Poder 
}!;xecutivo, de :?8 de outubro de 1891, que 
unnullon o acto equitativo do governo pro
visorio de 1 i de l\bril olo 1890, e considera 
com o CUL'SO de sua. arma pBlo reguh\IT!Onto de 
1Si4 o tenente de cava.llnrht Zozimo Alvas da 
Sil veit-a e com elle todos os olllciaes e pr-aÇas 
que se Mbare~ ~suas condições; 
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- 1" discu~são do projecto n. S() A, de 1805. 
~pinando no se_1ilid.o de não ser npprovndo o 
proje.;t_o n. SO, deste·<\llnO·. que substitue 1Jelo 
qh~ a, elle ::Lc~n')p::mha n. tf1.lleltn. F, n:nncxn. u. 
C.:onsolidaçti() d«s Leis lJ,as Alfrmdegas e J.lfest!$ 
àe R~mlas · Fede;·acs ; 

3" discussão' do pr:oject;o n. 201 , lle 1894, 
<leclo.rn.ildo extinda. a dividi~ em que ncou 
p:wu. com n. Fn.'l.:enda Naciona I o fallecido co~ 

. ronel tlo Ex-arc!to '\Venceslúo Fl'eh•e de C:t.L'-
valllo; · 

Discussão unica do pt•ojecto u. 12:'1 A, de 
1895, autorisando o Pode:r Executivo a. o.po
senta.r, no Iog-t~r que nctu<,!mente exerce e com 
todos os vencimentos, o coronel Petlt'o P.:lUlino 
di.l. Fonseca i 

Discussão uoica <.lo pro.i<~cto n. 130, de 1805, 
n.utori~nodo o Potler Executivo n. conceder ao 

.. éng-enbeiro civil Jo~é Di<'ls Delgi.l.do de CarV<\
lho Junior, lente do extern;\to do r;ymnasio 
Nncionnl e profe:>:;ol' do C:olleglo Mllltar, um 
n.nno de licenç'n, com ord<~llatlo, r~arn. trn.t;tr 
ele. sua. saulle ; . 

-- Discuss[Q unicn. clõ projccto n. 122, de 189:3• 
.... concedendo n. D. Olympia Carolina da. Sill'a 

Bar~t.'l., viu'l"n. do desenaba.rgadcn· Jo::tquim 
- An tonio·d<t Silva Barnt::~, um:t pensão mensal 
_ , .. •de ,lC0$000 ; 
. Discussã.o unicn. do pr_ojeçto n. 2i0, de 1893, 
p-mnndnndp·que continuem a ser pagos a. D.· !\Ia-

tlrilde de i\Ccioly Lins, desde 1 ue julho de 
... lS9Z'o mqntepio e meio-so·ldo tle seu. faUecido 
.:..·'·filho o r.lferes Sebasuao .Ct\rlos de Acciolv 
· Lins; • 
-· · Dfscussuo uuica do Pl~ojecto n. 260, de 

189:3, ooncedendo a D. Marfizn. Rodt·igues Ct
l)ral, filha do ca.pitão Jose Carlos Cnbml, 

-· 'iuorto na guerra conb·n. o Pnragn:~.y, um':~. 
pensão annu:\l de 848$, in<ltepcndcntcdo meio-

- soldo que percebe ; . 
Discu~1o · unic..'1. tio-projeclo n. 2.21 A, de 

· 1894, concedemlo a D; C)"t'illa. Rodrigncs d(l. 
Silva, Yium do DI'. l~rancisco RoclL•ig-ne~ da 
Sil.,.n. lente ria. Facuhh\,,le de Medicina da 
'Bahia, a pensão :~uiiual d(! 2:00o~noo. 

Leva•Jt:He n. sessão ús .12 .horas. e 30 mi
.nutos . 
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Presiclencia elos s,·.~ . A1·tl~o~w Rios 1" 1iicc-
1»"csiclcntc) . Casta .A:;c11edo ( :i'•' or;icé-,''ll'c~i
dente c ~trtltm· R:os (1.'1 vice11l'Csidcnt.:). 

Ao meio-:lia, procelle-se á clt<lm:tdn.; á qual 
responrlem os Srs. ,\rthm• Rios, Cosi:\ Aze
vedo, Thomaz Delfíno. T:wares· ele Ly1•a, 
Alencar Guiruar;.íes, Gal.Jt•icl· Salgado, .i\fãttn. 
Bncellar, Augusto J\Ionteneg-ro, Theotooio de 
Brito, Yiveiros, Luiz Domiugues, Erluardo <le 
Berredo, Gonçalo de L;Jgos, Torres Portngal, 
lhlefonso Lima, Francisco Benevolo, Francis
co Gurgel, José 111:triano, Arthm• Orlando, 
Toleutino de C<trvalho, Coelho Cintt•n. Lttiz 
de Audra.de, Coruelio d:t Fonseca, Medeiros e 
Albuquerque, Fernandes Lima. RochQ C<wal
cauti, Olympio de Campos, Il'lenezc:s Prndo, 
Santos Pereira, Angusto de Freitas, Milton, 
Manoel Citetano. Etlnnrdo lhmo~, 1'olentino
clos Santos, Parauhos Montenegro, Tor
qlln.to Moreira, Jo>é Cm•los, Ponce ue 
Lcou,- Almeida Gomes, L-amlulpho de 1\fagn
Ihi:ies, Lima Duarte, C::n•valho l\fourüo, Vaz 
de Mello, Chagns Lobnto, João Penido, Fer
raz Junior. Fortes .Tunqueir;,\, AlV<ll'O Bóte
llro, Leonel Filho, Oct..wiauo rle Brito, Ri
beil·o.de Almeida, Rodolpho Ab1·eu, Theotonio 
de Magalhães, Pinto dn. Fonseca, Simão. da 
Cuulm, P.nraiso Cavalc<tnti,. :Lindolpllo Cae:
tano, Carlos das Cllngns, cost<t .M:nchado, Al
fredo Ellis, Francisco ue Barros, Domingue3 
de .C;tsti•o, · Costa. Junior, Gustnvo Godoy, 
Bueno do Andrade, Padu:~o Snlles, Vieira <.le 
Moraes, Paulino Car·lo», Franci;co Glyc~rio, 
Hermenegildo (!e 1\IOI'<tes. Alves ue C:lSt!'O,
Urbanode Gouveia, Mariano R;lmvs, Lauro 
i\Iüllcr, Pn.ula Ramos, Fr·a.ucisco Tolenlino, 
Emilio Blum, Apparicio Mari~nse, Victot•ino 
Monteiro, Aureliano Barbosa, Pinto da. Ro
cha, Vespnsio.no de Albuquerq\lc, Fl'nncisco 
Alencastl'o e Pedro Moacy1'. 

Abre-se a ses35o. 
E' lida. e sem debate !ll}provntla. ·~ Qcta. tla 

sessão ~ntecedente . 

Pn.JMEIRA PAR. TE DA ORDE.i\1. DO DIA 

Não havendo· lllunero para se votar ns ma
terias iodicada.s nn ordem do· di;\, passa-se á 
materin em discussão. 

Entra em di.Jicussão : unic.'l. o pare~á 
o. 110 c, (le 1895, sobre as emendas ofiere
cid:-1~ na 3~ uiscussão do projecto do Ül'Çí\~ 
mento da t1espe7A'l. do lllioisterio di.l. Marinha. 
p_nrn. o .~xercicic;> de ,1896 i 

(.) · !!!01.• .• • )" O SQ (J~:-.rlos (Este _rl i.<CW'SO 
rlt:ixa ele $CI" t11lblic~do. (Cl?dO sido . Cllll'I![JUe , : 
em tc;;1po ao_o;·ac!ol·.) 

-: 
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Niug-uem pedindo a. :palavra, ê cucen·ada a 
discussito ·e adiada a v•otaçio. 

C:ntra. em g .. discu~iio o projccto n. 176, 
de 18!>5, antorisando o governo a. a.brir no 
1\liuislerio rla. Guerra. o credito extraordiua
rio de 3.000:090$ p<tra occorrer ús despezns 
de restaui'M<1o das nossas rort:>.lczas no :~.ctt\:~ol 
e rutnro exercício. 

Nitigucm pe:iiodo n palavra, e encerrada. 
a discussão e :1tlia!l;\ a votação. · 

Etltt•,t em :}' .discus.sil:o o projecto n. 59 A 
rle 189\ reorg<~nisan•lo o corpo diplomàtic~ 
tl<1. ltepublicn e di1 out.t•Ds providencias, com 
voto em separado do Sr. Aug:?sto Monte
~egro. 

E' lida, ap?iada. e r:o~ta. em 
guio te 
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Junior, Arminio Tavnr.es, Marcolino Mourn, 
Alciodo Goanaba.m, Lins de Va!!COncellos, 
Silva Castro, Nilo Pe((:lnha, Urbano Mar
con•les, Monteiro de B:wros. Ft':lncisco Vei::ta. 
Ferrei.ca Pires, Vallada.!'es. Cupertino de Si
queira, · Manoel Ful~encio, Casemiro da 
R.och!l., Adolpho Gordo, ~loreira da. Silv;,, 
Cincioa.to Brago., Luiz: Adolpl1o e Angelo 
Pinheiro. 

E sein causa os Srs. !?ires Ferreira, Cunha. 
Lima., Pereira. de Lyra. Marcionilo Lins, 
Lourenço de Sà, Octnviano Loureiro, Cleto 
Nunes, Leovigilclo Fil~ueiras. Flavio de 
Araujo, Americo de Ma.1ttos, Agostinho Vidn.l, 
Julio Santos, Barros Fr':lnco Jnnior, Paulino 
de Souza Junior, Alberto Salles, Caraciolo e 
Martins Costa. 

E' sem debate appro'l•ada a. Redacção final 
do projecto n. 167 A. de 1895, para ser en
viado no Senado. 
· Sã.osuccessivamente postos a votos e a.ppro
vados em za discussão os seguintes artigos 
do projecto n. 181, de 1895 

o· congresso Nacionnll resolve : 

20- Instítuto Sanitario Fede-
ra I... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . l: 200$000 

21 - Faculdade de Direito de S. 
·.,:Paulo....................... 2:800$000 
22 - Fnculdade de Direito do 

Recire ............ .... ...... . 
27- PedagCI~ium, ............ . 
28 - Gymoa$io Nacional. • . . .• 
32 - Institutos de Surdos-Mu-

3:065$000 
6:150$000 

24:520$000 

dos............ ... .. ...... .. 1:500.~00 
39 - Obras ...... ....... . ... .. . 186:944$110 
41 - Eventu;1es..... ... . .. . . . . 50:000$000 

Art. 2.• Revogam-se as disposiç<les em 
contr<~rio. · 

O Sr. Silva Mariz (pela ordem) 
requer dispenso. de interstício para os pro.Je
ctos c.le ns. 181 e 182, de 1895, entrarem em 
3>. discussão. 

coosulto.da, a camara conce~ a dispensa. 
pedida. 

E' annuneiada a. votação do projecto n. 96, 
de 1895, regulando o estado de sitio (2• dis
cus~). 

O Sr. 1\l edeiros e Albu.quer• 
q-q.e (pela ordem) requer a. retirada. do re
querimento que oll'ereceu, para que opro,jecto 
voltasse à commissão. 

·· Art. 1. • E' o ~overno autorisado a. abrir 
ao Mioisterio d1t Ftlzenlla o credito ~upple
mentar de 1.700:000$ á verba- Reposições 
e restituiÇÕes - do exe:rcicio vigente, art. 7• 
n. 29 da lei o. 266 dt~ 24 de _dezembro de 
1894- não só para re!;tituir os direitos de Consultada, a Camara concede a retirada 
expediente cobrados petlas alfa.nde~ sobre pedida. 
as mercadorias americanas bene_fiCiadas pelo 
respectivo convenio, paro dar execuçã~ ao Em seguida. s\o successivamente postos n. 
art. 90, alínea 3, da. citad:\ lei e mais atten~r votos e approv:ll.los em 2• discussão os se
âs reclamações dos Estados ate 0 fim dó actua.l guintes artigos do projecto n. 96, de 1995. 

exercício. - O Congresso Nnciooal decreta: 
~~t. 2.• Revoga.m-~;e as ctisposições e~ 

contrario. Art. 1.• No caso de imminente perigo por 
_ . a.ggress:i.o est!'llngeira ou grave commoção 

• Slio succe~'v!Lmen!e postos a v_otos e apP.ro· intestína, exigindo a se)l'uraoça publica e 
vados·.em 2·• dt~ussao. os_ segmntes art1gos .seudo manifestamente inefficazes as medidas 
do proJecto n • 18~, de .IS9o. ordinarias para. a. ID<lDUtençli.o ua. ordem e 

o Congresso Nacioó~11 resolv~ : regular funccionnmento dos pQderes publicas, 
· attenta a nnturez:1. da. insurreição ou coospi-

Art. 1.• E' o governo autorisado a abrir ~ão. a sua (!:tteuçã.o e os elementos de que 
no-correo te exercicio. M Ministerio da Jus- dispõe, poderâ se•· declaradl• em estado de 
tiça e Negocios Interior es, o credito supple- sitio pelo Congresso Nacional, e, no. sua au
mentar de 562:246$610, tlP.stinado ás seguin- seocia, pelo Poder Executivo, um <.u mais 
tes verbas do art. 2" da lei,n. 266, de 24 de pontos do territorio oaciooal, 1\cando ahi 
dezembro de 1894, e assim distribuído ; SU!ipensa.s as garantias constitucionaeS (Const., 
5- Secretaria do Ser1a.do..... 60~ arts.=='34, n. 21, 43, os. 15 e 80). 
7- Secretaria da. Ca11xlara.. dos § 1.• A reMluçã.o do Con~esso Nn.cional, 

Deputados,... . .............. . 6: 157$500 declara.toria. do estado de sitiO e o dec~eto do 
9 - ·Secretari<l. de Estado. . . .. 8:000$000 Poder Executivo, quando a este couber o ex-

·11 - Justiça do Dlstricto Fede- -. ercicio de tal nttribuição, determinarão a 
ra.l.. .... . .................... 178:140$000 parte do · territorio naeiorial e o tempo du-

13 - Policia. do Distric:to Fede- rante o qualllca.rão suspensas as 'garantias 
ral.. .......... ......... .. . ... 62:390-~0 constitucionaes (Const. , art. 80). 

·1~ :--Serviço Sa.nitario Mari- .· § 2.• A resolução do Congresso ter-.l. uma. 
t1mo •••....•••• ;............ 30:780$.000 só di.l!cussão em ~d:1. uma das casas, e, a.ppro 
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va.da, serã. promÜlgada~ pelo presidente do P?-ra~n"apho uoico. A. formação de processo 
Senado. e.o.Julgnmeeto dos cidadãos, cuja r~poosa-

§ 3. 0 O estado de siti+o declariulo pelo C~:l- lnhdade for apurada. não depende de prévia. 
gresso ?U pelo Poder EJ:ecutivo, sómente sus- d~lib~ração do Cong1·esso. a.pprovaodo ou 
pendera i!S garaoti:ts c' ·llStitucionaes consa- n~ a declaração do es~do ;\e sitio, quancto· 
~rada~ n~ .art. 72 §§ 80., 10, I I, 12, 13, 14 e feita. c;;t;\ pe!o Poder Executivo ou dt\ Slla..;;;r 
1, (prmcrpto) concernentes à liberdade iodi- delibera~o sobre as medid<1S de repressão : 
vidual, ao domicilio do cidadão e á su<L pro- por este •mpostas, quaudo declarado o sitio 
priedade. pelo propdo Congresso. 

No ~so de exigir o interesse publico <\ oc-
c!lpaÇI!o ou. apr~priação da proprieJade par- Art. 5 .• ~o\) pretexto :1.\gum. poder<\ v 
t1cular, se1-a (Jbr1gado 0 :Estado á iodemoisação Congress(\ Nacional, ou o POder Executivo, 
entendendo-se no ultimo caso feita a des- declarando em estado de sitio qúa\quer parte 
apropr.i.'\ção por utilidade publica {Coost. do territorio nacional, cre<'r tribunaes ex
art. 72 § 17). ' traordinaríos ou de execuç.1.o, ou ampliar a 

§ 4. o ,\s immuoid<~des pa.rlameota.l'eS ser-;io jur!sdicçã.o dos. tribunaes mili~r~, confe
m:~.ntidas dtll'llnte o t?Stado de sitio declar;ldo rindo:~h:s o o Julgo.~ento de CIVIS (Const., 
pelo Congresso ou pelo Pode1· Executivo. art .. '-::>} e art. u). . 

Art. 2. 0 Declarado 0 estado de sitio 0·r· _ At t. 6. J?~cla.rodo pelo Poder J?:tecut~vo o 
qualquer dos poJeres, limitar-se-lia. 0 Po~er e.tado de stt1o, o Col!.gresso t:~actonal, mde
Executivo a impor: pen_deo~o de couvoc:\ç.ao, yeuu.lr-se-lla extra-

a) a. detenção em logar não destinado aos ord~narmmente ~O duas 1,ep01s, contados da 
réos <le crimes commuos; · dal,\ d! decla:aça.o · . 

b) o desterro para outros ponto5 do territo- » 1.. Reumdo o Congresso o .Presidente da · _ 
rio nacional. nfio preferindo 0 paciente re- Rep~bl!~, em meosa.ge~ es~cHJ:l, e no prazo 
tirar-se do paiz. corri · assentimento do _,0 _ de o1.to dtas, lhe relabw~ os mot!~os, que de
verno. c t~rmma.r;\m a _decla.raça.o do Sttlo e _as· me-

§ 1. o A detenção só poderit '17erificar-se em dtdas _de excepçao, que hou~erem .stdo to
legar compreheodido ua-p:•rte do t~t·rHorio ~aJ.Il:S~ r~mettendo·lhe todo" os documentos 
(\eclarado em estado de sitio. ou estabeleci- JUStl!icatrvos do seu neto. 
mentos militares proximos. § 2 . • Bx~minados por ambas as Camaras 
· § 2.• N? caso de a.;pplicaêão do ·desterro: os documentos apresentados, e, entendendo o 

como.medJda de repressão, o governo desi- c:ong-res..~ não dever suspender o estado de 
g:n~\l'a os l?gares nos quaes não lJOderU. re- s1tio, pon·entora ainda existente, limitar-se· 
Sidlr o pac1eote durau te· o estado de sitio h;\ a approv:\1-o, aguardando o juizo delini
dev~nd? este conservar·se solto no pouto d~ tivo sobre :1s medid:ls de excepcão, para. 

• terr1torw para onde transferir a sua h<ibi- quamlo, ces:;udo o estado de sitio, lhe rorem 
t:!ção. relatadns, n:L imme(liat'l. seosão ordinaria do 

§ 3." Durante o estado de sitio 0 Poder Ex- Con~resso e nos l)íto primeiros dias, todas as 
ecutivo, por si ou por ~eus a.~entes, colherá medidas que tiverem sido tomadas. 
todos os uocumeotos, que po.;St\m , 6rvi1· de § 3.u Tendo cessado o estado de sitio por 
l>ase ao pl'OCêS~ e que llrmem :\ responsabili- t\Cto do Poder Executivo ou pela terminaç;í.o 
uade rios cidadãos envol vil! os no movimento do prll.zo, ou ainda sendo suspenso pelo Con
r~volucion:trio . gresso. este, examinados toüos os documen-

Arl. 3." Poderã. o Poder Executivo suspeo- tos~ inrorrunções _on:ereciuas pel~ ?01.\er Ex
der _o estado de sitiio declarado pelo con- ecuttvo, t\ppro11<1.ra o est:\do de S1t10, ou, no 
gr~sso Naciono.l, si~ JJiu aue&ocil.'), cJe.ste, tive-r· C<\91?·~~ ~iola.çiír~ da Co~stltuiç;i.o o'?- das dis
rem cessado os motJvo:s, q11:e d$tern:uu;~J.<t!m l'l- -poi;íço..'!~ .da. presente le1, pr~m.overo~. a res-
declaraç.ã.o. ~ po~st~l~da.de de quem de dtre1to . 

• -\rt. 4. o Suspenso o estado de sitio po1• § 4.•. A f:\ I ta. de :\presentaçã_o do_ Coogres
acto. llo Congresso Nacional, do Poder Ex- so Nacional.. no prazo l?res~mpt?, dos do
ecutJVo, ou pela termitlação do tempo fixado cumen_tos e n~~orm,,ções Jll~tlficattvas d:'l. ~e
na sua declaração, cnssam todos os etreitos c~\l'~(.'<t~ ~o. SJtlo e das medtdas de excepça.o, 
nello decorrentes, tlevendo imroedintameote m~o ~D~Ibll'<\ o Congresso de_ Exercer :'1. at
s~r )?assados à ord~m Idas autoridades judi- tr1butçM. que lhe compete (const., art. 34. 
Clilrlas c01;npet_eotes, a:fim de ser processados, n. 21 .) 
todos os Cidadaos que se acharem delidos, re- § 5 . • O exame dos documentos apreseot:\
metteotlo-se á.s .rerer·idas autoridades cópias dos será i ciciado n:\ Ca.mãt·á, · deyendo cada. 
d~~ docum~o~os comprobatorjos d:~. responsa- um dos ramos do Congresso <leliber:\r detl
bihdade crJmtnn.l de ta'es cidadãos. bem como oitivameote no prazo ele 20 dins da. d:~.t:\ da. 
d~ quant!)S tiveram par·te no a.cto revoluciona.- apre:;:en tac:ão do parecer pela. respectiva ' 
m. ~~~. 

2 
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Não apt•esentnndo o Podet• Execntivo os 1lo- 1 Art. 2. • Ao Poder Executivo comp:lte 
cnm::mtos de c1ue tt•at~\ o ~ 1", Q Congras::o cc.nhecet' dos casos p1·evistos m~ pres~nto 
ueii!>f-l',U'Ú, pelaS Íll fOl'nlllÇÕOS que hOll\'el' 00- lei, afim de 05 JWOtlUDCint' l)OI' úecretO j 
Jhiuo. g:or.1utiudo, no cmtanto. o re.:ut'So ela 

B::;tes clocumcotos serão pablic:ulos no Dia- parte interessao:\ p:m~ o Supt·emo Tri
,·io do Ccn!Jri!S$0, qun1Hio assim resolver a l,unnl Fedct·al (Constituiç«o, m·t. 60, lctt. 
Camara. e.senado. a c b). 

Art. i .• Sendo dcchl:'~t·Jo o sitio pelo Gon- Art. 3 . • Reauquil•em os direitos de chln-
gl'esso e estando este funcccionanuo :\O tem- dão lJrazilcil•o: 
po d;\ tct·miuaçito do pra:zo lixado un resolu- § L. •' O nacionnl desnaturn.lis:~do, que obti
çilo, o.Podct' Executivo lhe r.:latari tcdas vet• SU<\ t•eiutegr<1ÇÜC per decreto, tnmbem do 
~~s medidas que tivot' lomado, dentro de oilo Pocler Executi\'0, um:1. vez que cst~jn domi-
clias da cessa<;iio uo si li o. ciliado no Brnll . 

Paragrapllo uuico. Si o Con!!'t'esso e:1cer- • Pam esse fim, o pt•etendente dit•igil•it poti
rnr a sua sessi'io <Hltes tio suspeuw o estado c;iio document<\cl;\ ao p,·esitlente d:1. RepuHicn, 
tle sitio, sómeute se reunira extraordinaria. - pot' intet'n!C'Jio dv ministro do interi or, on 
ment! pa.1·a conhecct• dns medidas de excepção do goverun.dor ou do presidente do Estado em 
tomad<ts, quaudo, findo o pt~\zo da deck,mç.ão que residir, e com a firrr.a. devidan:cnto 
do s:tio rix:1.tlo 0:1. resol u~ão, o Poder Exe. recc.nhecidn, podendo a respeito daqnell:1. 
cutivo prorog{\l·o por mais de sessenta. sei' ouvido o procurador geral da Rctlu-
dins. . blica. 

Neste caso o C{)os-resso se rennirâ noventa § 2. • O brazileiro que ~\SSim a!lquit•it• a sua 
.diõ:lS uepcis tla terntiU<\~.JA) do pr.IZO IL'i:.;\dO ua qnaliclade gos~H'il desde logo de todos os di
l'esoluçiio legislativa. . reitos que e:<:clusiv:unente pet·tenccm nos ci-

Occorrendo este f:1cto depois de encerrad<\ daduos hrnzileit·os. 
a ses;;;.1o ordinnri<\ do ultimo nnno da. legisla- ·A\'t. 4.• · Nã hypothese 'do art. to, § 3•, si 
turn, ca.be ao novo Congresso reunir-se ex- o c;1snmento se di~soh·er por mot·te ll•> m:wi

. tL'i\Ordinariameote pat•e .sxcrcct' esta nttri- u•>, ou pot• uivot•cio, n mulhcl' poderú. read
· Lmição . quiL•ir o. sm\ qualiunllc de bt•nzilcirn, sempre 

Art. s.• A nppro>alfã<> on rejeição do pro· que hnl.lit:\nclo já, ou Yiodo hauit~•r então 
j ecto de aruuistiu, porveutura apresentado c no terr1torio da, Repui>lica., declat•a.r pe

.- raf~rente uos 1\tctos, q,ue determinar.\m a. rnnte o · g-overno elo mun•c:ipio, em que 
suspeusio das ~a.rantins constitucionaes, não residit•, q'ne qner tisar seu domicilio no 
depende de pl\}via delib•3raçiio do Congresso Bt':l:til. 

· Nacional sobra a declarar,~l.o do sitio feita. pelo § 1. • Umn. cópia uutheutica do neto' 
Potler E:tecutivo ou soàt·•~ as medidas de e:t- desta decl:u~Jção deverã. ser immediat<:lmen
cepv;i.o por elle imposta.s, quando declarado o te enviada ao Prcsitlente da . . Re)>u!Jlica, pot• 
sitio pelo mesmo CongN~so. iutet·medio do ministt·o do interior, nllm 

At't .. ~' ·'' Revogam-se ns disposições em de se fazer expedir o dec(·eto nos termos do 
COlltl\trte>. art. 2. '' ' 

~ 2.• Sô depois ua. pt•omul0"0.~1o deste · de
E' ndoptado, p:wa. p:u;:mr :.i. za discussão, o cret•) considero.t·-se-hn completo o o.cto p:1.ra 

seguinte os efl.'eítos do art. 3•, § 2°, · · 

l'RO.JECTO )'( , ;,9 ,\, DE 1895 

O Congt•esso Nncionnl decreta, em cumpri
mento do. art. 71 S 3·• da Constituição daRe-
puhlica. · 

• Art. 1." Pct·U.em os direitos de cida\lão 
brazileiro: 

§ 1 .• " Os qtte se natut•nlisar.:lm em um 
po.iz cslraug-eil'O (Const;tuis;<7o, art. 71; § 2' , 
let. (al. 

§ 2. 0 Os que ncc.3itnrem qunlquet' emprego 
ou. pens~o. llc gov~t·uo <lStmngeiro (Ccnsti
tuiç<io, ô\\'t. il , !§ 2", lell:. /1). 

§ 3. • A mu!het• brazilnit·n. que S!l c:1s.1r com. 
e.stran::eiro, si, confot•mc ~~ lei do p:~iz· a que 
este. pertencer, ndqtlil'ir elln. ;\ nncion<tlidar.le 
de seo.'marido. 

Art. 5.• Qun.esqucr lilhos menores do n:i.
cional reintcgmdo em seus direitos lle ci1ln
uão bt•:tzilciro li~'\m nas mesn1<1s eondiçúes de· 
seu p:1.c, ou de Slin. mãe solteira ou viuvo, si 
·~ let do pai?. :1. que estas on aquelle pertcr.· 
ciam permiltiL· o cfl't.lito colleclivo <la \lesu:J.
tm-ali~a.ção. 

Pn.I'O.g"t'apho unico. Fie.'\ ententlitlo - que 
os filhos menores da mulher divot·r:inda, que 
un. conlormidude do ,,,.t. 4° re;:clquil'ir a CJIH(· 
liut\de <lo b.t't\Zilo~~ .. ~:J.t.co~:~·~roo ~\ u!'l.oi<~DIIli
d:l.llo de se1a '{li'le. 

Al't. 6. o • Pe:detu iod,{11{ ;_:m diroitcs po: 
litico~: . . 
~ 'I. • Os bt·:~zileiL•c.s qa.e allcgnrem molivo. 

de :ct·ançn. religiosa, com o firn 11e s~ isen t:\
rcm tlo I) na li) ri~r OlliiS que :l.S leiS di\ refHllJli
ca. imponlmm, por\'entm•n., aos cido.diios (Con· 
stiluiçt7o, Ul' t. 12, § 29y. 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 14:45. Página 5 de23 

SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1895 11 
....... ,..,,,_,_~------------:,.--------------------------

§ 2 . • Os brtlozileiros que acceit:nem co11de
oor:1çiio. ou títulos nobili:<trchicos estrangch·os 
(Co1t~tituiçao, art. i2, § ~W). 

Ar·t. 7 .• o Poder Ex•2cutivo e competente 
<lo mesmo modo, parn. iiu por cst.t pen:t por 
decreto, de que tamhem se da,rit recurso, de 
confOJ•mhhlde com o a.rt.. 2• 

Art. S.• Readquirern os direitos políti
cos: 

§ l . • Os bmzileiros tlesm\tur·alisados que 
:lfiit"llll\t'em- por um te•rmo assignado com 
duas Lestemunha:S perante o ministro do in
terior, govert~adot· ou· tn•esi,le~te do Estado 
em que resid1rem, achar-se promptos varn 
snppo1•t;wem os ouus impostos aos ci•ladãos 
):elas leis da RepulJlica-, e de que se tinham 
já libertado: 

§ :2 .• Os brasileiros tlesuaíuralisados que, 
110r um termo identico, affirmarem que teem 
J·enunci!ldo a condecorac;;ão ou titulo r; ué h::t
viam acceitado, devenrloo sel' trausmitti<.l<\ ao 
respecti'70 governo estr:an~eiro a cqmmnni~~t.· 
~:ií.o ·da occurrenthl, pelas~ vias di ploma.!icas 
rep-u lares. 
· § 3." Quer em uma, 'q11er em outra. hypc· 

these, o Poder Executi ~o, a; quem serú. re· 
mettítht cópia. do termo qne·1or assignru!o 
perante o g11nernador ou 1ll'esidcute dos Es
twlos, expedirâ decretos contll'tn<mtlo as a.Un
chlas a.O'i_rmacoes . 

Art . !>:• Revog~m-se -as ui~posições em 
cooh·ario~· 

O ~r- Pre;;.:i<lénte- A este pro
jectcJ foi oO"erecidn uma emend<\ em · se
pu.r:ldo, que ser<\. tomn.cla. em cousidern('ão 
pot· occnsião do. 2-" c.l iscussilo do projecto. 

E' . annunciau:\ n. YOh'\"1o das ernenilas 
oJttlrecid:lS em 3~ discussão ao pt•ojecto 
n. I lO C de 1805, fixando a. despo1.n do Minis
llli'Io da Marintm p<W:;l. o cxerêicio de lSOG· 

E' posk\ :!. votos e :tpp:·ovadu a scguintê 
úu:eoda c.h\ Commis~ilo de 01•çamento, sl\bsti
lutiva. th\ que rui oO"e1recitla. 11elos senhores 
J.h\tto.· 13:\c<:llat' e ·Lim.-r Bacury : 

para serem e\evaüos a 2:000$ os vencimen
tos do porteiro. 

Do Sr. Aotonio de SiqueiL•a : 
N<t rulJrit·n- Cnrta ?lfaritima - pam ser 

incluído onde convier : As vantagens qne 
pêW:ebem os funcciooari•>S da C:lrta Mariti
ma, em virtude das ol):>et•va~ões d:1. tn.bclla. 
que lJaixon com o decreto n. t:).li, de 7 de 
:tbt'il de 1893, <.levem sei• :)\xmnuns da.'}ui por 
tleante pelas o\Joer·voções ila t:1.bell:t que t.ai
xou.; com o decreto n. lG59,·de 20 do j;\neiro 
de ISS·:<. 

Do Sr. Mariano Ramos e outros: 
SubstitutiYn. :"t l'tthricn - Obras-no § 20 

quo de\·e ser assim rcJigida :-material v:n·<~· 
construcções, reparos de coliiicios. forto.lezas 
e qLHll'lei:>, inclusive :)0:000$ pai'.\ as obr:•s 
:n·gentes e ioa.~invcí:> d~ qu~rtcl d:t ê(•OJP<~
nllia rJc o.prem.l!zes HH\l'I!lhCll"OS do Cuyaba, 
210:000§00(). 

Da ComJIÜ:S3ão de Orçnmento. 
Accrcscente·S~ onde convrét• : 
§As et<\1?<\S dos o!Ociaes da arm:uh\ e clàs· 

ses anoexns serão rnleula.das a.o mesmo pl'eço 
u:\S dos otliciaes do exercito uas me~mas 
guarnições. 

São successiva.meute postas n -votos e l'~jci
tntlas ;~sem"endfis dos Sr;;. Josü Ca.l'los, Am·e
liano Barbosa o Neil"o.. 

E' o projecto n. 110 A. de 1895, lixtwtlo :1s 
cle~pczas do Miuistol'io da 1\L:u·iohtl., appt•o
vado em :3" discuEsfio. :1ssim cmend:t\lo, c cu
-vi:ulo :i. Commiss5.ó de Rcdacc;ão. 

Sfio succe:si>ameuto postos a votos o ap
pt•ov:Hlos em 2" discuss:to o;; seguintes <W
tigos do twojeclo u . 1~0, doIS!-,:>. 

O Congrcsw Nacion:J.l resolve: 
Art. 1. o E' o ~overno autorisnllo a. a\JI·ir 

(< Aug-mente-se de li:i:OOO~ a ,·crba.·- _!via- no Minlstet•io dli 1\Iarinlla o credito de -
teria! da Carto. -r.rarilima.: sendo: 1-1:000$ S3o:sOO$ supplement:~r ú. ,-erba. :._ ·ohras·
parn remonta. e estabe1ec1_mento de Estações· n. 20 do art. 4• lla lei n. 2()5 de 2·1de lle
s~maphoricus e metereo,!ogtcas! o 1:000$ pa.1·a. zcmbro de 1895, pat'tl occorret· :\ construcção 
compra de mapp:1s-rotc:1ros pam serem for- de um qn:u·tel pnro. o bato.lhúo rle infaut,n·b. 
nccidos aos na.vios. » de ma.rinhu. or~.ado em 500:0008. MS t•r:pa.ros 

E' consitlera.da Jm~jndicatlo. o. referida. Ül~spensa.veis :.\ diversos propri.:_;; naci?nae~ 
emenda. dos Srs. i\ln.lttt: Bncelln.l' a Limo. I:Sa- nn 1~lm ~lõls Cobr,,s, oq~a<los _et_!l ~oO;IJOO:j _c: '·' . 
cm·y. fabncaçao c.lo uma port:\-Ci\tX<tO 1)<\r:l. o d1qne 

: . . Gu:tlú1.ll.·wa., ot·çada em Sfi:S00$000. 
Suo succesS1Yan?ente postas a. votos e ap- Art. z.G n.evo:;-mn-sc as disposiNes em 

Pl'OYadas os seg-umtcs ·~mei!uns: conlmrio. ~ · 

D~ Commissü.o de 01·ç~meuto: 
A' rubrica n. 0-Commissnrin.uo ·Get•nl da 

Armada: - Augmente-so .:t verba de'500$, . .~ ·.. . 

E' poslo a. votos o :tp·proYado'" em ~1 lliS-: 
cus~ão ·e enviai! o :i. Com missão de rte'do.cÇão, o. 
segniute projecto n. 17'6; de 1895; ·. 
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G Congresso N:leional resolve : I §S. • As legações da. Inglaterro. e França 
Artigo unico. E' o '"Overno a.utorisado a t~rão um primeiro e d<lil~ segundos se_creta

abrir ~o 1\1inisterio d11. 
1
Gnerra 0 credito e:~- r!os ; as dos ~stados-Um~os -da Amer1ca do 

traordu~a.rio de 3.000:000$ para. occorrer às Norte, Repnbllc3 Argenttna, Orug-aay, Equa
despezas de rest.'\uração das nossa.:; rorta.le- d_or e Colu~hi~, Portngal, Allemanha. e lt<~-

, zas, no.actn<\1 e futuro exercícios. 1·evogan- h:1, um .Prlmen·o ~ U';ll segundo; as derna1s 
do-se as disposições em contrario. d.a Amer1ca um pt•Jmelro e na =Europa. um~ 

• gundo. 
E' annunci<lda a vot:JLção do prejecto n. 59 § 90 O g-overno alugará em ca.da capital 

A de 1894, reorga.nisando o corpo diploma.tico oulle houver leg<lção casa. P<\i'a chancellaria 
da Republic.'\ (3a discussão). di5pendendo com isso até 2:000$ annuaes. 

E' posta a votos e approvada."' emeud:t que ;AI't. 2.• E' creada uma lega9<\o nns Repu-
"' este projecto ofl'erE!Ceu 0 Sr. Benedicto hl1c.'\~ ~o Equarlor ~ cht_ Columbal, tendo além 
·Leite, na sessão de hoje~. do lnli?IStro um pl'lme1ro e um segundo se-

crGtl\rlo. 
Em SeJrnida_ é p~sto a votos e approv:1.1lo O governo fixará a séde· da le~ção na ca-

em 3• discussao assun omendado o seguinte piia.l c.le uma dessas Republic:ts, devendo per

PROJEC!O N. 5S A, DE )894 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. • Formarão uma só classe os en vi:l

dos extraordiuarios e ministro plenipoten
ciarios com os vencimentos aoouaes de 
10:000$, sendo 6:000$ de ot·dena.do e 4:000$ 
de gx-,ttificação. 

§ I. • Aos ministros, ll.lém dos vencimentos, 
obonar-se-h~ patoa representação uma quan
tia. fiX<\da. na tabella annexa. 

§ 2.• :'1. a.posent11dorí~• o a. disponibilidade 
sómente poderão ser concedidas aos agentes 
diplomnticos e consulares depois de lO nonos 
de etrectivo exercício. 

Os agentes postos em disponibilidade só po
dex-ão servir fóra do pa.iz com a.otori~ação do 
governo. 

§ 3. o Os ministros podel~:io ser chamados 
ao paiz pelo governo a serviço publico, sem 
prejuízo de seus logare:s nn.s legações. 

§ 4. • Os ministros ~;er-Jo coadjnvados 110r 
1 •• e 2•• :;ecretarios •Com os vencimeo tos 
actuaes, e por addidos sem vencimentos, que 
ser-J.o prefcl'idos OtlS no,men.-:.ões de 2•• secre
tarias-

§ 5. • Os l•• secretarios encar1·egados de re
gar interinamente leg-acões vagas percebe
rão, além dos seus vencimentos. a gratifica-
ção annoal de 8:000$000. · 

§ 6. •"Dependerá sem[pre de exame de ha
bilitação a pt•imeirt\ nomeação de 2" secreta
rio, continutmdo isentos desta. prov:\ os ba
cha.reis em direito. 

§ 7. • ús secretarios ·poderão ser cha.mados 
de tres em tres aonos. sem prejui1.o de seus 
logares na.s legaçoes a servir durante um pe
ríodo, que não exceder.à. de u m anuo,· na se
cretaria de Estado como auxili:tres dos dire
ctores de seccão, com os v~ncimentos inte
graes em mooda COI'I'E>ntG do pa.iz, ficando 
equiparados aos demais; empt•egados quanto ti. 
trequencia e disciplina .. 

manecer na. outra. o 1• secr~t<wio, que além 
dos vencimentos tera. uma. gratificação de 
2:000$ pl\ra despeZ<\S de representação. 

Para.grapllo unico. Fie.\ supprimidt\ a le
:_rocão óo Me:tico. 

Art . 3.• E' o governo autoris:\.Clo a crea.r 
consulados sem remuneração fi:m, c.'\.bendo 
apenas aos respectivos serveotuarios a me
tade dos emolumentos que percebGrem, 
nã,, podendo e:tceuer esta remuner.•cã.o de 
4:000$000. 

Aos vice-consu les, que não tiverem venci
mentos estipulaJos, set·it a.pplic.'\d:~ e~ta. dis
posição. tlct\ndo supp:·imida o. distincÇt\o · 
estabelecidn. pelo art. 1. • do dect•eto n. 792, 
de 11 de abril de 1892, entre os vice-consules, 
das residencias dos consoles e os demais . 

§ 1.• Os consulados em 8;\ltimore, No~ 
Orléaos. Rosario, Fl~\nkfort sobre u Meno, 
Bremen e Vigo ser-;i~ convertidos em vice con
sulados, nuonando-se ;oos vice-consules uma. 
gt'atir'lc.wão a.nnual de 2:000.';; a 4:000$000. 

§ 2.• Silo crearlos consulado~ em C:~r.li!r, 
Stockoim, Georgetown. Vet~\ Cruz e Pos:1dns 
e Yice-consulados em S. Thomée Libres, com 
a remuoe•·acão de 2:000S; a 4:000$ ;mnnnes 
pt\ra. cadt~ um dos vice::-coilsules. 

A•·t. 4.• E' appro,·a.do o decreto n. 1.951, 
de 26 de jn.oeiro de 1895, com :~s seguintes 
modificações : 

I. Nos casos de demissão a pe•lido, o rune-
cion:Lrio tet'á direito :i. rep.'ttriaçi\o com su:1. 
ramilia. 

11. Para. despezas de estabelecimento 
te1·ão' : 

a) no caso de primeirn nome~ç;'io, os agen
tes diplomaticos metade e os agentes consu
lares, inclusive os chancelleres, um terço dos 
vencimentos totaGS de um :tnno; 

b> os segundos secretarias promovidos a. 
pri'meiros para. outras le~ações, meta.rie dos 
v~ncimentos de um anno ao cargo quG forem 
exercer ; . 

c) no cas;> de remóção por convenienck\ do 
serviço ou de volta á. .efi'ectividade, os agen-
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tes diplomaticos e consulares, ' um terço dos 
vencimentos totaes de um anno. 

Paragrapbo unico. A importancia. abona
da para despazas de es;tabelecimento :>erá 
Pl'g:~. em out·o, comprehe!odendo-se para este 
e1feito no calculo dos V•eocimentos dos mi
nistros a quuntia dada par<~ representação. 

Art. 5 . o Revogam-se~; dÍspo3içõe$ em con
trario. 

Ta.bella. das gra.tí1l.caçõelS a.nnuaes pagas a.os 
ministros plenipotenc:iarios pa.ra despeza.s 
de representação. 

Legaç~ies 

Estados Unidos da America. do 
Norte, Chile, Republica. Ar
"'eotioa, Uruguay, 1 ngla-
1erJ'll.., L~rança., ltalia, Por
tug~l e Allema.nba ...•..•. 

Hespanba, Austria-Buugria, 
Santa Sê ...... . ........... . 

Eqnador, Columhià, Vene
zuela, Peru, Bolivia., Para
guay, Russia, BelgiC<\ e 
SUissa ....••. ..••......... 

2{\: 00()$000 

15:000$000 

10:000$000 

E' o projecto enviado à. CommiS:>ão de &e
da.cção. 

E' annuociaih1 n vot:l(~o do projecto ;n_. 15. 
de 1895. nd•)ptando. com :~ emend<\ que otre
rcce, o projecto n. 83, <he 1894, qne autorisa 
o Poder Executivo a reo•rgaoisar o serviço de 
immigrução e colonisaç.iio da Uoiã.o, de con
rormiil<\Je com as baStes qne apresenta, e 
opin:~. peh~ l'<>jeição do substitutivo apresen
tado na. ~· lli:scus:i<1o do mesmo projecto. 

O S1·. P1·eside1n-te-A este projecto 
foram oO'erccidns moih.s emeudl\$, qne não 
est<io ín1pressa.s. Portamto, SJtlvorllclamação, 
adio a votAÇ<1o até qtle soja distriboido o 
nvubo. 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que pediu a palavra. para mandar á .M:esa 
algumas emend:..s ao projeeto em discussão 
limitando-se a justificai- as muito rapidamen
te. 

Jú. teve occasião de dizel' que não lhe pare
ci\-.. regular dar autori.S<\ção ao Poder Execu
tivo para fnzer o que 6 do. cxl'lusiva. com
petencia do Legislativo. A autorisação deve 
estender-se apenas aos det3.lhes regulamen
tares. 

Não derenderil. as en:end~ que vae ter a. 
honra de apreseutar, tanto mn1s qua.nto v~ 
tão pouco calor na discussão de um projecto 
que encerra ma teria de alta im.portancia como 
e a instt•ucção publiC.'I. . 

Limitu.-se, port.,nto, a enviar á Mesa. as 
suas emendas, declarando, para terminar, 
que foi surpreheodido com a mclusã.o na. or
•lem do dia. deste projecto. 

O Sr. Bueno de A.ndrada 
Algumas das emendas apr·esentadas pelo il
lustre orador que acaba de abandonar a tri
buna são acceit:>.veis, mas outras não o são 
absolutamente, e eu proporia a S. Ex., que · 
em vez de :lpresentar essas emendas, a.s jus
tidcasse no projecto com obrigação de voltar 
depois de organisado pelo Executivo ~ apr&
cia.ção da Camara. 

As emendas de S. Ex. assim apresentadas 
não podem ser a ceei tas, porque não formando 
corpo de doutrina em uma mataria tão im
l'ortante, como est.l, dei:m lacunas que S. 
Ex. mesmo com o seu ta.lento polleria. preen· 
cher mais rle espaço. Um exe1np!o: S. Ex. 
com uma. singela. emenda elimina do ensino 
secundario toda a tendencia. para o ensino 
cla~sico; eu tnmbem sou daquelles que pre
ferem o ensino technico protl.:;sionnl moderno 
mais util parti. o Srazil, ao ensino cla.ssico, 
mas entendo qne oão se póde elimiaal· o de 
nmu. ver., porque não fl.~ o paiz servido em 
toda a. sua aspil·ação scientitlcil. e intellectuo.l. 

Segne-so n~oN a discussão do pt·ojecto o. 
35, do 1895, que havil\ !;ido interrompida. 

Autes de eutra\' ptoP'ria.mente na discussii.o 
do projecto eu devo consultar·<\ Cama.ra sobre 
o pedido de exooemc:.ãode membro da Commis
sãe Mb;:t:~.. encarregada. de t•e:;ulamentar o 
art. 6'' da Coostitniçã.o, feito pelo Sr.· V<tz de 
Mello. 

Não h:~ ensino classico possível, perfeito, 
sem o estudo tlo grego, porque a língua grega. 
roroece a mais larga b~e pnrt\ me,Utação, e 
S. Ex. cortando est.'l. m.aterin do Gymnosio, 
corta de uma ver. a teodencia para o ensino 
classico. 

Prefiro seguir aqui o e~emplo dos republi
canos de S. Puulo, a quem cabe a. glorra de 
ter reformado o eusiuo daquelle Bstado, por 
que nós republicanos comprehendemos que, 
sem uma. 10l;trueção publica d~vidamente 
derl't\madn. e intelligentemente dirigid.'l. a 
Republica não será uma. verdade, oão poderá 
otrerecer resisteocia. a todtts as tentativ;l.S que 
contra. el111. no futuro se possam levantar ;' 
pretiro, digo, seguir o exemplo de S. Paulo, . 
exemplo emprobendido e' levado á pratica pelo 
nosso illustre companheiro o Sr :. D.r. Cesario 

S. Ex. allega que t\u; parte de outras com
missões, que nbsorvem .. lhe o tempo e que por 
isso não pôJe desempenhar-se sati:ratoria
rnente dos trabalhos dc:!SSa, cuja exone~ 
solicit\L 

Os senhores qne approvam o pedido de ex
oneração queil-am levn nta.r-se . 

Foi approvado. Nessas condições nomeio 
para substituir o.Sr. Vaz de Mello, na. Com
missão Mixt..,, o Sl'. Tlt'indad~-. 
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·i\Jotta"nuxili:ido pela lotenà~::nci:~o c Senado (le 
S. Paulo, por todos emrlm os que nos preoc
cup:mtos.üessas queswes com a maior atten
ç:iÓ,·<l ê es~~ a 1~17.(\.o •(]Ue faz CO:U <)õle Ctl \"C· 
uha occupar a atten•;ão da Camara, sobre 
mat~ria que julgo ut\ IDl\iS alta importancia. 
p:ll':\ n, vid:l. pres.!nte ·~ fntura da Repnblica. 

Ot\S emendas de S . Ex. ala-tuMs silo de 
facto muito lloas e oo1cras ilmcceitaveis; mas 
não ô, n. meu ver, ngom o momento de nr,re
cinl-as, nem de voto.1· emendas de ta.l impor
bnch\, tratando·se ole uma terceira. dlscus;;ão 
ue projecto. Si S. Ex. entenclia. que a este 
rn-mo do Poder .LP.gish\tiYo competia assumir 
a responsabilidade pi!ln. reforma. do ensino 

--==- s_ecund:'U'io, S. Ex. escolheu má 0ccasião pMa 
n.prescntnl-ns. 

O Sn, Etuco Cot;t.no-Niío npoiado. 
O St>.. DoF.xo DE A~\D'JAD.\ .- Estamos m. 

terce!r:~o discnSS<I.o que está qun.si encert'àda. 
O Sn.. ERlco CoEt.uo- Isto m1Ja. Q1ter dizcl', 

pot•quc podemos ter uma quart:\ discussão 
com a força de ter.:eir:1. 

O SR. Eot:.u:.oo R.,\-'105 d;'~ um aparte . 
0 Sn.. Bt:EXO DE AXDR:~D,\-0 que eu disse 

e amemo e qua e ioo-peortuua. :1 occa;;iffo, em 
umn. terceil·~ ~lscus~ão,~ qun.si encet;rada,.pa.t~ 
apt•esentar uléas. 

s. E:c. , p<u-cce-mc, coose~uiria. o seu flm, 
apres:mtant.lo nma emenda sJ~,ples, autori
s:\ndo t\ organisar o Gymnasio Nacional e 
rtcnndo esta orgnnisa<:iio dependente da. ap
l•l'ovação no Con;::-res:;·o ; por.1ue para o a.nno 
S. Ex. potlcrin. entüo mais tlescansada.mcote 
cord;;it· n.s fa! t·.ts que poi·ventnra. se <lessem 
c estahelecar-se-hh\ entüo lon~a. discussão, .\ 
Ylll'dade ü quo aslt\S emendas, ú pl'e;:;;a, npre
sent:Ldas pot• S. Ex. não repres~nt:1m tudo 
qu:1nto S .. ~:c p!lns:t a respeito. 

O SR. 1\-ItmJ·:mos to: :\r.nuQur::n.Qr;E-Niio, cn 
ji\ tinlm tt-s bases pl'Otnptns. i'\ão ti1•e tempo 
de dc:f~.~ntlt•l-as,porque• r.::ceiJo o Dim·io Offici,lt 
nm pouco tiu·de, ums ji~ tinh:\ as IJ:\ses. De
poL;, o m;1l tlt~ refot'l(m tem sido estes ramen
uiuhos p:tl't\ mais tu·de. 

0 Sn. BUI::xo DE AXDRAilA- :N;io ma COll1-
promctto <lesde já a. acceitar ou não a refor· 
mn.. Digo simplesmente que e·pl'eciso .estudar 
a. ot•gilnisa~.iio que, f~!ila: pelo Poder Exee:u ti
vo, vier se1· sujeita no nosso exame. As 
emendas de v. Ex, permittn-me dizet•, e qus 
sito ementl:>.s de oécaSJão. · 

0 Sr.. l\fEDF.lROS E Ar.nUQtJERQtm d;i. um 
:o parte. 

0 SR. DUE~O Db: -~ NDI.UO.\- Ni\o estott dis
Cl\lindo: Ha muit.~> destas emendn.s que;'~ 
simples leitum .me f;\zi;;. ac~citar, mns ha. 
out.r;\s qnc recuso, c deslle ji\ decl:u·o que nito 
~cceito a. ~·.~_?ull;\~ão completa 1lo ensiuo chts-

sico. Quero a prcdomioancf;\ do ensino te
chuico, ma.; o dhgra.mm.'\ do meu modo de 
pensar é-uma pa.t•te de estudo commum de 
ce!'to ponto em dr.\ute unillcmvlo-se, parte 
pm·o. o en;iuo tcchnico o parte para oclassico, 
.sendo, porém, m:1is deselH'olviolo o cuidado o 
ensino tech:1ico, rle QUO mais preciS:\mos . 

(I SR . i\'IEDl·:mos E ALnl'•~üER•~Ul': di\ nm 
aparte . 

0, SR. BUE~O .DE A~f>UADA-Enteutlo que O 
ensmo pt•ofi>sion:ü de mn.terias concretas 
convém mn,is para. que :~. nossa. m.ocidade 
po;sa n.pro,·eitar-se na. luh\ p~l:\ Patria. 

_Outro. motj~·o, e ponderoso, qne me ft\Z 
nao a.ccettar J<l. todns · us emendas, e reco
nhecer que no Gymnasio lu.\ algumas couS<\S 
:\ corrigir, mas qne n. l'eCot·rua couquistou 
l><\1'<\ <\<}uelln. instituição . uma granrle vn.n
t:Jgem. 

0 Sr.. MEDEIROS E AI.llüQüERQUE di\ um 
:~opa tte. 

O Sn.. Buexo DE A~nll..\DA -Toda. :1. in
stitniçi'io que tiver os concunentes que tem o= 
Gymnnsio em exame de prepnr.\lorios, bo. de 
fica-c de::erta _ 

O desapparecimen to uosnlmnnos do Gymna
;;io explica...;;e, Sr. pt·esideu~. peln fi\cilicla.de 
dos exames de prepar:"tlot·los. 

Assim :IS emen<la.s ui) S. Ex. não t•epre
seuta tudo aqnillo com que S. Ex. pôde con
cot•rcr pam o ·melhornmeuto do Gymnasio, 
sendo como é, um trnb:üho feito de momento 
cmborn madita1o longnmenta. Pedil•i;\ a. 
s. Ex. quo :tpt•e:ent:\SSe u:11:1. emend<~ simples 
clue s:ttisfori<~ priucipa.lmente a necessitl:\de 
<o r?;;tmlo, pelo Poder L~zi~!ati\·o, dest;\ ques-
tüo do ensino. ~ 

A:;sim, Sr. pt•esi.Jente, von mandar mais 
Ulll:\ emenda á ;\feSI\ no se o tido de· ficar de
pendeo te de l\pprovaçiío do CongTesso n rc
form:1. do Gymnasio n.present;\\1<~ pelo Podar 
Ex!lcutivo. 

1'CllhO CO:!Cluido. · 

O Sr. Et•ico Coelho- Sr·. pr~
si<lentc>., venho propot• n. r~:jeiçiio do projecto, 
p::u'le do qual é ociOS.'\., outra. parte iotaru
pestiv;l. 

8' ocioso o Congresso Nn.cional conceder 
autorisaç;1o ao Poder Executivo em m:Lteria 
de sun exclttsiva. competencia., como o di
reito de rt:;;ul:~mon!ar Lodos u~ 3c.:t·viços pu
ulicos, ioclnsh·e as instituiçües, sej:\.lu de 
ensino secuod1Wio assumpto do projecto. 

A competencit\ cl.) reg-uh~ment.'\r os insti
tu~s de ensino publico,· n.ssim como· outros 
t<~.mos de administt':\ç;'i.~. e exctnsiva. do Po:ler 
t~:tecntivo, conf•wirl'\ peln Constitniç;io da. 
RepulJJi•:l\1 não tlupende · de · :~.utorisnçiio ·do 
Congt•esso. (AzJoiacfos . ) 
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E:;to 1wojccto, porrond.o, cstú. crr~do neste çnr- lhes o cxercicio e ma.rct~r os vencimc:.utos 
pa.rticuh'r. aos funccionarios. · 

,. A s\!gUJlua parte é :I"!UCII(\ em que o le- Portanto, isto :ó se pó:le ref~rit· no pro-
.: gisl~\\lor, sem cogitar da. reforma que por- gromm:~. de eo~ino, e no regimon escolal', ao 
. . v~u~uro. o Poder Executivo ache opportuoa. systema de iostru~~i.o secuo1aria que o go
_ilúr&.J!lzir, uo pro;•'ôl.mma. o regimem escolar veroo julgar mai:;; conveniente ndaptar ao 
. 5\Ç>.Gy.mnn;;io., inSÍilÚn q•JO o ox«me dG mndu- Gymn:u.io N:tcional, utim do ~ro.ntir o npro
, .r.eza :.de,~e. set• .. cJispcnsado, t::mto a~im que o -veit{l.mento dos dinheiros federaes . 
... ~ispeúsa.. cle5da .. j;i, ·is.to . é, nntes da. reforma Aclmim-me que a Camara dos St•s. Depu-
sot· prôQ1ulgndn .. _:ucs.te .spntido. tn.dos, que _se -tem preoccupa.•lo tnuto com o 

,• .· N~o conco1·êlo com··o PrlvHre•'lembrauo pelo progJ'!\1\lm'\ de eusino das sciencias ·socil\Cs e 
·o~··l~lót":'<Ju.é:T:le-· prec~d~m · n~ - tJ;ibun:~ . digno Jurídicas, n.trecte-no governo, como materia. 
·ropreseutante ·do,Estnd<)·•de"s~· Paulo; ·isto é, ue somenos import<mcht, o systemn. tle iu· 
"obriga1· -o- .·govcrno ·em"•m1,teria"dé sua:· ex- stru~.ão secundtwia no DiStricto Fedel·al. 
-.c}u_siva.·-competeilcia,;à•:suhmelter·· :-,;·:ol:írlYTe· Senhores, a instt'ucção do 3> grão, chn
··Jath·•t •:;i;--reforma· ()o .. G:ymna.sio· Nàciõtral ·à mn.da. superior ou, para melhor dizer, proft.s· 
--nppi;O>à.i;íi.o· diH::ongres:so:·' ( dpóiados'; "titu:'to siooal. depende ioconte:tavelmeote dn in· 
. /.le,1~·:)" , ....... , .. • ••• • .... ... .. .. • . .. . • .. . • :. • • • • • .., stru~[o secu_udarin. . . . 
- -s1·s. depotndos: ·•niio ··e -~·r·primcim -~<>z 'que :\ mstrucçao _:ecuodar~a. é, por :ISSI_nl d1zer, 
· me· manifeStO contr.v•cst.\ -prn'ticà nl>usrv:t ila· o.,, J>aso .. do .. eos'no supertor e tecl.!u1eo, que 
-Coostituição·tlar Repnblicn: ;··is~ó 1fpro,·;i·iÍTe· ren1;?senta ;.a.. . superstroctura. da iostrncção 
··cosn.'Vet' 'do ·'llossó descouhecitnento·:v·respeito pubuca. ... .. · -.... · . 
·das•attl'ibuições eonstitt1cioil:l.ês conferid:.~s de . Ot-n., pre~ccupar-se o lc~IS!nllor cora ~ en· 
·par.~e·a: 1Jnrte-,•uo: Execntivo· e :i.ó ·é~gislll.f.ivo; ~no ~ro~ss•onal c:o 3• grao, e ~oofem ao 
... é •a· •itrversãó·üos·_p~1)eis~ ·J.::m·vet de··se-t ' nmn. .,ovet .DO. Ml~ln. f<~culdade de edrtar, no to· 
·: lei :ciue'~p~trt(l·do'Con'srbsso pa'ril.' ire!l':r: co! la.- Cl)o~~o:~o. ~.:eçrll!en ._escolar- ~.,~o P:ogrttmmn dt)!: 
-.~.Q~:/lX 9 f;t;~~~!$.~Qt~.Hf\ .. Re.p;tfQ\!~.sej~.a.p.pl'o- .~t.~cr.p~'?ns .Cl~·Ulstttuto.~o·~:· grao, parece-me 
•. !~.~~~<),, ~pjl\·~VA~U~()·:<h·~ l:lll).. :r~gula:mento IUC000l!Ue~t.e: " :···:·"'·'_' ,.,.... ' 
Cll.J:I. nutot·r~açao parte ltldevida.mente do Po- ''. -o·sa. · Bum~·o·1>E·'A1'DRADA d<\ um npr.rte. 
uet> r:e~islt\tivo,, ~?.-~ll~Jt,l~. o Podor_ E~ecutívo -~:~ O.~ii.:' i~~_çO 'c9Ei-~11~ .·::·. NÇdí1in!itÓ uo dlg-oo 
reel.\mbw.l-o par<\ o C6!~ore55_?, e:xammal·o G r!lp~escnlan~ de. S ... P.:tt!lo.~ : S •. .Ex. confere 
dar ou negat _a.-.~Y:~ t~P.P!,~Y~~::- . . .-... ... ao.Podor El:ccutivo a attribuilf(io.de reformar 

. Isto e tudo qne .lHl de ma~ incpogL'Q6Ute il:. irlst~:uéç.1?,' ~~uodat•i:l.,'. po'rquc .ha .pouco que 
· êoiii·a- Ç(iilst~t'uiçlio;·é·umó.J>ra..\:e ·e~Cãuaàrõsa, Ja~er. · .. . l\li\s n. ques~o .não está ,ém sabcl· si 
'conti·<i ·:r·n'tiill':riãó ce'ss:u:ô! de '_j)rot:e5tar,.có.mo hn muito_.oll.P!luco qtte.reCormn.t•.no cusino do 
jit tiz'li:i.:'din:s·: ' ·· .. ,., ,.. ··.·, ... · .. · .. Gyoüinsio .. ~~cional, a questão xersn. sourc 
:·.· Caóa:·q:ual ·no seu- ·pnpel ;· .nó5; .. congresso, .competo!lCias ; .. si <):1..padc do .Congres~o .on si 
·legisla.mos.-o. PotloL'··Ex·ecntivo ·-tra.te·· do ·t:egu· ~lo. Pouo!' Exec.utivo.,-. :1. : o.llern:\Liva .. uiio é de 
lamentar:.\ matel'il\. (C,·u~!l11l-$~ <lpaNc.•:) muito .Otttl~ pouco cruc .f.tzet•; ó de iucumben-

Mn:o, !]ue so nutorisc: o Potler .F.xecuth·o o. .ch\ ab.solutn,. ;;eja.da.nossn .pu1•te, .. SG,io. do. do 
rcgulamenttu, i:;to ·ó, .que se lhe dê uma. fa- . gov~rno, ~ ,,ú Í11)3lQ .. tf.rr auo .CJUG .• estnbeleci 
culda~le qne clle ji1 pc·~suo ~::c- oi. d:t proprin. ;u·gl,uneubl.Qão. ... . .. ... . . · . 
Co~stitni~'<1o, ·sob,.<\ - ~cmdh;üo. dessu, .. obro do .. o Sn·.' ·Bue~>o 1m-Axo1tAD.\ ~ v·: 'Ex: des· 

_reíorm;~ . ser ,. snbmct t~t! .. ;\_ .. ~~u . ~eUlP.~ : ~o. Con- culpe, polt~ nt'l.O son rornmdo· ·em 'direito. ·. ' 
grosso,· nt\m desto dar a sua aunuenc1:t . ou O'S . E ·c· : · · .- ·· · · ~-- · · ..... ·' '' 

·não, 'é' tudo·q'ue JÜ\"demilis- êonrnso ein ma.- r.. · !~rco _oF.wo- _"N.em c~ ~l9.P<\~~ ~9.u 
tcrt,\ de discrifllin:l!i;ló• uM 'áttrioúições · •Iha ·;\ bacharel, !n(ellY:~~n~e, SJ;'_. .Pr~sl?.~nte,;. :n):t~, 

"Coiistit'uiÇ:1o ãistribue' . entre' o· Poder ExécÚ.- não ~ P!:eCISO t~~ _l~!~U.l'!}. ~e C~IJ~~~~~;yo,n~pe~:
·tivo é-dLcgi~lntivo. 1··•· ··• ·:.·. ·: ··• •·. · · ve~ ~ Cubarrull~ par3. _1oterpre~r . :1.. ~~~~~-
. 'Port:U\t~~ ·cnténd'o (jue: ~s.t~ i.>.roJcé.tê;i ·-~~u tui)~o ?a-t-teru.bh~1.)~ ~~~F. 90~-~ c~lJ~~~1~ as 
errado, Simplesmente érrado, · un. fôrma e .!t~t:1bD!~~~1d0,.~~~~?-.~ .. ~W:'~.~C!.l.b~~~~Ao 

:!1<\ substancin;•e que•dove•·s?r·· re}ei.t!l:do·_pela ooverno. (• P0 • 5 -J •.. ,.,· .\ .... _.,.,, .. ... ·.'. ... :., .... 
. O.'Irilar,\ ,, .~ •. , .• • . ..•. :. · ·· .; ........ : . :·· - · · ·:' ·. . , Q . Sn. M~omaos· .. ·E .At.llUQEI\Qm:l ~·E!um 

Pocl in.·mc iimi tal' rt essas . ·comiit.lerttçõc~. dos P.OD tos .mais.del.icados-do· dir.eito ·coostitu-
m;1s proseguil'ei . Ç\O!lí\l .. ~<tber. oude. acaba·-;~: .le~ .e OU(!e .coroeçn.. r~ 
. De que regl~<lineo~~.'~.;tõ. se .tr;•t.,;·:neste -1wo· .l:egl,llttma.nta.;:.ão .. . :~··''· . ; .::.•·. ·•· •·• · • ·• .. · · 

.Je~tp.,,~.r.: r,t;e~~~.e.!1~~.1 , ... ·.···: .. ·_ . . .. , .. ·.: :;Nos ~s~upos,.:Umdos o ·presJden~a ·dx· Repu-

.... Seú .de ~t:e,nr .•. novo;; ot:g~:;,. :de. ensino; .. e bhca.. nu.-o, r,e?u l;\meut<\. ·... .. . . ... ·,. .. ,. z, .. ·: ~. 
definir :\S fuocO(ies respectivas;?: ..... •.· . ;:; ,,-,.·,.:. O St~. "·ER'lco,.CGemio,.!.:..''Mas .i'\qüi: iié<Yu1l\· 
, ... ~ã!ol~-porque só .. ao .. C:Ongé.e;;.s<>: compete, .ex-. menta:; ou:pelo me-o~·a. í_jrestúnii.Çáó'' 'êS'ilsti
.clu~iyrun.ent.e .. ,c~:&aJ.·:os ~cargos.pnbHco~~~m- tucional 6 que regill!\Illenta;··-oolll'quiõto·'o 
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·Poder Ex:ecutivo nem sempre interprete as 
leis do Congresso, e quando ·se vê embllra

-.. :. çado, deante de uma. lei, 11erbi gratia, como 
·_··essa; que se ,discute, dos Bancos emissores, 
-devolve-a. dizendo- dê--me uma segunda edi
ção -da. obra legislativa -diga a. cousn. por 
outras palàvras .•. (Riso). 

O projecto diz no art. 1" « Pica o Poder Ex
: ecutivo autorisa.do . . • 

0 SR. MEDEIROS E ÂLBUQUERQUE- Esse é 
-o projecto primitivo. 

0 SR. Emco COELHO -Tenho á vista o im
presso ; do projecto paro entrar em 3• dis
cussão, por outra, o de'bate em que estamos 
empenha:clos versa sobre estes termos do 
projecto: 

< O Congresso ~aciortal resolve: 
" Artigo unico. Fica o governo autorisado 

a. el.1Jedu· novo Regulamento para. o Gymna
sio Nacion~ü, dispensando desde já, até a re
forma o exame ae madlureza.» 

Srs., ou bem que so1mos, ou bem que não 
.. . somos. Ou nós-temos cCJnfiança em que o go

verno, bem orientado, é: capaz de de fazer uma 
obra asseiada, reformando o Gymnasio Na

.... cional, e então não tra•cemos regras de re!!'u
lamentação do ensino secuodario, ou nós não 

· temos ·bastante confiança na obra que o go
veroo . possa. fazer ern ma teria de ensino, 
e neste caso proponho que rejeitemos o pro
jecto e façamos toda.a reforma nós mesmos. 
A experiencia que temos t'oi dura, p<\ra não 
dizer desairosa, com esse afamado Codigo das 
dispo?icõe.s commun.s odos instituto:; de in
strucção superior. O C:oogresso concedeu io
devidamBnte ao gove1roo autorisaç,ão par-a. 
formular esse Codigo, isto é, abriu mão ·de 
umã. attribuiç;i.o legislativa. quo a Constitui
cão confere exclusivamente ao Po:ier Legisla
tivo, em. beneficio do :Poder Executivo, e o 
governo mesmo e mais t:tt••le, ponrlerando que 
essa autot•isação fôr'tl. exorbitante fez baixur 
o Cod!go ao exame do •Congresso, alim de ser 

·· approvado ou t•ejeitaclo. 8 coosa ~otavel o 
'Poder Legislativo emendou e dalti subiu o 
Codigo, ou untes, as emendas à sancção pre
sidencial ! 

.Ora, Sr. presirlente, esse processo tle leQ"is
lar não é sô incoostituciona.l, é en!!'raçatlo. 
(Apoiados, muito bem .• ) v 

O que é mais, Sr. presidente, esse . Codigo 
- afamado obr:.1. do Sr. ll"eroando Lobo, não só 

uuiformisou disposiçõe:o comn:;uns nos insti
trltos de ~ostrucção superior, conforme os 
decr_etos do Sr. Uchóa. Cavalcanti, como tam
bem· ~nxertou materia. nova., sem que o Coo
"'resso estrar1hasse a tr-aos<>-ressão do <roverno 
à· autorisaçã:o que lhe fóra dada, pelo con-

. tr-ario·. . . (Riso;) . · · 
~ · ; - . 

-:;-.-

Temo l- a travada. de novo, Sr. presidente ; 
desta vez, porém, é uma autorisaçã, do Le
gisla-tivo afim do Executivo exercer funcção 
que é de sua. exclusiva. competencia. ; sob 
cor.dição (e nisto está o requinte da precau
ção. segundo o alvitre do digno deputado de 
S. Paulo), sob condição do governo submet
ter :t sua., __ obra regulamentar ã saneç<i.o do 
governo. Jà oao é <'t inversão dos papeis, é a 
subversão das funcções. (.-ipoiados .) 

Sr. presidente, ou eu me engano muito, 
ou ha muito que reformar no programma de 
ensino do Gymnasio Nacional. Não é de mo
mento, não é do surpresa - porque tambem 
fui surprehendido pelo, inclu são do projeéto 
na. orrlem do dia- não é sem· detido exame 
que a. Cam.a.ra põde prescrever alterações no 
}lrogramma. de ensino do Gymnasio, onde ba. 
muito que reformar. Uma de duas: ou dei
xemos ao góverno plena liberdade de modi
ficar o regulamento do Gymnasio ne...~e _pa_!'
ticular, ou nome1e a üamara uma comrmssa.o 
para. formular novas regras de ensino secuo
d<lriO no Districto Federal ; em todo caso re
jeitemos o projecto, que ~tã. errado na. fõrma. 
e na substancia. - (Muito ôem, muitô bem.) 

Veem â. Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
coojunctameote em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao pt·ojecto u. :35, de 1005 : 
Onde convier :-0 governo $em prejuízo de 

fàzet· 'vigorar a rerorma, snbmettel-a-ha, no 
entreta.nto, á. approvação do Congresso. 

S. a. Sa.ln d:ts SP,SSÕtlS, 2 de setembro rle 
1895. - Bueno de Andrada. - Medeiros e .A~ 
úuqueri]UC. 

Adtliti1!CI 

Ao projecto u. 32, do 1802 : 
§ l• Poderá. o ~overno. entr etanto, a.drnit

tit· desde já a. pl'estaçã.o desse exame daquel
les, que assim lh'o ,:equorerem, ou os alum
nos uns instituições para esse fim prepa
rados de conforroirlade com as exigencia.s 
actuaes -para a màtric:.1la nos cursos supe
riores da Republ!ca. 

S. R. Sala das sessões, 3 de setembro de 
1895,-Augusto de Freitas. - Paula. Queiro::, 
- Dino Bueno. 

Ao projecto n. 35, de 1895 : 
Art. l • 0 O governo ref'ormarà o actU<\l re· 

gnlamento do Gymo:1sio Nacional sob as se
guintes bases : 

a) O curso dispôr-se-ha. pqr tn.l fôrma: que 
tique <l.SSegurada nos prim~iros annos a pre·-
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domio.:tncia. das linguas ·vivas que serão, 
obrigütoria.mente para todo.> fra.ncez. ioglez, 
italiano e allemüo;:cujo estudo essencialmen
te pr::ttico deve estar teJrmiuauo no quinto 
anuo. 

Feito o exame final de uma. liogua. vi v a., 
os a.lumnos terão da.hi llOl~ deante uma. aula 
de qualqu~r outra disciplina. exclus!vameute 
lecciooa.da. na referida lin~:ua, n<\ qun.l igual
mente será prestado o ex:une. 

b) O estu<lo de portuguez, compreheodido 
. ne!le o dn. litteratur<\ pc,rtugueza. e bra.zi
leira, irtt do l>rimeiro ao sexto a.nno . 

c) Os exames de lin~uas, que1· r.la. lJOrtu
gueza.,qner <hls estraugeír:as conterão sempre 
um(l. pl'imeira prova escripb. eliminatorin, 
de com posição. 

tl) Fica abolido o ensino de grego ; o de 
latim reduzido o.o neces;;ario para comple
mento do de portuguez, se;·i dado nas aulas 
desm disciptimt. 

c) São obriga.torias constituindo matarias 
de exume as ~\uhcs (le uesQnllo e de philo· 
soplü:\, .ensino e~te ultirn•:> que nbt•••ngera a 
psycbolog'i:l, a. logica e a. llistorh\ dos sys
temas pllilosophicos. 

() Para admis~ão nas faculdades superiores 
h a. \·crá um exame de noo.ulurez;t que será 
prestntlo pe1-:1.0te os lent•~s dos rcf<.~riú;\S f;\
culdadcs e que serâ subdivido em tres ex;.v. 
mes pat·eiacs : 

a) Scieneias m:tthematic::s ; 
b) Scieucias uatura;:s e philosophicn.s; 
c) :!cieucias historil!:ts. 

Ao projecto n. 35, de 1895 : 
Ao art. 1°:-accrescente-se:- Até a refe. 

rida reforma, que devorà. ser feita dentro do 
prazo de um anuo, não poderão ser admit
tidos a exame de prepara.torios sinão os 
alumnos que já tenham sido a.pprovados em 
uma ou m-ais materias. sendo facultado para 
estes o OX<\me de tod<J. a ' Sel·ie de prepar·ato- · 
rios, dodo o qual poder[() elles ma.tricul:..r-se 
enr qu<~lquer curso de ensino superior, inde
pendente de prov:~ de madureza . 

S. R. Sala. das sessões, 3 de setembro de 
1895.-Bueno de Aacl1·aàa.-Al{redo Ellis.
Ribei1·o de .Umeida. - Ferra• Junio;· .-Ca1·~ 
valho Jl{,v.rão. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Contioúa a 1" di;;cussã.o do -projecto n . 172, 
de 1S95, est:ü>eteceoc.!o o modo por que deve 
ser executado o accor<lo de que t;·ata. o art. 5° 
da lei o. 183 C, de 23 tle setembro de 1893, 
pnra o ftm··ae reali;;a.t·-se a trao;;ferencia das 
emissõe;; e respectiços lastro dos B1\nco.:; _de 
emissão rej:l'ioaaes p~ra o Bauco dil Republtca 
do Brazil, com um voto em sep~mdo dos 
Srs. Benedicto Leite e Paula Gairna.rães e 
outl'o dos Sr3. Alberto Torres e Augusto 
Montenegro. 

CnrJa um Õ<!.Sses tros c.x;\mc;; constarit de 
uma pt·ov:\ c>cripta eliminatori:\, compo:>tn 
em alguma. cl:ts linguns estrangeit•as aute
riot·meoto cstcdndas; ele uma. pl'ovn. oral e 
do uum pl'O\'a pmticn, que sct·:i. {1<\l'.t as 
scieucias histol'icas õo ca.t·tog-t~q,hta.. 

n) l"ic;un abolidos os m::<.~mes p:tt'Cia.es de 
propnmtol'ios. 

O Sr .. <\..lberto Tor.-rcs- (Este 
<li$Ctt1·so deiJ:<t de su publicado, te;l<lo sido 
cntl"e!)tte em tempo Lto o1·ado1·.) 

0 S1.· . . i.'l.I-5$tide!!\ de Q u eiroz 
-Sr. presidente, não tcncion:J.va. discutir 
est.e projecto em 1• discussão, pretendendo, 
todavia. f<\zel-o em 2• 

os exames p;~s5nrão a. ser f•litos pelo con
jnnt•l •lo uu1terias do C:\d:a. anno do curso do 
c,;,•mml.sio Ntlcional, ou s,ej:tm de sn!Ticicncia 
ou tlnae:;. 

:\' \·ista, porem. da preliminar estabalecida 
no voto em s~pat~\do do nobre deputado que 
acabou de fa.llar, tenho necessidade de justi
ficar de al;:um modo o requerimento que voa 
apt•esenta.r à :..resa. com rela<;ã.o ao projecto. 

O assumpto é delicadí:;simo, é importantís
simo. E~la medida. só ttio t>e esten<le MS que 

complet;\rem os referidos pt·epnrotorios den
tro 1hs duas pl'imeil':\s époe<\S de exames 
depois d~\ promulgação d.esta leí. 

71) Se!'~l.o creados seis logüres de substitutos 
com obrigaÇ<i:O de couc:urso, que será de 
secção. 

Lentes e substitutos :s.,rão priva.livos de 
cada uma dosestabelecimenros do Gynmasio. 

A provtl. est;\. em que a commissií.o .~l~vi- ·· 
diu-se, por assim dizer, em quatro opmtões 
diil'erentes a. respeito da materia.. 

O nobre ·~epur.ado que acabou de fu.!la.r, 
concluiu opinando pela. incompetencia. do Con
gresso para legislar no caso. 

i) Do programm<\ serii:o elimioad:J.S a.s ~a
deiras de geometria. uescriptiva, de mine
ralogh\, geologia e da meteorologia e da de 
sociologia.. 

S. R. Sala das sessões, 3 de setembro de 
1895.-•lledeiros e Albtt~tt!er1v.e. 

· Cnm:.rn \". Y 

Quando se d.i$cutiu u.q ui u. quest:..o l\a. r~
novação .do privilegio da Cb.opim, mani fest~· 
me contrario absolutamente a. todas as letS· 
sentenças, a essas leis que diff~rem petições, 
ou resolvem contlictos entre partes. quaes
quer que ellas s~jam, sej!lo o . Estado_. oy. 
o p:írticular. ou seja. umn. entidade JUt'L
dica.. q ualq uet•. 
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Por cousequenci:1, por coberencir,, de>eria sentido im·erso quando se h•atou da. quest"ic· 
acompanhar o nobre deputado na. ~·pinião de Chopim. 
que. o Congt·el:sO, não direi quo não tenha As auom:~.Has creadns pela lei de :2:} de se· 

. . competencia.. m<lS n:io dovc to!U<tr conheci- tembro de 18\B. são tantas. e de to.l orLlem • 

. menta do caso p01ra lcgi.sla.r sobre e!le. que a,quella de quo se trata no pl'Ojccto ~ 
os T . - r-- · ~ , .• · uma. das menores. 

• R. Atm:rr.:o o~~E"'- "'"0 : 9ue ~;·t · "1 Terei ccca.sião de pôr em eYidencia quantas 
tell! c~mpet;ncl,\: ~?'t::.. conhe~r, .0,0. c<~,.) . . outras anomalias. quantas outras quest•ies 

Nenuum I orlet • ~blu.o tem o utt elto dele· 1 insoluveis pa.ra o PO"ler ExecutiYO <>e contém 
cus_cn:-se conbecet' do ca!;o ~obre qU'; tem :le u:t lei c~tada. ' · 
dec1d1r · .Julgo, portanto. que a interYençii.o do 

O Sr... ARI~"i'IDE~ Dr:: Q'-'EIROz- Mas o que Püder Legiolativ·o não pôde ,-ir m:lis <1. uro-
querv dizer c que se trata. preci5nmente de po.sit-o . • 
um destes c:!.sos e5pecia-es,p:!.ra os qu!l.es V.Ex. E' necess:trio ap::.,..-eitar justamente o on
mesmo rec.:>nh<ce :1 eompetencia do Con- SE'jo de sn.nar uma ser·ie de incoogruencias r: 
gresw. difficulda.-:les que a lei de 23 de setembro 

Eu distingo perf~itan:~ente a ir.tel'p1'et:t<:ão creo:t~ administração publica. 
le~istati>n . d:1. inter:;:n~etn,ão que C"-be ao O p:1.recer da. maioria da commissii.o pro-
Poder Jndiclal'lo. pJe uma .solução que me parece 1na.ccei· 

O caso especia.l elo {)Ul! se trata C:: justamente ta.ve::l, por·qne a lei regulumenta.r. ampti:l.tiva 
um daquelle5 fl;;nr<ldo<; na ultima p:trte do o a interpretn.tiYa.eomo quizercm. da tle 2:l de 
discurso do nol.ot·e :!eputado, isto e. em que setemhro.deve ter em mira em 1• Ioga r nii.o o f· 
se tr:\.ia. não de clefinir direitos. não de ap- fende:.- direito~ fi!'m&.dos.reconheciuos pelas leis 
plicar leis. mas de s~nar males creados por anteriores;em 2" Iog<~r niio leYaralem do que 
leis anteriores. e campativel com as nossas conuiç-ões flnan-

- Si se tt·Masse. ·1i: interpretai-as ou moU.ift- c~iras actuaes, o~ fa ...-ores que paJem se!.' 
cal-as de n.cc.irlb com n interesse public::>, de 

1 

co:1cedidos aos f.;ancosrec!nmantes, em substi
. definir llil'eito.> do.; E:meos. negados pelo Po- tuiçã!> ou como indemnisação dos que lhe· 
· der Executi""· hem ;.: qt:c o Congi·esso se cas:::<dos. 
declarass~ incol;q.eten•:.~ p':ra rc~olve!' no O SR. ALllEP..T•I TORRES -De mouo que 
caso. .. . . . v. Ex. acllo. que o Poder Legislati,·o tem o 

:\!a.:; o ca;:o Yel'~l'~te .e mu1to dlíf~re.~te. (l!l'eJt~.lle determinar que :;os Hancos sejam 
\ CJamo.> em \ll'Ha·~ l'ro lo~a~ <t o:·1;;em. a c.>n.:e,udo~ e;.tcs ou o.quL,lles fa.>or~s. 

Ilrocedencia ua q ucstãu :1. ··~sol n~r. 
O nobra :'llinistr.) J:~. ::a%<":::1,~:1. •~ ,:olh.>e:.:otr crn oS!~. AIUSTn>r-:s or. Qur::moz - Certamente 

assim como j :i !h2~ foram concedidos outt·cs. 
seu YerJa•.k \'v pú · como e:st<.: ela cmis~ito. 

~:io se tr:~et :~. ti iz S. Ex., ·h~ adori:nr 0 
Poder Executi \"l) :t cll;~gnt' :l ~cc;.rdo com o.-; O S_r: .• AL!lEI~'!'O T üRR:::s-A le! sô a.utoris•.\U 
Baneo,:; rcaiun:te:o:: n:tv :s:c t1·n..t:~ tl\! c\~ t .. l'i~i!· o ::l.cc\·l'tio . 
uma Jeclsito r•l':o!; ·J·;,!:l. p~!v P•.itb:· E~<',·uti \·o; 1 o S;c Ar:!:;T!o:::;; DE Qt'EH:or. - ;\ntotisüu c 
tr~t:t·se Sl ~l •• lc· r~·.:nl:t-r!::·n tar .-.:1 ampliar a 1 :~(;c···rdo ; mas n~o deu as ba.ses ne~:cs;nriu.s 
le1 .no ~en~• ·'" •'<'· h~.nlbr o. cs;;o r·od·:r os p :t!'a. q\!e o Pod"" Executivo realisas;c e.;se 
me1os ~ = faz?•: ciT..l:tl\'0 .cs>c ac::<~ rtlo. .. _ t\.:é;•l'•1o com os íiauc.)s, do· que result•nl a 
.~ A le1 e d<:hclCH<c. :1. lc1 ct•oc~ um:<. snunç·:t.) situa,:ii ~) anomala em que se ache. o n ·}SSC 
wsoluYel. que!· p:t:·_,, o PLl~cr J.:..:.:ccuuvo, quer metca.do monetario. não se sabeouo quem ó 
p~ra. o Podct· .lu•Jl,'l:tl'IO, s1 :p:•::vcntnra. o con- o responsavel peia cit-.~ulação fl<!uciari:~ ~i e 
:tl!.::t_o f.)sse le \·:tt; .. :to cJahe~nn:mto <leste. o Ba.nco <1:1 Rapublica, si os nancos regiont\.cs, 

F1gure o t~Oc•l'<.! .Iepi.nt:ll~o a hypothc::e q.ue si o gove1•no, nií.o se sr.bendo a quem cahe ·a 
os ~a.nc~s regt~•IW+:~ rccor~·e~em Ptra, o. P.o~er propriedade dos lastros que existnm no The
JudtCI<l.I'IO <ht •.;cc:><~o profe~1u~ pe.o ..Im_ls.~o ~ouro ou em outra quaiqueL' pa.rte.vtpoi<dos.) 
da_ Fazenda. O Po.>der Ju:;itciarl<? se. acharJ:l. <l~ Como pôde o Poder Judiciario sanar e.stc 
maos atadas. porque n<~.o t.ar1a oase na let estado rle cousas? 
para reool ver a q uestilo . · . 

E' uma diffic:ul•~aue ereada e:n lei ante- O SR. FRAr>cxsco GLICEino- Ainda ha mais, 
rior. qua não t;)nt soluç:io nem da parte do ha apolices inali.cmweis. 
Executivo. nem Ja p:~.rte do Poder Judi- O SI'(.. ARISTIDES DE Qusmoz- Ha o processo 
ciario. da conversão dos lastros a~nda. por fa.ztr, para 

A iritervenç.fí.o, ports.nto, do Legislativo, ê que a lei de 23 de setembro tenha um prin-· 
ilnprescindivel no C:J.so. A interpretação que cipio de execução. 
ca.be aqui é a legislativa não a. judicia.ria. Por!::Lnto, nff.o se trata de uma. sentença, 
. Discoruo p;,r isso ua opinião do nobre depu· entre partes litigantes, entre o Estado e os 
tádo no coso verten.te, "t-endo discoràado em. Bauco~. ü·ata-se uma lei interpretativa, que· 
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venha sn.uar situr~ção insaua.vel nor outros Convencido da.competencia do Le~isllltivo, 
meios {azlr.,ircd~~.<). ~· um dos c:lsos lbrmula·los tlflirmou esta co:npetcncii.\ no seu Jj:m~ce;;- e 
pelo ;:oLJ·e cleputmlo. expoz <'O t!l~smo tempo a :ma opinião ~~Cerca. 

Mas o meu fim nesh p~·imeira. rli~cuss.1o não co pedido dos D·\ncos na. qualldade de ::lllator 
é discutir O pt•ojtlCtO, é apeuas J:é!QUCl'ar que quo foi da mataria. 
a i\iesa solicite uo Poder Execetivo dados e O nobre ueplttado armou coatt·:x o 0\'.\llor 
el<>mentos q u<: julgo serão impt-es::indi>eis um Yerd<!t.leh'O castellc no ~r. S. Ex. lli~se que 
para que. na st:gurll.l.:i di~u:;-:;iio se po~sa esc la· o C<mgl'cs~v nilv t·!m com p<:t.en.:il\ p•u·n tleil
rece: sufficientomente a mate!• ia e possa ~ahil• oir os dir<.Jito> qu~ teem os Ba.ucos t-egiouaes, 
clesta C?mar:t. uma lei Cl.paz de melhorar :l. em race do.s le!s primit!..,-as que ortiatlisaram 
situação fiilllcultosissima creada. pela lei de 23 es~es lhncos, em t:we do:; contt•aclo$ q uo3 elles 
de s~temlJro. (.-lpoiados .. ) l!rm.nram com o Podet· Publico . 

Requeiro, p·)r~anto, que se solicite elo Não rcbnte este ponto port'Jue no se11 p:\l'e-
Poder Executh·o cópia das inf0rm;l.(:iles pres-

1 

cer ntrit•mou a inccmpetcncia uo C'.ong-t•es:;o 
tadas pelo Th~$ouro sobre o reque1·imonto p:1ra. dnr sobr.!.o assumpt? uma S'llú'Ç<'lo obri
dos BanCO$ l'ecla.lnantes c sobre a> reclamações gatcria, pot-que cs Bancos po(!em em t<Y.to o 
posterior:!s coatrn o desp~.cho do Sr . .\í!nist:·o tempo recrlrre1• ao Poder Jutlicir.rio. o que se 
Ja Fa.zen:ht. Em seguut1~llliscusiio então, com trata de fazer é estabelecer a;; l.ca~e.;; p.•ra o 
mais la.rgueza me estenderei ~obre o :t.S· accvrdo entre clles e o governo. 
su:npto. (Jluitc> [;e,;~ ; muito be,;l .) O nohN deput:ldo rotou QU'! a lei seri:~. 

ve:n <> i\'e-a .; lido anoia. •o c y·o<t'l 00,. ol>rig:\tor:n $Ó pra o .L':st:vlo, e rt.;~. te qtte 
LU a. ... " ·~ ' . ' ' ' l" - - .... (p .. - t' <: E ' li L"' ianctameutc c1:1 discu~Eiio o se""uinte O•,rt.._.asse o c.:tecu 1\'~ -· x. ~ntuu ... e o o.:~:-

• c ecuttvo com o Es~.do . 

Requeiro: 
\ 0 • qu~ se t·~quisitcom (~em prejnizo dt\ 

JWimeira. discnssão) uo Pouet• Executi..-o cópias 
das inform~ç0:)5 prcst.ad~\S pelo Th~snnro 
sobre os requel'inr~ntos, p:!los qmtcs o.; í.Snncos 
c;missores 1'agionn.cs. pmliram <'- exec;J~.ão uo 
'art. :s·· da lei d~ 23 llo :;6tembro Je :8:13, rem 
como scure as Nclamaeües dos :ncsm;):; B:tuco: 
contra. a solu•;:io da!.Ltl. pe1o ~.linistcrio tli\ 
r!lzp.nria · 

• -:2~~ ·1'ne'sej::tm es:ns infor:naç;>es <J:lt;lícatl:\s 
110 D i!•~·\o O f!i.ci.tl. 

~. R. - Sn.k. l:1.s ses;;ü~s. :-s de setembro r.le 
lS95.- :\l'isti.l<:.< ele: Qc1:ciro;. 

O @ir·. Benedicto .lLei.!:.C uir. 
<jUC v nobre tl~t·ula•lo pelo Rio tle J<\neiro ao 
t~rminar o sen ,iiscurSi) re!eriu-se à opinião 
do or:tdor em 1·etnç;io <\ comj>etenciado Legis· 
lath·o para l'eSI)Iver esta questão,. e ter. em
t!·etant?, oo seiJ tia commis:><to concluído por 
um oroje~to, 1Jt:ando de,·e saber que os Bnn
cos "não se sati$fnzem com a indemnh;:tção 
11esse projecto consigm\da. 

Declaro em resposta a. S. Et. que c:~:ami
nando esta questão tinha. simplesmente, em 
uma a situação dos E:ancos reg-iona~s os di
reitos que elles potleriam legitimamente :li
legar e de accórJo com os dictames de sua 
cvnscienci<\ procurou 1:esol ver o c<l.so. pouco 
se importando qne a. BUn decisão satisthe~se 
ou não aos reti.H•idos Bancos, que vieram pe· 
dir uma soluçlío ao Congresso, em virtnde 
do desaccorJ.o h:wido ent1·e elles e o go
:yr;rno •. 

O orncfor conte>ta. e af!h•m:\ quo a. lei ollri
garin. o governo. 

E quem '.i o Est:do neste c:tS•) ? O E5taclo 
comototlos sal>m1 c.! o conjuncto d% tt·~s pode
res, c se qualqner delles, em nm mo:nento 
<1:-tdo, em uma questão determinau;L j/otl~ re
present:.tr o E;t·1do, é jusb.menle o que tiver 
competenci::~. p:tl\t a ruucçã•) reh!t!m :\ eõl:a 
questão. 

Orn, :1. Jlropo3ito do c.u;o \'Crtcntc, l}uem 
tem competcneia. par.< fnet· n. rcfot·m:'.. banca
ria e p~ril autol'i~:\r um ac.X.rrlo co:n os B:tU· 
cos, é o Poder ~~gisl:.~ti•o ; logo, om c :>o al
gum o Ex~cutt>o po:Je represcntat• ;\ outt'l\ 
pa.rte n:t ')tte~tão em rtuc uma clolla::; siio os 
Bancos. 

S:t!Jc f!UC o E;;tatl<J, como :tffirmon o seu 
illustro contmditor, r.!presenta hoje. por:tnte 
os Tl'l:mnae.; o pap~l de um sltnp:es iu·.livkluo 
s~m p1•i1· i hlgios. 

E' p:~rtimlo dc:sse principio CJUO tictluz a. 
competoncia. ~o Congresso pa1'.\ iuterrir'no 
assumplo. 

Si o E;tado não é m:tis do ~uo um irH.Iivi
dtto, pot· l}t«~ razão não tem o dir~ito d~ c\Je
g:tr :1. um accôrdo com outt·o iutlh·iuuo com 
qusm litiga ~ 

E' de uma simolos composiç.io que se trata. 
A pt•o,•a dessa 'asserção està na. autoris::tç:'lo 
dacla. a.o go\•erno pelo art. 5• <!o. lei de IS93',. 
pnt'<l> o accôt·do em debate. 

Esse nccOt·do foi iwpos;,ivellle um11. parte 
porque o go~eruo declarou não encontrar 
nns bases que llle foram ol!erecidns pelo 
Congresso a clareza. devida ; de outl'a pa1·te, 
os Bancos interpreto...,·am de modo difi'erente 
:l.S referidas bases. · · 

Pot·tanto, trata-se unicamente de decl mu· ·. 
qutl.es as blS~ do accô:dc, p:u-~ a. !o.i~sa~ 
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~do ; e si o Con~re;so e::u 1S93 pôde d:\r essa 
~utorisaç~io no Poder E:xecuti,·o. pot·que mo
t i>o o Con~t·esso e:n 1&'95, uão tem :~mesma 
competenci:\ l'l\l'n esclarecer :\S bases da refll· 
ridn nutorisação 1 

A uecisão do Poder LElgisl:\ti >O uão importa 
no exnme do:> din:itos resultantes d11. ruptura 
dos contrnctos : elln npeu:ls detiuc :\S bases 
que on·erccca p:tr:\ o :<\c~órdo no art . 5' da 
l ei de 1893, ou cnlãl) cst;\bclecerá llO\'M 
bases, si pornmtura llutender que aquel!ns 
11ão otr~rc~em de parte :\ pa.rte os me1os 
precisos pn.t·::~. um:\ .conciiliaç;io. 

O CC>ng-resso não ''"e est:~.belecer princípios 
j urio.licos, re~t·ns de direito, como quer· o no
()re del'ut:vlo que sejn. a competencia. excln· 
siva. do Poder Legis\atb·o. . . 

A íuncç:io deste r:\1\10 do Poder Pnl·ltco e 
mais h\ ta ; e si é certo, como dis:e S. E.c qne 
o l..e!:islati <'O raz a. lei·~ oJuuicia.t'io"'l'Pliett (\ 
não ~e menos certo que este prin~illi•• nrw 
póde ser entemlido de um mo:let tiio a~loto. 

O Pvder Lcglsl.tth·l) tem t·•mt>em outras 
fu nccües. A pro\':1. (:stá na dispos:ção 110 
art. 5• ,h\ lei de 1803, •em mui t;ts outras dis
poskões de autori:;o.ç::to ao gr•vet·no para tln;; 
admini3tr.\li vos e ou Iras ai:1d:l de naturez:\ 
di>et·sa. 

Uma. outra razão jnstítkatit·a rlest:.l. inter
>en~io ê nrcconltecimcnto <le falbsdo Poder 
Publico. faltas igo:tcs :1quellas que th·e:"nm 
os Bancos. 

D:l facto, quem oxnminou, imp:w:hllmcnte, 
tudo quanto se tem feito em materiab!lncat·ia 
de J&".)O :\té hoje, h:~. de l'econhecer que o 
Poder Pnl.Jiico com :~s su:ts inccrte7.aS condt:
ziu o n<*So meio circulante a ur1ta nn:~rchia 
exit'fl(Jrdiua.ri:\ com gt-.\Ye prcjuizo p :r:t o 
Estado. 

Dnhi conclue-se quo o Pocle1· Legislativo, 
~nt1·auJ•1 nesta. qnestüo, tinha P.m vtsta ra7.et· 
um ncc.Jr.lo :\!ill\ tl~ e\·ilar um pleito j udi
da.rio. 

O ora<lM co:\tcst:~. tn.mhcm a p:·oposição tlo 
nobre <leputndo sobre n. rc.sistencia por pn.t·l.e 
uo Potler t~xecnlivo num:~. resoluç~i•> do C'.ln· 
gresso julgnrl:~., em se:u ct·iterio. inconstitu
cional ; o unico meio que te:n o Executi\·o de 
cootr·ariar nm:.. mecl:da, tomad:1. em projecto 
de lei. o! o ,eto: e. um:~. ·vez '-'encido P.ste pelos 
dous terços o Poder E:\.ecutivo não pôde re
cusar :1. ;tpplicaçiio da l•~i. 
· Sõ o Judich\rio coo.servn-sc e:u qua.lquer 
·tempo livre na. acção, julgando em especte, 
porqu'l tem competencia p:~ra resolvet• todo 
e qualqnet· c:~so, oiío só em face da lei Ol'ui
naria, mas t:~.mbem dlos pl'iucipios consti-
·tucionaes. . 
. Qnn.nto ã ioterprcto.ç~ão, o oradot• cita o 
caso d..'\ AsseDlbléa feder~al, na Suissa, plr:t 
.demo.nst•-ar a campetencia do Congrasso, uo 

-.,~ d~ lei de setembro: de 1893 . 

A um a pal'le do St•. Alberto Tot•res, responde 
que, no C:l.'So vertente, o Congresso não vae 
legislar pnrn o p:tssac.Io, sim para o futuro, 
por·que o accôr·do não se t•ealizou. A lei de se
temhro de 1893 não està applic.1tl:\ ; o ~ne se 
pe.le 6 que o Coo~resso rcsol>a. sobre ';~, du
,·idn della. resultan'te. 

Ainda não pôde comprehender a razão por· 
que o potl~t· qne t'az uma. lei não tem compe
tencin. para int<n·pretal-n, como quer· o nobre 
rleptttado. O L~gisl:~.tivo votoa um;1. lei, hn. 
du,·ídns ; quem melhor do que elle póde in
tcrpretn 1·:\ ~ Relere-se ainth no caso de 
uma recl:t mação sobre iotl!rpreta<;üo d•• lei do 
~rç:tmento, tla qual a commis:;;1o tomou co
nhecimento . A um aparte do Sr. Alberto 
Torre$, o orador responde que a commissão 
concluiu no sentido de apoiar <\ interpretação 
tl:tda :10 caso pelo Podet· E:tecuth·c-. o que 
quc1· dizel· ioconte.st.\veltneote que clln. tomou 
conhecimento dn m:1teria não opinando pela. 
i !l~ompetencia do Congresso. 

Conclue C<IU"I'eocido do haver cumprido o 
scn dever e do (JUC o \Oto que assi:rt'l'óu com 
o Sr. Paula Guim:~rães, no seio d:i:'Commis
siio de Ot•ç,am~uto, te>:e uma. impu3Mçito 
muito IJrilhaute, ó 'erdade, mas . o~o umn. 
impn,znação juritlica. n:1. a.llum dJ ta\.mto do 
illnstt·e deputado polo Rio de Janeit·o. (:l!uito 
úem: muito bem.) 

Ningucm mais pe.iin•lo a pa.Jayr·n é eocer
l'ada a discuSS<io e adiada a votação . 

P.lssa·sc :1. hora destioad:l. ao expediente. 
O SR. 1• SECRSTAR.lo procede â leitm·:~. do 

seguinte 

EXPEDlEKTE 

Officios: 
Do Sr. senador Lopes T!'O't'ÜO, rle 30 do mez 

findo, communie:~ndo hM·ot· prestado com
Jll'Olllisso c tom;\ndo assento no Senado li'ede
ral. -Inte:t'nd:\. 

Do Sr. l • secremrio do Senado, de hoje, 
commuuic.'\ndo que foi restitnhlo :~o Senado, · 
tle\·iu:uuente sancciooado, um (\os nutogra
ruos do decreto do Congresso Nacional role· 
\·ando da pre;cripção em que incorreu a 
D. l\!ari:\ d;\ Penha Oliveit·a, p:~ra. que poss:1. 
receber o meio-soldo a que tem tlir·cito de 25 
de n.,ctosto de 1875, a. 22 de junho !lo lS~H.
luteirada. 

Do mesmo seabor, e de igual data commu
nic.'\ndo que o Senado enviou ao Presidente 
dt\ Reptfl>lic:\ p:l.r:l. 3. formalidade da promul
gação um dos autographos do COngl•esso Na
cional~ prorogando actual sessão legislativa. 
até o aia. 4 de outubro do corrente anuo.
lnteira..ia. 
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Do l\linisterio da. Justiça. e Negocios Inte
riores, e de igu~l data, •enviando o olllcio do 
do director do Faculdade de Mcdicin;\ do Rio 
de Janeiro e sr.ais papei:;; relati\·os à neces~i
da.de de acquisição do r<~ vistas scieotificas de 
que c..'lrece o la.borator5o de histologia do. 
mesma f;tcllld!Hie .-A' Commi~ii.o UC! 01'<;:1.
mento. 

Do Ministerio da. IodttStt·in, Vi:-çfto e Obras 
Publicas, enviando n. SE:guinte Mensagem : 

Senhores memhros uo• Cougresso Nacional 
- As condições anomalias em que ·so encon
tra. a Estraua. do Fer:t•o Central do Brazil 
constituem um f;.Jcto de alta. notoriedade, e 
que :pr·ofund~meuto p!'eoccupa a administra
ção pu\.llic:t, tal é n impot·Wncia tlos multi
pios interesses dependentes da regulari~a<~io 
do respectivo serviço, c tal :~ Ta!'iedadc e 
complexidade c:J.s cuus:ts que hão co:wergido 
paro. entorpecer-lhe o funccionamento nor
mal. 

Algumas de~sas cnus:1s s.io de caracter gil
nerico ;- outr.\S, vorém,. filiam-se i~ propria. 
economia tlo.')uel la ,·ia-fért·ea, convindo eli
mioal-a.s sem perdt\. de1 tempo, peh\ applic:t· 
ção das met.lidas consel!,tnne<IS com as su;~s 
nece;:skhvles nctllaes, e llcsli.uall\l. a elevnl-:\ 
ao nit"el que· lhe esúi. a.ssi!:!'nado :-.o ,;ystema. 
de vir.ção geral tle pniz:, e· CD1 que ell:• Jll'C
Cl~a. manter-se afim de ·pouer. correspondet· as 
e::.:pa::Jsws d:\ acliviuatle comme!·cial e iudus
tri\\.1 tios uh·crsos centr·os di) popul:lç.ão pot· 
onde se irradia. 

Entt·e os principaes íàclores d:l. anormali
uade indlcada, predomJn:~ (\ insulfic-icncia do 
material de tracção e d-e locoma<:;io, I}Ut:', nfio 
obst::lutc as :lcquisic.üeB ultimamente feitas, 
ccnset·va-se nioda. muito aquem das cxig-en
cias tlo h~:fego : estll ta•m augmentndo consi
dcrn.vclmcnto c dcseuvotYo-se din. ,, tli:l, po· 
deudo a!\H·it··se do seu incremento t:elns re
lações commet·ciaes crescentes m\ exteu~:l 
zou:l. percotTiila. pel:\ est1~1da, c onde se 
acham comprehenJidos tres dos mais pro~pe
ros est;ulos da. União e o Di:stricto Federal, 
DOS qu;u~s estão em coustrucção outras li· 
nilas fcrrcas que COU'VGt·gem para a. Central 
do Bra.zil. 

A.s ollicions construítlas em época. em que 
era menor a. o.xtcusão \1:1. linha c menos in
teos:ls :~s relações e ns neces~itlades tia zonn. 
a. que ell;~ serve, oecess;it:un ser dotadas de 
recursos iudi~pcosCI.vcie; pnl'l\ o rcgulnr dcs· 
empenho dos tt~\bnlhos de repar:1~ão, conset·
vaç:ão e recon:>ti'Ucção ·do materi<ll rodante e 
de tracçilo. Elias nece~;silarn serem amplia
das e dot.'ldas de maclllinas que as to1'oern 
:l.ptas para o set'Yiço a que se destin:.\m. 

A exiguida:le de prop·orções da. est.tção Cen
tral e das estações a.ux:ilb.res para attende
rern convenientemente uã.o só aos 1·eclamos 

do servic:o interno, mas tambem ao de rece
pção e espedição (}e merc..'\dorh•s, cujo :n·ul· 
tado movi:nen~o decorre da. pos:çuo ~raphica 
da praça do R1o de Janeiro ê um dos f;\ctorcs 
que mais contribue P,'\t':l. o atropelo e imper
feição daquello serviço. Do alguns desses 
me~hoJ::_lmontos_j:\ so tem CllgitMo por ve'les 
ma1s nao teem 1Jo além de simples projcctos, 
pelt\ C..'lrencia de meios par~ levai- os a e Irei
tos, cumpre, pois, não adiol-os pot· mais 
tempo. 

O assenta meu to de apparelllos hydraulicos 
na. csta(;ão liiarit íma bem como o prolonga
mento da respectiva ponte de desembarque 
e outrns oiJl"a$ tendeo tes :t t.lotar e:;sa e ou
trns e:;t:H,:ões em que mnisse concentra o ser
\'iço fert·o-viario, IJem como a cor.strur.çffo de 
ounls linhas, a substitui~.ii-o de trilhos em 
dttlS secções, e demais trab.'l.lhos especificados 
n:t t!ernousll'llçáo qac tenho a bonr:l (}o en
viar-vos, l\.1zem parte es~enci:d óe um plano 
tle melhor •• meolos iuàdiaveis, de cuj:~ re.'lli
sação uepên,le o rest:\ba.lecimento das condi
çõ.:s nortMes de func<:ionamento t.la E$tl'lldu. 
do Fct·ro Ceutr-,\l do Bra:dl, quo de O\ltromo
tlo não logra.1·à 'Pl'eencher os Iins a que se 
desliua. • 

In<:! uso tenho :1. honra. de p:~ssnr :\s vossas 
mãos um qn:tdro demonstrativo t.lo credito nt\ 
íwpo1·t<md:t de quatorze mil quinhentos c 
tlczeuo\·e con tos seiscentos e noveuta lllil J'éis 
(1-1.519:090$) em que foram orçadas as tles
pozas que se tem tle elrectuar com a :tcquisi
~ão tlc ma.tet·ial rodnntc a vcl'ificar.,io dos 
melhoram<.>ntos .1., que hei feito men~io. 

A' cour.:cc;;io de t:1l trabalho pt·esidiu o !len
S:lmcnto de serem co:JsigoadólS unic;lmeote 
:\que! las ve1·b:1s que expdruern necessit.tades 
itltleclinaTeis. . 

Si pot· um Indo a. !litna~ito financeira tio 
paiz e,;t\~ :~ :\eonselh:.w a mais SC\'Crt'- ponp:m
~a dos dinheiros dt~ !\açio, por ontt·o lado 
con'l'6m notar que so tl'::t.ta de unl\\ despaz:~. 
i!Hitlii\Yel rcpl'vlluctha, o compens:Hlor:~. llos 
s:tcr·itlcios do ·momento, \'isto que nn mesma. 
lisnc;iio do :::et·viço a. car.zo rla Estrnlln. de 
Fet·r·o c~~l'al advil'â cert:Unento o accrescimo 
tl o su:~.s receitas. 

Não podendo os trab.'\lhos planc>jndos serem 
executados de momento, mas devendo as en
commendn.,; ser feitas com :1. necessHia ante
cedencia, e c1•edito que se faz oeces!'ario -po
der-.i. ser subdi..-idido pot· mais Je um e:ter
cioio. 

Nn. t!emoustraçito do credito encontrareis a 
ver·bt\ de oitocentos contos de réis (800:000$) 
qunotia que responde por eucommeoc.lu.s fei· 
tas nos termo;; do decreto n. 1.699. de 2S de 
abril de 1894, e cujas contas só podernm ser 
liquhladas no nctual exet·cicio. Posto que. 
cssa.s encommendas estejam entregues i:t. es
trada, os contt-actantes se acham DO· dcsem-
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bols') da.s respect i •:a.s fJ ll'lntins, poi~. uã.o pó:! é 
s~1· eírecta:Hio o p:1ga nieuto por tet· enten
dido o Tr!hnnnl ue C..):ntas não ter c~se cre· 
dito o caractet• dos creditos le!tislntivos 
especine> de qne tt·at~\ o nrti7o lS, da lei 
u. 2 318. de 25 uc a~o·sto de !Si:J. 

Ca·to de qne·~os ;~s•:ocines no meu goY~rno 
oeste empenho rle lcYnutar a príucip:d estra
da uc ferro d~ .Repa!,J-ica, <10 zrúo de melho
ramento n. que ell.a. lle•a attingir, ng-u;.wdc 
que, itJspirt\do:; pelo ,·o~so :~lto criterio e 
pt'OY::tda sal:edot·ia, resoh·nes ncerca do pre
sente assumpto. de maneirn que fiquem de 
Yez ;;nnados os inconxcnientes qne (lClt::-.1-
me:nte pc;•tm·bam O SCl'\iÇO Utl. Eslt•nua ue 
Ferro Central do Bro:dl. 

Cnpit:-~1 Federal, 3i de n7osto de 1895.
Prude,:te J. d.;: Mo;·ae$ Bm-ros. Presidente 
da. Repubiica.-.'\.' Commissüo <lo.Orçamcmto. 

Dt:::.-IO:":óT~A\ÃO DO CREIJJ!'O SOL!CIT.\UO P..l.iU 
AC,-~t.:t~l ~::\0 Jll:: )!.>.TEIHAt P.ODA~TE E M<.l.Hv· 
R..:..~lE:"TOS I:>;DJ5l'EXS.\\"EIS AU SElWlÇ() DA 
~STRADA lil' EEr.P.O ÇE:\1'IU.L DO lliUZlL. 

Para aequisição de 
'515 cal'ros e ~•n
gous,scndo 150 de 
passu~eiro:;. 165 
para trnuspo1•te 
U.'\gagcm e ani
maes de di m~reu
tes espccies, 15 
p:\1':\ e:.:p!osivos e 
201 pnt·a. conduc
çito de cat•t·iio a 
matt?ria.l pesado, 
eomo trilhos, ma· 
ehiuas, etc..... . ;:;.ooo :OOO$ 

Para reparo.c;1o de 
1:!5 n:acbiuns que 
se ach(\m e:ncos
tadas por nccessi· 
t.'\re:n de zrandes 
repn J~J.çües.. . . . . . 1. 501!: 0'•0~ 

Pat•a. au!!'m!:nto das 
officin'ã:::, creac;1o 
de uma. officina. 
especial p:U'a fa
·bricaç:1o de carro3 
e acquisição de 
f~rram(?ntt's pa.rtl. 
as mesmas.. . . . . . I. 000 : 000$ 

Para construcç:1o de 
ca:;;\s para. opera
rios e cre<~ção t.le 
uma. escola ap
propriada à for
mação do pessoal 

prep:\l·auo para o 
ser,•iÇ(I das olllci
nns c <.l{l tra!ego. 

Estoçücs õ d<Jposi!os 

Augn:ento e melllo· 
ramcnto da Esta
ção Central. . .. .. 

As seu t:1.:nen to de 
elevadores nos nr
maz,-ns (!a esto.· 
ção .Mo.t·itima .. .. 

Comtrucçito d·~ um 
armnz·:m nara io
flam:r>eis · a:t es
tação l\hriti:na. .. 

!?rolongnmen to dn. 
ponte u:\ estuc;\o 
~íu.ritima, de 150 
metros . .. . ... .. . 

Acquisic;io de duns 
b<ün.nçasFa.ibanks 
par:~. 30 to::~ola-
das ......... . .. . 

Acquisição dõ 6 wa
gons guindastes 
de 20 tooeln.d<~s 
p:trn o serviço d:t 
pou te t!a estação 
)!::ll·itimc ... •.... 

Construcção de um 
deposito para car· 
r c-s c macbinas 
em S. Diogo .... 

Idem para machi
nns c.ln Jiull:t du 
centro .......... . 

Ligação das linhas 
os. I e 2 á esta
~ão Marítima in
clu~i>e desapprc-
priaç.Jes ........ . 

A:::seutamento d:t. 2• 
linha entre S:J.pu
pcmbn e Bel.:im e 
ent1·e Belém e 
Oriente ........ . 

Ligação tln estação 
de S. Diogo :i. pro
.iectada estaçã.o ue 
Tirn!!'em, no an
tigo 'Matadouro .. 

Assentamento da 3~ 
linha entre Be
lém e Bi furcaç:1o 
do ramal de i\la· 
C.'\CO~ .... , ••••. ,. 

500:000$ S . CfJ.'J : tJ'J~$ 

Gl7: 850~ 

534:8508 

1·10:000!) 

30:000$ 

120:0og~ 

3CO:úOJ;-

150:1)Jú$ 2 .·i82:690$ 

l.i20:000:) 

150:00()5 

150:00(J$ 
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·substituiçã!> dos tri· 
1 h os e nccessorios 
ll!l J '' e za sec<'ãO. 

Suhstitnição de su
per:;tmduras me
tnllic:~s depontas. 

A:;;e:ntnmento de 

l.2i6: t'l00$ 

1:-IS:OCO$ 

23 

O Sn. Go~çALvEs i'rfAtA dá um a.pa.1·te. 

O Sn. E)IJLio BLt:·M-Corno i!~ dizendo, Sr: 
presirlente. não quero deixa1' ficar nos .-l:mae.< 
destr~ Parlamento asserções tão gra;;es sem 
um&. contestação, part~. que m:>.i$ :arde o his
toriador e.$cre>endo a histo:•ia nã.o a eive de 

npp:wo?lhos Sn:tbi 
nn Sena (blo<:k 
s:;stem) .•... . • .. 

in;erdades e apreciações injustas, nã? com· 
mett:l. erros tr:.o lamentn.>e!S como es:.e a que 

I 03: 000 . .:; 4. 037: O{J(l~ me q llero referir. 
Procurarei s1.1planhw o meu nll.tural a:.-a-

Tol:~-1 .. . ..... . 
'Citimns p:·estnções 

de"idas pelo po.-
ga:net~ to de 60 Io-
comotn·as segno-
do o contracto 

1,1.519:690$ nbamento e supprir a. minha. incompetencia 
porque mais do que a ningucm me assiste o 
dever de >ir .:~ tribuna. defender a a:loriosa. 
memoria. do invicto :;ener:l.l Camei!·o, \"isto 
como tive a. dolot•osa honra. de receber em 
meus· braços o Vlllto inerte do heroe que se 

feito com Quaylle 
!Juxidson & Comp. ;31)0 :000$ 

C:lpital Fedem.!, 31 de: agosto de 18!13.
..!mon:o Olympo dos Sar.1ros Ph·c". 

Do Minist.:rio dos Negor.ios dn Guerra, ue 
~10 do me% proximo findo•, enviando os pa.pois 
em que D. Margarida Moreira de C:~stro. 
,·iu,·a. do coronel ~F1•aneisco de Almeida Cns· 
tro, pede re~lação da. car,(!a feita ao sau 
ilnado marido n~ importanciii. de 5:882$198, 
resto d:t quantJ:L quo Jreceber:l para P,'lg:\· 
mento do pessoal da for'lalezr\ de Macapil. de 
que er:t commaodnote .. - A.' Commissão de 
Fazenda. 

Requerimentos : 
Do mnjot· gr:ldundo :rc)formado José Lou

renço da Sih·a. Mil:~ne~:. pediudo a efft!ctivi
dndc das >:-~otngt3ns que lho siio a.ssegumdas 
pelo decreto l. 232, de 1800 - A· commissito 
de Mariuhr. e Guerra. 

De José C•<listo u:l. COI:lceiçii.o, anspeçátln tlo 
oxot•eito, peúinuo t·ofot·m~. - A' tnO$U1ll. com
-missão. 

chamou general Carneiro. 
Creio que o meu nobre collega., o Sr. Gon

çalves Maia, fez estas o.m.rma<-•jes ~e v ido :1. 
mtis informações. porque. não quero acreditt\.r 
que o pal'tldarlsmo d<! s. Ex.,a cujo caracter 
1\J.~o justiça, o cegue tanto que o leve a fnter 
seme:ua.nte co;npa.raçti.o ; mas eu que ~ive 
por chefe durante seis m~zes o general Car
neiro c por inimigos ns forças de Gumer
cindo Sa.rai>a, de quem fui p~i:;ioueiro, não 
'l"enho produzir argumentos por inrormações 
'l"euho apenas trazer no Congt~'O aquillo de 
que fui testemu!lhn presencial. 

Teria. Sr. presidente, me arrecea.do de to
mar :parto nos debates tão cnloro:;os que se 
inicitwa.m nesta Camara sobre a. -pacificação 
si nüo ti>esse feito um exame minucioso e 
consciente e ~ncontrado miul!(l. alma despida 
de todo o odio e rnncor que estas questões 
apaixonadas ~empre trazem, e esta minha. 
convicção pro"\"'ém de que, tendo eu sido um 
dos c.."l.pit\llados tia heroica L:\.pa.. esca-pei á 
degola, não por falta. de vontade de muitos 
dos membros do exercito soit·disu.;H libertador, 
mas,e nisto V.Ex.va.e \"et• que não tenho odios 
c ~ei fazer justi~.a, mns sim devido ao es-

- pirita humanitat•io do chefe 1·evoltoso La.u-
0 s~· . Emi!io 18hun _ Sr. presil rentino Pinna. que a. isso se oppoz aconse

dente. n;to pretendia Sll.hir do silencio a.o qua, lho.ndo-me at~ que evitasse o contacto com 
me subordinei des·l e <o> principio tl:\ sessão a gente de Gumercindo Sarni \"3., verdadeiros 
em primeiro lo,n;~.r pot· conhece o acanhamento facínoras a quem elle não poilia domin~\r. 
que se a.pod~r(l. de mim sempre que tenho de Eu podia. to.mbem trazer pa.ra este recinto 
-~uwr :~. --trif;~~?.lirque 1\l.lt.'\-me compe- innumeros 1:1.ctos praticados pelo~ feole1-alist&s 
teM~<t, a,~çi:M~.:;ll·ara uma questiio tão oessaca.mpanhn levantada. ~em blndeira e sem 

:..lllJ)~entoSI~~.w ~ed.e que vou trotar; em principio, m:1.s me pttrece que, tr:1.tando-se 
segun'lo loga.r porque siinto que vou massa.r deuma questão tão importante como esta, não 
os meus illustl'es collegas, que em hora tiio é relembrando estes fa.ct.os tristíssimos e mons
a.deant;;.da. >iio dt\~a.:.&r de ouvir-me. truo:~os quo poderemos ohegt\r a. um accôrdo, --=- N® -pod-ia._ po~, ~.e fórma. a.lguma dei· e antes acho, Sr. presidente, que nós outros 
~ar de vir 8. ti"i~especia.lmente tx-atan- os bra.zileiros devemos procurar fazer esque
do-se de uma. comparação hybrid::~. feita. entre cer es.c:as scen<IS vanda.Licas que, felizmente 
Gumercindo Saraiva. e o general Gomes para o nosso bom nome (!e pait civilisado, 
Carneiro, porque não !)imo deb:ar ficar nos são producto m~is de estrangeiros do que 
.4.-~aaes do Congresso asser~:ões que deter- propriamente de brazileiros. como jà. aqui foi 
mmariam para. o histol~iador. . . provado em divers<IS sessões pelos meus 
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illustres collegas Srs. Dr. E rico Coelho. Pinto de menos na histori:t. Patria, que certamente 
da Rocha. Ri-ç-adavia e Moacyr. mas infeliz· o >alor de sua espàda. o fulgor de sua in
mente attribuidos a. nossos patrícios, e que telligencia teriam la nado-homens desta es
servem de ponto a cert.1. em preza estrangeira tt"ttura representam verdadeiras gerni;:ões. 
que innegavelmente t:~.ntas provas tem dado Sr. presidente, durante a revolta, apóz 
de sua m.á.->ontade c011tra nós. el!a brazileiros arrogaram->e a epithetar de-

Deveríamos nã.o lenntar as lous.."tS nem Napoleão dos Pampas a. Gumercindo Sar.,iva, 
l'6Volver as camptnas que cobrem os ossos dos dizendo uns que elle e1-a b1-azileiro, outros 
nossos infelizes compatriotas que calliram, que ero oriental e eu direi que si elle não 
uns recebendo o justo castigo daquelles que. era oriental, em todo o caso em a cousa· 
se e!;queceodo d:l. lei, tentam por meios illi- mais vergonhosa. porque nem a nossa. lingua. 
citos o re>oluciooario's não defender ·uma sabia. fa.llar. Mas como dizia, o Napoleão dos 
idéa, um princip!o:. mas para dar pasto á.s Pampas, Gumercindo Saraiva, qu~rendo na
suas meras amb1~oes J>eSSoaes. outros, S:l.- turalmente naquella individualidade synthe
gra.dos martyres, heroes na defesa da lei e t!sar para o Br-.:~zil o genio,as glorias,os conhe
da Republica.. cimentos militares do grande vulto dos dous 

Entendo, Sr. presidente. como bra.zilei- seculos que fez _o assombro da Eul'opa. 
ros deveríamos esquecH\' as causas dessa. re- 1 Isto é simplesmente irrisorio e ba.starã sa
volução para nos lembrarmos dos efi'eitos, ber que a.ttacando os Ambrosios, então com
confundindo no futuro da oo~sa historiao san- mandado pelo valot·oso capitão Lago, com 
gue generoso de gregos e troyanos ama.lga- forças militares superiores fugiu acovardado, 
mados junto ó.s raizes da arvore da liberdade sendo completamen!e derrotado e si não fosse 
como cimentaçiio fecun.da das iostitui\'ôeS re- encontrado na. sua fuga. vertiginosa pelo ge
publicaua.s consubstanci:~.ila.." inegavelmente neral revoltoso Laurentino Pioa que vinha. 
na victori:~. heroica. do valoroso. do forte e em seu soccorN c que :1. muito custo couse
beoemerito marechal Flori:1.uo Peixoto. guiu fttzel·o retrogradar, tal e1·a o pavor de 

No entanto, Sr. presidente, eu que assiru que se acba•a possuído; este facto me foi 
penso, evitando por toU:ns as fórmas sustcpti- relatado pelo proprio general reYoltoso Lau
bilis:~r vaidades partida.tias vejo· me forçadv :1., rentino Pina e sobre este facto apello até 
revolvendo o solo, de li~ t1r:1.r dous cada•eres para o testemunho dos que estão nest..1. Ca
para. pol-os em po.ro.lello, po.ro. que est..1. il- mara como o Sr. Dr . Bevilaqua. que lá. 
lustre Garoara possa j·uigar em que se p:l.re- esteve. (.·lpM·tes.) 
cem os dous vultos aqui ~mparados. pelo il- o sn.. Go~çALYES MAIA.-Ga.ribaldi era ita
lnstr~ depu~do a qu~m. Ja me refer1. Os fo- liano e bateu-se por nós. (Otctl·os S1·s depH
derahstas c1ta.v:~.m d~~1r1_amente laureando de taclos dao apa1·tc..•.) 
mn.rty~·e~ os que, :\ttm:;tdos ~elas arm:~.s .le- sr. presiuente, acabo de mostrar um dos 
gaes,la. 1am rtorm1r o eterno .. O!l\DO na. ulttma factos em que tomei 0 Sr. Gumercindo Sa-

. morada.; os ~ofensores da !egalt.darle, .cont~· ra.i•a como militar, como coragem e é prec!s<> 
punha~ a e~ses nomes dv illu,.tres repubh- notar que a.s forças a. seu m:~.udo eram mu1to 
CSJ?.O~ lffiiDOlo.dos no sacrosan.to ::.ltar da superior($ <i.s que defendiam os Ambrosios, 
Pat~ta. . . . et·am nguerridns por uma. c.1.mpanha. de tres 

. Somente, Sr. prestdEmte .. raro.s vezes o~n anllos. .. 
c1tar um nome que pa.ra. mun consubsta~cHl., vou tomar agor:~., Sr. presidente, o gene
se)ll meno?cabar o.va~or de quem qu~r que ral Carneiro na Lapa para comparal-oao Sr. 
~Ja.. o mtuor sac:tficl() que fez a ~atr1:1. bt'll.- Gumercindo; jã. que s. Ex:. 0 Sr. Gonça.lves 
zile1ra, J>?rque esse ..-ul~ h?mertco, ~se ta- ~Iaia comparou vou ta.mbem compaml-os. 
lento admn-:1.vel, -esse hraztletro coJ•portfica.do ' _ . 
pela Ieal<aade, lleroici,dade e patriotismo. é O Sr.. BEVILMUA-Com_paraçao que repelll 
mais sensi,·el não fallando na. mera vitlo. ma- em aparte como profano.çao. 
terial, do que torlas e:ssa.s Yictimas atir:tdas o Sn.. Go:-;('.A.LVES M.uA.- Chamei·o apen:l.S 
a.os quatro >entos de sentimenta.Hsmo. Elle de glorl:\ nacioil:tl. 
la desca.nça. na sua .m~_est.1. ca.m~a. ·n:\ P~- o SR. EliiL!o BLuli-Aca.bei de provar, Sr. 
quena. c1dade da l.a:P'~· nuo esquectdo, por- presidente que como militar,como cora.gem o 
que o seu no~~ glorto;.o h~ lle perpe~~ar~se general G~mercindo não é. umo. rrJoria nacio
ent?:e os .luzetros brllh:~.ntes da. no~sa. h!S- nal, porque com forças aguerrili:l.S fugiu a. 
tor1a. Patrt~. _ ,., forças inferiores e appello para os meús il-
~r.- :presJd~nte, ,..vu!~~ . como o .,eneral lustres collegns do Rio Granrte que sabem que 

Gomes. ~.ne~ na.o ,,t.,ni.ficam a :perd.a. de ells nunca enfrentou com forças i"'naes ma.s. 
uma md1vtdua.lidade, que o sunar1o p10 re- . . ·• . " • 
"'ela com as lagrlmas rloridas da família. e so com forças m.erlOres. 
àmigos, é mais de que isso-é uma. parcella Uli Sn.. DEPUTADo- Vá. com vist:l.S ao Sr~ 
da Patria. que desa.ba, é uma pagina. brilhante general Pinheiro Machado. ~ 



C amora dos Deputados. lmprmo em 24'0212015 14:45 . Página 19 de 23 

SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1895 25· 

O Sa. BEvttAQCA- EUe até decl~rava. que 
isto era. n. sua t.'\cl.ica. . 

O Sn.. GoNçAL"VES MArA- 1sto ê umn <>Iot·ia 
pa.ra. um general, porque hoje o nume'ro ioi 
substituído pela. tactic.1. . 

OS!!-· EmLlO Bum- 10. Sr . general Gomes 
Cn:rnetro que dur::t.nte sets mezes impediu a. 
mn.rcha. do. revolu~:ão, c.ommanrlant;lo uma di
vis[o, vou mostr-.u- quão dífferente foi o seu 
procedimento . 

S. E:x:. podia, si quiz•~sse. ter rompido ::s 
linhas inimigas, mas niío o fez. 
. Como milí~r, entend•eu., é preciso que s:e o 

dtga, q1;1e dev1a. ficar na. La.pa, embor~ tivesse 
de sacrtfi~·l' a sua. <:oltunna. e a propr ia vida, 
porq·ue ~1sto dependi~!' a salvaç[o de S. Paulo, 
n. sal't'aÇ;~o da. Repubhca, e el:e entendeu que 
alli devia .ficai', embora foS'sem arr:tsa.dus as 
mu~alhas do. cidade da Lapa e elle ti -ç-esse de 
cab1r com os seus 300 hQmens. E' preciso que 
se note que o e.;;tou compar:1ndo ao uen<·ral 
revolwso. Elle não dispunha. de for~ arre· 
giment.1.das c. disciplinadas, m~ n.penas de 
300 caboclos bt.sonllos, que nunca. tinham pe
f:'arlo ~m e:~piognr<las. 

Pois .bem, Sl·. presidente, com :300 e tanto~ 
homens, aquelle .n~lto f,rigantesco, com 30tJ e 
tantos cal:oclos bt::onbos e sem disciplina. nts
tentou be:oicamente aquelle cerco por todos 
conhecido. 

O. SR. ~o:-;~·.\L YES MAL~-Olhe V. Ex. que 
aqUl esti~ um Jlluslrc militar que es• • .-~ pro· 
testanc!o, porque lá estE!,·e tambem. 

O Sr •. E:mLxo Bt.mt - Estou fallnndo de 
soltlados e t:iio de com'batentes. V. Ex. ~abe 
que o soldado uisting-ue·se do official e <JUe. 
qua.udo se confundem., cba.mam·se comoo...:. 
tentes. (Apartes.) 
}las, ~r. pr('sidente, o general Cat•neiro 

nao preciS:J.Y;l, de forço!; aguerridas porque o 
seu valor era l>astant•~ par~ se elt,ctrisnl' 
l)al'a anlmat• os se11S soldados, c foi assim 
que vi aquellos cabo.clos cor rerem an fo"o 
sem temor aos h'l·itos d•e «Viva a Rcpubl ic;~ e 
o genct·à l Gomes C:wn("iro »! 

Creio. Sr. presidente, que tenho compa
rado perfeitamente estes <~ous homens como 
corngem. 

Ha. outrv ponto de compara~·ão :\. que m~:~ 
quero referir e pec;:o ao meu iUustre collega 
o Sr. Dr. Gonçalves Maia p:n"ü que se não 
masse. 

Vou COlnl'aral-os no terreno da humani
rlade. 

Depois do combate do rio das Yarzeas, 
Sr. pt•esidente, que durrou tres dias, que fo
ram sanguinolentos, 1oram apresentados no 
quartel-general do illustre generol Carneiro 
~2 prisioneiros federalistas. 

Ao chegarem. S. E:x. que era de geoio 
prompto, fez-lhes um ]pequeno discurso em 

ZAZDar:>. '1. V · 

que com um calor extraordinario mostrou
lhes o mal que commettiam revoltaodo-se 
c~ntra ~ governo e seguir·amtse outros con-· 
Str!eraçucs em qu~ elle terminou por dize1•: 
«vou mandar fuz1lal-os:o. Ima~>ine·se como 
não tic.'\ram aquelles corações. m~s quando se 
retiraram do qua!"tel-goneral para recolhe- · 
rem· se.(\ cad~in. o u\limo que sahio., in com 
o chapeo mmto estragndo e a camiS'l rota. . 

O general, YOI t<wdo-se então para o va
lPnte tenente·COl'Onel Libero Guimarães disse
lhe: .«Ve~a \!J\1:\ ;amisa. e um chapéo para 
este mfcl!r., que nao tem cnlp<:J. do que suc-· 
cede». 

Eis em restur.o o coração do.quellc valoroso 
soldndo. 

Vamos tomar um facto unico passado no. 
Paranâ. com as forr;ns do general revoltoso 
GHmo1·cindo para ,.et· a que ponto ellas che
gaYn.m. 

;\pôr. J. capitl:!ac;ilo no. lA.l)-'\, capitulnc;.iio 
que preciso •lizer como foi feita, nôs, digo. 
m<tl, porq <te I!U e1·~~ um insignificante soldado, 
mas os cllefes nunca pediram para c::pi
tular. 

O general I.aurentino Pina. mandou-nos 
um otncio pedindo <e ate me lembl'O do prin
cipio, t:nl que fa.zia·nos elogios e nppe!lnva 
p;..rn o nos~o J<atsic.ti~mo), pedindo. dizia, que 
capitulassemos. o que fizemos em vist.1. da 
falta <le viveres c elo desanimo que la:l'l"üVa. 
entre nôs pela perda que tiY~mos do l!empre 
chora.do cher~. A capitulação foi a.ssignada 
por tres gcnernes re.,·oltosos. os Srs. Gumer
cin•1o S:H'ai'va, La.urentino Pin<l. e Pii'llgihe, 
e abaixo seguiram-se as a.ssignatur:tS àc todos 
os officiaes que est.wa.m nn Lnpa. sem exce
p~ão de um só . Por consequencia., ho.via.a. 
assignatura de trcs gancraes, que deYinm 
constituir uma garantin para. :t. ,·ida e !iber
\htr!e dnquelles cidadãos, tossem quo.es ro~s.t'm . 
E' preciso que se note que no nuU1e1·o <lesses 
capüttla.dos o.chava-sc o rn:ljor .Mcnandro 
133rreio, e !'JUC Monteceu 1 t;m primo do· 
Sr . Gumercindo. C<!sal'io SaraiYa, muito 
conhecido infelizmente neste pniz, tomou o 
pobre moço e le'I'OU·O para o qua.t·tel do 
S" l'a.talhão em Curit:yba. ,\pezar dos rogos 
dr•ste official. que Jhe pedia não que lbe pou
pa.sse a. \"i<1:\ de soldado, mas a orpbandade de 
cinco filhos, de quem ern o nnico arrimo, 
elle não respondeu como o genera.l Carneiro, 
que d:~'t'll. cltaptio e cami~:l. aos prisioneiros,. 
ll!;\S deo- lhe um:~ grnvala color:\!.13, c todos. 
S.'ll:em como se deu esse crlwt: lrt:dicullo. 

O SR . Goxç:>.L\~S l\L\IA-Isto são os borro,.. 
res d;t guerra civil. 

o SR. EmLio l!Ltm- Mas estou compa.
r:~ndo. com:> V. Ex. com):X\l'Ou . 

Po>!er-sc·hia dizeL' que Coi Cesal'io Saraiva. 
quem commctteu semellmnte acto de oorba.-

4 
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l'ismo e urro Gutnercindo, m:tis eu responderia ,·utto brazileiro, ao Sr. Saidanll;\ \ln. Gama. ou 
que. :1.pe7.ar t!e prisi·oneiro, th·e r. devida. me.>m o Joca. Ta.Yares; na.da ict·i:l. dito. 
cor,,~em ,p;u-a iov•)ctivar Gumercindo a este Sr. presidente,~ verdade que :-om e:>ms mi
respeHo'c per.zuntei-lltc como craque elle que nhns tos~as cons!lleraçõos, sem t'S dotes ora
puni!:\ SU:I assignnturtl Cin um Jocument<' toriOS. naturaliDC'Jl le tcnbO Cll.l) $:\t\0 O cS~lil'l tO 
tão varioso como aqu1~lle e consentia que um daquelles r1uo me dão a hour;\ tlc ouvir (a :itJ 
1ómo~il'mão seu, un: coronel commanuante ap,it~d&s) ; e entro c:om du'ls Jl:thl''ras na. ma
(1.~ fO!'Ças. commettes:;e semeihantcs ntt·oci~ teria. que ora se discute. 
d.:ltlcs. · Voto pelo requerimt•nto do Sr. Frederico 

!~spondeu-mc: que :tpeznr do não <!Slar de Borge:;, nfLo como bom tlis>c o nobre lc;adc;· 
o.cwrdocom nquillo,. 1~ão podi:t d,)ixar de t ?t' desta. Cnmnra., como um:tcCSC<.\llli:>.n,a.a.o go
csw i1omem nas suas forças, porque estes verno de minha. P:ti.ria; ma~ j:tstn.mente 
fttciUO!'~S lhe ern.m necessarios. ]Jn.ra. dar ensejo ao illust.rc cl tcii• íl~ policia ue 

Jllas: meu collega. si o genet•aL C;u•uoiro demonstrar s.esta Cam:n~aqu\• S. Ex. zela ;Jel:~. 
ti 'I' esse:: debab:o de seu comm:mdo um offici:tl manuten~·:lo da. lei e d::.s institui•:i•cs que nos 
que co:u-ntettesse não essa. atrccidade porJm regem. 
um crime inf::rior, se:~ia. fttzilado immcdiata- Mas. Sr. ;;residente, a.pron:i tarci o ensejo 
mente. 1;ara p~rguntar: o que sign!tica ost.a pacill-

Eis como em sentimentos do humanidade, cação 1 
~tes dous homens não podem ser corupar<\- Por minha felicidade ouvi aqui um dos il-

. dos. di~tanciDm-se muito. lustres membros do ex-go>ct·t:o do sompro 
Como homem particular. t.ambem a. comp:1- lembrado mnr~c!lal Floriano rc:xoto dt:.cla

~açilo ntto ó possi...-el . O general Gomes Car- rar posith·amente com sua r~:on5:'l.bilidade 
neiro é incontesla,·e!mente uma. das glorias de go\'erno. que nquelle m:l.l'e•:.hnl un!ta ten
uacionaes, oiío sómente uesta revoluc.:io mas tudo u pacifics.ç;.o. 
tt·ou::.:e d•t guerra do :Pamguay, o attesto.co Isto est;\. l:'rovado. 
mais glorioso que um soldn.do pode trozer, Entretanto. Sr. presidente. ou•:o a. cad:\ 
nm grande ferimento oa mão esquerda . momento dizer-se quo os qne tk·f~wJeram a te-

Gomo homem, durante a. paz, apoz a guerra gaUcl:1.de com elle nuo quori;\m a l•:tCificação. 
do P:1ra-guay, ahi estã:o seus feitos no corpo Isto ni!o é exacto. Mas dornos ,!c b:l.rato quo 

_ de, bombeiros, onde so::n rasto luminoso ficou as~im sej:L. Então entre (\uns panc·s quE: brl
- na coustrucçii.o de um:l.linbn telegraphicn em gam, si uma não queria::. Jl.'tcitl<·nçfio. a outra. 

'Matto Grosso ; todos admirarnm~se não S9- deYia querer, e nesse c.~o oram os federalls
meote, de sua força de '\'Ontade como U()!; tns que quériam . 
.conhecimE.'ntos qne tinha aquelle honrado ?.Ias, se queriam. e si clta foi f(litn. não sei 
cirladão. · si a. satisfação da paz dà direito o. entral' ua. 
· Como homem particular, sem on·euder o. casa de ununo.gistrauo rcsp~ito.w•l, como o 

1li.oguem crl!iO que no• Brnzil inteiro não se Sr. übaldino do Amaral. o insulinl-o ! 
eucontra um hon1em mais cheio de virtudes, IstO me pr.rece quo nf1o ti l>aciflcaç;io. 
<:U.io ca!.'acter se ele'l"e ta.oto como o do gene- Párece-me que apezarda prudcncin.acouse· 
ral Carneiro. lha. da. pelo nobre leud.w desta Cama r:\, nã.odiroi 

Quanto ao geueral revoltoso Gumercindo totlos osfede1-alistas, mas os Srs. intt•ansigen
Saro.i r a, direi sirnples:mente que eu, que pre- tes nos querem u.tirar para um terrouo mui to 
tendo conhecer um pc•uco a histor·ia de nosso tortuoso ; e :por isso appello p:1.r:1. o partido 
paiz só o conheço por um certo numero c!e repuulicano, antes c!e sahir un. u·ibuna . 
~asslna.tos commettados em uma estancia. e Elles nos querom atirar par:1." terreno da 
no mais. até o inicio desta revoluçiio, era opposição. e 011posição incondicionnl ao pri-
u.m il!ustre uesconheddo. meiro magistrado da Naç.ão. 

Não vejo, portanto, como se podem cómpa· ~ão, mil vezes não; o partido republic:mo 
Tal' duas inuiYidualidades quE: si distanciam não se. dei~a emarnnhar, porqu.:! basta que o 
tanto. primeiro ma.gistra.tlo dn. Nar;Jo tenh:~ oouse-

A.cho, por consegninte, que desta rev~ guido fazer esta pacificaçiio não llesmentintlo 
lução se tirou uma consequencia beroica: seu passado de republicano. conser\·tmuo-se 
que estes <lou~ -ç-ultos; teriio, ê verdade, o:1.da dentro da Constituiçiio, ó. qual hnprim:u sou 
um suo. pagina na. historia: um occupa.ró. o cunho, pois,o partido republicano. que herdou 
logar que occupara Caxias, Ozorio e tantos lineg:>..velmente a. energia. e a coragem do illus
bravos brazileiros; e o outro occupará pro· tre marechal Floriano, que não e'~"oluiu mas 
va.~elmente uma pagina. onde o historiador assim ficou pa.rcellada. no espírito republi
simplesmente dirá que . elle foi um capitiio\'c.tno, saiba uza.ndo desta energia., quando o 
do matto. . a.ctual Presidente da R.epublica precisar des-

Adluittiria ainda qtüe o illustre collega ti~ tes mesmos elementos, defender-se .contra. 
. ~vesse feito ess~· coDlparação deste grande qualquer movimento, <1uem sabe, de futuro. 
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de nos>..'\ Patria, presta.l'·lho o devido auxilio 
tornando-~e assim coh«~t·ente com o seu I~S
S~.do na defesa. dos gove•·nos lel!aes. (Jlc!ito 
Õt:úl , ;,l l'ilo bem.) · 

Prc;jectcs 

N. 38 A - 1$95 

O~:;.-. :u:edeh·os c Albu.quer· 
•:t.l.-:.C.l.•c:t.ac peJo quo se incluó. on. ordem 
do dia u projccto que nutorisn. o governo n. 
conceder :1. Do Corino. Pinto Cavalcanti, viuv;t 
uo Dr. Antonio Jorge de A ·vi h Ca. valcauti, 
morto no naut'rn.gio 110 Soli;,JJics, uma pensão 
cor!·espoudcnt ) no meio soldo da. patente do 
seu 1iuado mal'ido. · 

0 S~ . PRESIDE ... TE -- 0 peditlO d0 nobre 
deputado s-ern. attendidoo 

O !!i1.·. Jos6 :<t:In ri;~no (zJela o•·dcm) 
ped~ QU:! ihc seja remettiJa uma icformaç:io 
aue sol:ci toa do :.\!iuistel·io doEsterior e q uc i i 
toi publicada. o 

os~. P.iH~IDE:>:TE -- A iulorma'iiiO :t qno 
refere o nohra deputado :~::h;\-se ua S:lcli'C:· 
t~l·ia . 

V:.\i a imp!'imir o. seg-utinte 

REDACÇÃO N. 103 A DS 1895 

.lled(! CÇ<!O elo p•·ojttcto Y.~. 1030 de 1895, que 
ut!!O!otsa o yu~:en1o a c,(n·ir ao .Mir.iste1oio da 
1/a;oinl,a, ao e:t;trcicio 'Digeate. os cre<litos 
e.;:traolodi;u;n-ios de 381:000$ 11ara dar Cj-;

~CI!~tio ao§ 10 do m·t. 2° dá lei a . 2°12, de 
18 de de;cmbro de 18!~4 e de 1.883:575$080 
l;ar& paJamen/o de fr.-:tes e reJ)(Iros dos ,;a
)JO!"C.> ~uc ia~lica. arm.:ulos peLo goeer,zo du
Pam-e a ?"$VOlta de 6 ele se!embro. 

O Cong-resso N<tcional res:>lve : 
Art. L• E' o go•erno a.u tol'isado a nbl'il' 

:10 l\Iinisterio da Marinha, uo exercicio Ti
gente. os s~guiutes creditos extraordinarios: 
381:000::< p~ra d:w execução ao §.10 do a.r.ti· 
g-o 2• d;~ lei n. 242, de 18 d·~ ~mt1·~ 
1894 ; ! .8S3:5i5:)0SO 'l'ár:t J'lllgs,tnell!o de 
fretes e reparos dos vapores Sántos e 8. Sal
rador da Co~r9:t.nhioa Lloyd Brazileiro e Icaipíc 
da Companhia. N:t.cJooal d~ Na.Ye~tção Cos
t!:ira, armados yalo gov·eroo em "cruzadores 
~ara. attender as necessidades do serviço pu.: 
..!ico pt•o,·coiente da re1·o1ta de o de s~tewuro 
de 1893. 

A~t- 2.• Revog-am-se as di.sposiçõilS em cou· 
trar10. 

Sala das commissves, 3 de setembro de 
1805.- Pai·anhos Jlon/E!neg•·o.-lo A.. Nei-c-a. 
- F. Lima DHcuo:e. 

Vão a. imprimir os se·guintes 

P arec.:;· .;obr.: as Cr.lei'icl-'ls offet·ccitlM aa 3·' 
~l isctt$S•;o do p.·ojecto n. 38, tlt:.<lt! """o 
2u e 1° eor!Ja,;isa. o ansino aM /it<·oldmle$ cÚ 
ciireiloo ~ 

A commissã.o de orç-amento, tendo exami
nado as emend<LS dos Srs. Ar&hur Orlnn<lo• 
Cunha. Lima., Paranho.s iVIonwneg1•o e outros. 
a.u:;mentando os vencimentos <los lentes cla.s 
thculd;tdes de direito e dos .secretn:•ios é de 
pa.r~~er que não st>jam approvaclas. ' 

SI e \'Cl'd:t·le que o e:xercicio do manist.erio 
supe:·io!' é ru.ncção que só pódo ser p1!iJ.ticada. 
por ci•l::.dãos de a.lt.'\ e reco:1hecid:\ competen
ci:L. o que do certa fMm:t justifie~ri~~ I·etri
b:a ic;iio superior á que teem actu:dmente os 
proli!s.,or~ ' ':li f;u:uldades superior~s. é t 1.m-
1Jcm t:•.ck• que ess..'l. f:mcção nunl!a fui entt·e 
nco•s cousideri~d~ como profissão exclusiva dos 
s~us titul;m:s o As dem:ds vantagens da posi
ção, :~o l ~\tlo uos vencime:1fos :::.ctu:::.c.-s, com· 
penS<\m r azo~ Yelmente os ser v ic;:os presta
dos. 

Accrescc que o n:ugmento. quP. s& por si im • 
port:~ pesado :tccrescimo á despeza. public:~ • 
obrigari:l. t:tmbem :1. a.ugment..'l.l' os vencimen· 
tos dos professores dos outros institutos de 
ensino, o.ctu.alment<J e'luipa.ra.dos :-.os dos 
v~ncimentos dos P,rofessores das escolas jm·i-
dlc!\S. -· 

Or:>.o :1. C:r.mara S."l.be que o thesouro não 
est-1 ~m condições de. sYpport;l.r f.'1'andes :\C· 
ct·esctmos de despez<> •. 

8.1.1:\ das commissõ~s, 3 de setembro de 
1895.- lo!io Lopes, presidenteo-Alú.n-to To,-
,ocs, rei:l.tor.-Bc~aedicto Leite.- J.ll.t!JI"in".
A.U!JtiSio Montenegro o 

Emendas c1 2ue se l"e{erc o Jllu-ecel· sup1·a 

.i:Tc:!.m. ele·mdos a 9:000$ os vencimentos 
3:.'11~~ dO$ lentes Cil.thedraticos dn.s Facul· 
d~ de D!l•cito do Recife e de S. Po.Ulo, 
sendo dous terços de ordenl:.d.o e um de gra.ti
fic.'l.<;iio. 

N:~o mesma. proporção serão nugmeotados 
os venciment.<Js dos lentes $Ubstilutos • 

S. R.- S.\la das sess11es, 19 de jUlho de 1895. 
-.~irlltur Orlawio.-Cunlta Limu.- Bueno de 
Andrade.- Chateaubrian<l.-OLympio de Cam
z>os- -Roclta. CcLcalcar.ti- -Octaviaao Loul'ei•·o. 
-3/aJ•cion:Zo Lins. - Tavares de Lyl:a._;_Gon
çal~es Maia.- Pereira de L!f1·a.- :irminio 
Tavares. - lhothur Tol'res. - '/leiva.- Gatllieia o 

Lima.- PMoanhos Monteneg1oo.- Paula Ra--
1l!OS o- Tolcatino ele Car,;allto. - Tltoma: De1· 
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fino.-.4.;1isio de .4brcu.-Francisco Tolentino. Conclue com o seguinte 
- Clu·istillO Cru; . - T.olea:ino dos Sllntos.-
Torl)uato Jlorei1·a.-Frcmça C<tr'Oallw.-Tosta. Projccto 
-Cin·nelío <da Fonseca.--Zama.-Costa Rodri-
!JU.t.S. 

Os vencimentos dos secretaries d:-:.s F:tcnl
dn.des do Direito de S. :P:tuto e do Recite se
I-fio ::~.ugment.1.dos n::~. proporção dos dos. lentes 
substitu~. 

S. R. -Sala. d::~.s se:sões, 31 de julho de 
1895.- Pamnltos .Montent:!JI·o. 

X. 1Si-1S9::; 

Autoristt o !fOiicrno a m<:nda1· )>assa;· pC!tCiltC 
ele gct~erc•L de brigada a toclo o cqrone~ !"C{OI·
mado 011 llOllCI'al'iO z;ue p1·o.:ar (:.,UIJ• COla· 
p1·eh.ea!liclo no decreto de 12 ele 11o.:cmbl'O de 
tS9·1 

O Congres~o Naci~no.l decreta: 
Art. 1. • Fica o go;erno autorisado a. _man

dar passar patente de generul de ul'Jgaua. 
a. todo o coroael rcfox·mado ou honorn.rio que 
pro>a.r estllr comprehendido no decreto (\e 12 
de. novembro de 1S9-L _ 

Art. 2.• Fica.m revogadas as disposições· 
em contrario. 

Sala das se:-sões. 3 de setembro de !895.
Gilbl·i.el Srtl1Jado, presidente.'""7"0~:iclio "lbnmtes' 
reln.tor. -.A.monio ele Sizu.eira. -Ca1·los Jo1·ge. 
T. Ca~aLca1ti. 

O Sh·- P~·esideu.te - Achnndo-se 
ndent:vla a h()r::~. designo para amanhã a, 
seguinte ot•dem r.lo di:\: 

Yotnção do projecto n. 172, de 1895, esta.be
.'1.' commis..~o de m'lrinha. e guerro. foi pro- lc;cc:n lo o mo:lo porqne deve set• executado o 

sente o requerimento do coronel honor~rio rio nccordo de que trat:1. o art. 5° da lei u. JS3 C, 
exercito AHredo Vicente ~t.,rtins. pedindo do 23 de s~tembro de 1S93, p:lra o tlm de 
elucid:.u;ão sobre ~ ;-erd:ldeil'(). interpretat;,ao re{\\isar-se :\ tr-.losfot•eucio. dns emi:sües e
do rl<'Creto de 12 de noYembro t1e ISO-L que respccliNS lastros dos Bancos d~ emis>ío ·1-~
conocde hourn.s n.os offidaes superiores e sub- giou:...es para o Banco d;\ Reuuullca. do Bt'llztl, 
alternos. reformado:> e honorarios com ser- com um Yoto em sept\rauo Jos Sr. Benedicto 
nços dn.c."Lmpo.nh::t. do l?n.rngua.~·. n.te o posto Leite e Pa.ul:t Guimarães e outro dos Srs. 
de coronel, Inclusive. Alberto Torres e Augusto hlooteuegro (1"' dis-

A commiss.'io não tem duYidn ::>.respeito de cus:iio); 
tal decreto e pensa. de medo di;erso do Su- t · 3 b t 
premo Tl'ibnnal Milit.'\r-. 1" p~r e, ate om~ ou a.n es: . ~ 

Diz o decreto : 3> dJ:>cussao do proJecto n. 1~1, de ~s~.,, 
• . - - aut.9risa.ndo o governo a abrll' no ~[mls-

« Pa~ commerr:or:~.~ t. tlll.l.TA~~::'-~;d&. es-. t~l'f.;).d:i,..Fneoda. 0 credito sttpJ?i<~meut1r de 
~tua. .'·o marechal ~J.~n<;lel L.l~I~O~f:tO. qtt~ l.í0!) :000$000 á Yerb:t - ~epo~tções o res
tiio alto elevou o uo.tp.e b::«':>.tlci!t'O l't:l. cam li tu ições _ 1Jo o:·çamcnto y1;;ente, p:ll':\ res
panha !lo Parag~ay, sao conct-tltdas a tódo:: titui('ües dos direito3 de cxpeu\ento co· 
os oll_icmes supert_ores e S~lb~1.~_teruos! refor:- br:~.dos vclrlS nlfn.ndef:tls sobre ns mer_c;ldorins 
ma.do_, e bonorar10:, _com ~el ~ ~~~s d,\(JI_tel!,~ americanns beneliciallas pelo respe~t1vo con
ca~p,ulha, as homa:~ ~os ~os.~os un_1~1edw.to, venio; dar execu~i\o ao art. 9', a hn_e:\ 3 da. 
o.o::; q~e a.ct_':lalmente te.em, J.tc o po,to de co- mesma lei de orçamento, e att.;uder as l'ecla
ronel,mclu,t ... e.» mações dos Esl.!dOS até o fim do corrente 

Si fo>se inten<:[O do governo excluir as oxercicio; ~ 
honras de general de brigada, teria dito:- 3" cliscussüó do projecto n. 18~, de 1S9o, 
aie o posto de cvronel, exclm:ive. autoris:tn·lo o Governo :1. abnr, uo cor-

Si houvesse àu;idas a r..-speito d:~. inter- rente exe\'cicio, o credito supple111eutnr d~ 
preta~1o •1esse decreto <lo Ex1•cutivo. é evi- 562 :246$610 a ~a rins verbn.s do nrt. 2.• da ler 
aente · que o mesmo poder t<!ria esclareci• lo a. u. 206. de 24 de dezembro de 1894 ; _ 
que;;t.ío -por meio de outro decreto e nunca. 2• discussão do projecto n. 178, do 18~, 
submettldo ao estudo do Supremo Tribunal fixando a otespeza. do Ministerio da Iou~~trHl, 
Militar. Viaç~o c Obt'<\S PubJic;.,~, pnr<~. o e:s:erc1cto de 

Tn.mbem não tem cluvida a. commissíio que 1896; ~ 
o intuito do allUlliuo decreto não tinha em 3'' discassão do ]lrojecto :.n. 45, de l.S9o, 
-vist.'\ abranger novos postos bonorat•ios delle a.utoris\ndo o Govel'DO ~ re't'er o regul:~ment<> 
consequen.tes, porém sim aos já. existentes. e progr:~.ml'f.rtt co ettu&s tlo -~mnalsio . Na-

Assim, e de· pareceJr qu~ todo coronel re- cional (reduc:;eão }.i!ll't>. 3• discttOOiW dQ pr!Jjecto· 
formado ou hon.orario. com serviços da guerra. n. 205 A, ele 189-1) i 
do Paraguay, tem direito ás bonras de ge- 2• discussão do prCijecto J?. S3 .A, de 1893, 
nernl d~ brigada. autori~ndo o Peder Execut1-vo a contrn.ctar-
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eom o engenh~iro Ayres Pompê:> C.lr>alho o 
Souza. e José Augusto Ví.eh·a, vu com quem 
melhore:; vantagens ofi'<lJrecet·, a construcção, 
uso e goso ele um l'amal ferrao da. e~ta~ão de 
S:tpopemb:~. ú. ilha. do Governador, e· outros 
ro~lhoramentos, nas condições qu~ iodic<lo; 

1• disenss:io do projecto n. 140 A, de 1895, 
autoris..'\n•lo o Govet·oo :;~ confir·mnr no pri
roeíi·o posto tio exercito t:o:Jas as praças com
mlssion~ldas nesse posto :~té 3 rle novembro 
<le 1894; 

S• discn;;~iio do projeet.o n. 14, de lê9;5, au
tcrisantlo o Potler Executivo a abrir uti.. <:!'e
dito supplemeotar ao Ministorio d;\ Marinha, 
na i!npot·tancia. de 4.516.:e.2:3$080, para. paga.r 
desp?z:~.s reconh~cidas e excedentes a varias 

::COn:;ig-n:lções da lei n. l!Bl R, de 30 de setem
t'ro dê 1803 ; 

I" discussão tlo proje:Cto n. 106, de 1805, 
tornando extensivo aos gua!"Jas uc policia 
e nos p:ltrõ~s de embarc:t~.çõesdo~.<\rseuaes de 
m:winl\n. ú:~. Repubtica. o beneficio de que ~o-
7 .. tlm os gna.nl~s de polich~ do Arsenal de :Ma· 
l'Í ilhl\ da c,q.ital Feúeral, de conCO!Ter p:l.ra o 
.monteoh1 dos cmprega.•Jos publicas·; 

1• ,Jiscmsí\0 tlo projec:to n. llô, de JS92, 
:~utoris:uülo o Govet·oo :~. oontrachr com Ju~~ 
tim & 13:\ntleira. <'1. construc<:ão de nn1a estrada 
de ferro aér•ea. do largo de 'S. Fr;~ucisco d!l 
Pau In. n Snpopemb::.; 

3• •liscnssf'w do projücto n. 8·l, de 1805, 
tr.\n::;!'t!rindo uo dominil) do F.stauo de l\hüto 
·Grosso diver:;os proprios na.cion:1.es, que n 
Uniü.o u:i.o necessit<l. p:n·a. os serviços fe
del'i\es; 

2• discussiio do proje'l!to n. 210, . de l 80:3, 
autori;audo o governo a iunonll' o contracto 
de qne c ces>iooaria :1. Compnnhh\ Get•al de 
1\ieliiOt'arncntos no l\la.raollii.o, segundo :~s 
bas~s (j~le npresent:)..; 

Discussão unica do projecto n . 231, de 
18'-J3, elen\ndo a 100$ meos:1es u pensão de 
que gosn D. Consta.oça Leopohlioa de Albu
querque, viun< do capitão Francisco de Pau
la Almeida e .Albuquerque ; 

Discussão nnica <.lo projecto 254, de 1893 
::l.utori.:sanuo o Pod.:r r::xecutivo a Jimnchw pa~ 
~·wa O. Eula.Li" ria Silveira. Niemeyet·, dll d~\ÚI 
desta lei em deante, o meio-soldo e pensão 
que percebeu pel-t taiJella actual. 

Discossi\o uuic.~ .lo projecto n. 251, de l893 
concedendo<\ peu;são de 100$ menst~P.s repa.r: 
tida.meute em f<t vor dos tilhos menores de 
D. !S:'I.U!'<\. C<\rolica. Amtwo Cal rias e do f;t Ue
cido 1• tenente d:~ arm.ada. Heul'ique Fran
cisco Caldas ; 

i.>iscussão unica. do projecto n. 76 A. de 
1893, côucetleudo ú vi uva do Dr. João Firrríino 
Vellez, uma pensão annua.l de 2:400$000 · 

Discussão uoioo, do Jll'Ojcwto o. 110;í.le 1894: 
ele>ando du tiO.-s n. 1 00~ mensaes a. pea~ão do 
alfel'es honornrio Antonio Paes tle Sn B:trreto· 

Di:;cnssii.o unica r.lo pl·ojecto n. 172, r.le 189,1: 
conceLienúo a pensão de l 00$ mensaes. rep::tr
titlamentc, a Ur·sutiua. Cau•lill:~ do· couto e 
outr:\. mã,e _c irr:nã do fallecido cirurgião na
v;~ I, D:· . . Jo;;.o Pwto do Couto ; 
Discu~ão unica do projecto n. 177, de 

1895, autor·isando o Poder• Executh·o a con· 
ceder M escl'ipturario d:'l. Estrada de Ferro de 
Paulo ·,uronso, Luiz ~'cruandes de Araujo 
Besouro Filho, n I icençn. de 12 rnezes com 
ordenado pnt·a tratar de su<~. saude ; 

1' discus:ão elo projecto n. 10, de 1894, 
dispondo que sej" m entregues paio governo 
aos esta!lo~ os proprios nacionaes que oi"~ são 
n~ces;;,u•ios para o serviço d:-. Uniã<.'l, e á In
teodenchl ~lunicipal do Districto Feflel'al os 
ediilcios que !\11.!UCiona, onJe se executam 
serviç:o.s ullwicipae?S e os compreheuditlos no 
plano d() melltor,\mento3 desta ca.pit<1l. 

!' cli$CUSSão tio proje.~to n. lO I , de 1895, 
autorbaudo o Poacr E::~:ecntivo a revet·ter ú 2" pnrte, ás 3 hor.:~s ou ·antes : 
1• classe tlo cxercíto o tenente refot•nudo d<l. Discus='áo unica. do projecto n. 57, 1.1e 1895, 
arrm\ de cav<lll;>rh\ Carllos Augnsto Cog,,y ; mantendo em ~na plenitude os direitos confe-

Dis::uihfio do p::trecet· n · 52, de 1S'.l5, j ui- ridos aos estados !Jelo a.rt . 64 da Constitui~ão 
gando que eleve ser ~fil'igiJ;\ l\0 governo n. sobre as .terrM tlevoluta.s situad;~s Jtos seus 
representa~lci de varias: .bãncos e companhias respectivos territorio~. e dá outt•as provi
com sêd~ nesta capital, que reclnnmm con- t!eucias ; 
tr,, n cob1·anç_'\ do im]posto sotlre divhlendos z~ discussão do pt•ojecto n . 75 A, de 1895, 
Dt\ rniio de 3 l/2 °/o ; concedendo á Irmn.uuade do SnntiS$imo Sn-

Discnssüo unic:'l do p::trecer n. 33, de 1895, cramento cl<\ Candela.ri:\ tros lote'rins de 
opinando no sentido de ser· np[)rov::vhl. a 1.000:000$, cad'' uma, em beneficio uas obras 
emend:~ apt•o;;ent.~d;J. pelo St•. G:\ldiuo Lol'eto, ptu•L a cooctusü.o do templo; 
n:~. dicussão unica do projecto n. 99, de 2• discassão do projecto n. 134, de 1895, 
189~ ; autorisandll o Po,ter E:!(ecutivo a concetler 

Discnssúo uni~ do projecto n . 165, ele ao Dr. Lo.disláo José de Carvallto e Ara.ujo, 
1895, antorisando o Polet· Executivo n con- medico da hospedaria de immigraotes, em 
ced,~t' a Julio T1·aja.no <lle .MOtl!'A- {.lj~eetor (~I !?fn'Mira.s, um anuo de licença, com ·ordenado, 
4a. secção do \\Iuseu Na:c1an::~.~~~"!}t\\tO<:.ro parn. tra.~llr de su<l saude ; -
Aoa.tomo-patholo~ico dp.,J~~;>)t(tl1jc!;i,li~i.t~ .,f'P·ditt:;assã.o do pr(ljecto n. 135 A, <!e 1895, 
nados, um a.uno ae Iiceifça. sein vêilcimentos; creando · ~o . . Supt:emo Tribnuni Federal o - . ... . -
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serviço taehygr:\phico, c dá. ont1•as pro,·i- 1 Discussü.o nnica do projecto u. 2i0, de 1803, 
dencias; . . r manclando que cont:nuem :\ ser · p:~.:;:-os ti, 

1~ dis~ussii., do ·projecto u. 93 A, de 1895, D. :\hlthilde de Acci• ly Lins, desde I cle~jnlho 
~mtot•i;;audo o Potlet· Excctlti\·o a m::tntlr.r I de 1802 o montepio e meu soldo de sen l'alie
const!'tJir um t•nmal do prolong.uneoto da ci•.lo Jilho o alferc3s Se\J:lstiii') C::trlvs de 
Estrada ele Fcm•o c.h B;~!lh\, de S;lll to Antoni'> A·::eioly Lins ; 
d:~s Qa~imr,•bs, Oll d<:.> Oll!ro ponto m:\is con- Dis~n~;;ão nnica elo project.o n. 2131>, • dr-. 
veniente, :i. , .illa. r.lo ;;-r.orro do Cl.lnpéo; lS\J3, concedendo a. D. l\1arfiza Rodrigues 

1'' discussão úo pr.:>jectv u. 9i, de 1895. a.u- C~tbral, íll!ta do capitão Jo;;e Carlos Cabrnl, 
torisando o Poder Ex:<:c~ltivo a tra.n5fe!'il' 11o morto lltt t;uerm contL'a o P.<tm:;uay, umn. 
quadro do exercito e incluir cJmo ct'l".:cii\·o p~uStío aunual de 8-18~, inuepeudeote do 
na brigada p~!ici:.\1 di<\ Capital Federal, no meio soldo que perc~oe ; 
posto quc3 .h't e:.:c~·cc (lnl co:!l!nissã'), o nujor·l Discussão uuic<' •lo pro.iecto u. 221 :\, da 
<\UXiliar te.;hnico do .:liínistct•io da Justiça. e 1 18~14, conCc3dendo ú D. Cyrilla 1'\.o.lri:ru~s ch. 
Negocios lnte!·iot'as •) alferes uo exl)rcito Silva., viuva do Dr. Francisco Rodr-ig-'ítes- d~ 
Beuevetllõt·) d_, Souza Ma.~alu~~s ; Sih·a, lente da Faculdn.tlo de ~Iedicina, dt'l. 

I" di:iClt:i5~(J do prc~ccto 11. !3!, d·3 1803, B.\ilia, a pensão annualllC z:·oo::~:u:·.< . 
declarando s.;m clY<!ilto a reso!nç:w do Poder . 
Execnu,-0 , de 2S de out~tbro cte 1891, qne Levanta-se a s~s~ão ás 5 hol'as da tw,l.e. 
annul lon c"l f1f'.to t~qn:t;:ttivo . flo . gtlYernc prn .. 
"\'ÍSOl'ÍO de 17 de ablt'll de 18()0, e COUSÍGcml. 
c~~~ o curso de s:w. a!'fl!(\ pe.lo r~gu!ame!lto de 
l<>, ·l o teul)n te (;e ca.vallarit'\. Zoztmo Alvas 
tia Sih·eil·:• e com a!ilG to.los os o!l.lcittes e 
lJl':tç:ts que s~ ::u•Jttt'el!'l. ~m su~s condiçGes ; . \);)" sEss.\o a::r -< DE sErEaWRO DE i$:.J3 

1' discussão c! o pr·.).jecto n. 89 A, de ' 1895, I 
opinando uú sentic.lv d~ não ~el' apot'O\' :t·lo o n... . ,. . l .. ~ , -1 • • 
proje~to n. S(l, deste anuo, que sut-ititue pelo ~ · .~s:<le;l~:(: c~;~::· ~1 ~'·'·!:;:. ~.'0.s <:• ,t::c~·P::e: 
q ll" :\ ell ·> ' C·'•no·,nh•t a t'tb~>IJ·> F· "'UOC'"~ a' I .. dell.C), co~.a .l~c11ecto(v VI-C<i•)JI Cstdc,llv) ., 

... .. . .. ~ .. t v.· ....... t; .. • ...... to. ' '- ·"'L :4.·li r Pio (1-l<c"cc · e"'. 1 ' :te) 
Consolit.L":çti'o ck~ ·Leis -clcl.s .!J.lfun~!<Jgas c .1I~sas • ' m " ~ : -p:· s:c.~l · 
de Rertda~ F~dei'Cie$ : 
· · 3'• ·discussão tlo pr.oj~.::to n. 201, ~~é- 1804, I Ao Jüeio-din ·prôêelle-se a chanl:t.!a; õ. quaf.: 
decl~raot!o .:!:liuct~ a Jivitb em que ficon t'e.>ponde o;; Srs.: Arthut' Rios, Costa Aze-

~~ :.':Pa;-a com a !'azen.d:l. Naclonal o f:'.UP.cldo co- Yedo, ThonHz D.Jltioo, Coell:o Li.>b .. )a, TaYa
' rcnel do e=-~~·<!ito '\Y.e:~ces!úo F;•eire de C:\r- i'C3 de Lyl'<\, Aleuc.u· Guimarães, Flle~o Pi-

•·alho ; res, G:lhriel Salgn.tlo, Tbcotouio d~ Bt•ito, 

.... 

2:: discnssii~· ll-> projecto u. 202, de 1894, Leite, Co:ih\ Rodr-ig-ues, Gnst~wo Vet·;~s. E•.lu· · 
determi:1:\n·.!,1 <1 ::~ os oJlb[!.eS do cx-3rcito re- :lrdo dê B'!rredo, Christiauo Ct•nz, .\rtltm• de 
forma<.li)S on .-1 u~ se l"<lf•)!'lll:tre!!l. <.!:\ ac-~ordo j \'asconcellos. Gonçalo de L:\~os, ll•lt1l'onso 

·com as dispo>iÇ.:í~s •lo decreto ~~ . ú: . .> A, tlc :30 l.im:1., João Lopes, Augusto~ Sev~:.rv, F~·:trr· 
<..le janeil'O •.l<l l 'S\JO, :si c~t!vercm frl'a-:lundos 1 cisco Gurgel, Ju::~queir:~ AyNs, Sih·~\ i3:'i · 
no posto immtJ:liat•J, sc:jam ctmsiderac.los, pura cio Filho, 1-!o!laud:l Jc pma, B~!neJicto 
todo5 os e!l'e~~os, como si esti~essem otrocti'l"a- :.\íariz, Tvleuti:Jo de Carvalho, Coelho Cintr<'l, 
mente pro ! lo~ n::. c!a;>se de que ti·:esset.: :t Cornelio da Fonseca. Gonça.L res :\laia, Fer
gratluaçio ; - n:1.ntles Lima, Olympio de Catnptls, Z:uua, 

Discus:;ii.o unicti do pt·oje<!to n. 1:23 A, de Santos Pcreir·a, Neiva, liiilton, Fraociscu So· 
1895, autoris:\ndo o Poíl~r E.m'!u~ivo n. aJiC· clr~, Ellu:1r,!o Ra.mos, AmeJ·ico tle ;.\'l.Jttos, Fon
s~utar, no lof!'al' que n.ctu::.lmeote exerce com scc:t Portella, Li:nr. Duarte, Joã•J Luir., Car
todos os Yend rheutos, o coronel P~üro P<Ht- Y:~.lho Mouriio, Monteiro de Bar ros, .lC'ito Pe- . 
lioo da Fons~ca ; n!.lo, Chagas: Lobato, Fer·raz Juuiot•, Fortes 

Discussão nnic:t. do· proje-~to n . i3v, de Jnnqucit•a, Alvaro Botelho. L·~onel Filho, 
18!)5. autorisancto o Poder Executivo a con- O~taviano de Brito, Ribeiro de Almeida, Fer

. ceder ao en8'enheiro civil Jo~é D!<'S Delg.~do r"'it\'1. Pires, Rodolpho de Abreu, Theotonio de 
· de Cat•valh•> Junior, lente r.lo externato do Mt\:;athii~, Piuto da Fonseo:t, At•thut• T.:>r!'es, 

Gymna.sio :\acional e professor do Collegio l\laM~l Fnlgencio, Simiio da Cnnha, Pnraiso 
1t'Iili~o.r, um anuo ele licença, com .ordenado, Cav:>Jcante, L!ndolplJo Caetano, C:1.rlos uns 
para tr'.l.tat' de sua satu.le ; . Chagas, Costt~ Machado Alfredo Ellis, Frlln-

·niscussão nnica.dop·rojecto o. 122, de 1893, . cisco de Barros, Domiogues de Cttst1·o, Gus
conceden;lo a D. Olympia Carolina da Silva tavo Goàoy, Bueno de Andrade, Po~<lua Sal
.Bnnta, vinva elo d·~semb:~rgador Joaquim les, Vieir•\ de Moraes, He1·culano de Freitn.s; 

. Ant~nio ·da Silva Bar~lt.~, tima. pensão mensal PauliJ?O· Carlos, :· Francisco Glicerio, Fnr-
do 100$000; tado, . Hermenegíldo ~e Moraes, Alves de· 
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castl'O, Oviuio ,\brautcs:, X.n.vier do Y::-tl!e, i !\!P.Sn uma. emenda pat':l. que seJa cont~m
Mariano Rt\mos, Lauro M:uller, Paula Ramos, plru.ln esta pequeoin<\ quantia, a.fim de uoder 
Francisco Tolentioo, Emilio Blum, Fonseca tet• log":ll' a. repaJ•açiio urgeute tlo que ne::es
Guimm•ãos, ~I:u·ç:tl Escob.tr, Appm·icio Mn- sita nquelle predio. <l para e!le ser tr:\nsfe
riense, l~h-ndavin Gorr~, Victoriuo I\lon- riuo o Pedagogium, que ruocciona :tctunl
teiro, Aureli:Jno Barbosa, Vespnsiano de AI- mgntc om uma tlus salas do etliílcio d:-. s.:cr.:!-
bufluerQue e F!-aucisco Alencastro. tm·in tlo IntePior. por f:~lto. de commodid:\do 

Abre-se n s~~- no pre:!io em que de\" h ruuccionnr. 
E' lida e S(liD debnte appl'I)Y<"l·ia a neto. da E'litln, apoiada e en,·iatla ú Commi::s::to tb 

sessão <llltec~Jente. Orç.:;.mcnto:~..seg-ulote ' 

O Sr. P1•esi<lelnte.- No at·nlso 
distribnido á Camara, cooteL'dó a. di>d.:m dia. 
ha um engano. o Jll'Qiecto n. 14. Ml'iado 
o credito de -1.5i6:323~'0SO ao tn.iuiste:rio 1\:1. 
M:H't~i:a, dado p:m~ :1. a• llisccssüo, jii. cstà. 
det1oJtJvam.:nte a.ppro,·ado pela Cam~rn. 

O projecto :1uc a ~{.:~::~.deu para. a ord~m 
do d1a rte lll'j:l . .J o tle o. lO, (l~le .iá h:;. uia:: 
riguraTn ueua. 

PRIME!RA PAR1'E DA ORDE:\I DO DI:>. 

Nüo ha"l"'ea-lo numero para se •·otar a lU:\· 
terin indic:td:~. na ordem !lo dhl, nassn-se i\. 
ma teria em uiscusão. • 

Eutr•~ em 3• discussão o projccto o. 181, 
d(: 1895, autor~n.utio o n-o-;erno · a a!Jt·ir ::to 
Mioisterio dn. F:~7.euda <fcreulto supplemeo
tar de 1.700:0)0$ à ve:t·bn- Reposiçõ~s c 
restituições- do ory.'\:mmto vi~ente, pa\':1 
!'esti!uiÇ:io d0:; direito-i .1.c ox-j">ec!iente cobra
•los pelas nlia!1•.te~as solJt·c as mercado-rias 
atnet·ic-.ln:\S ooucficiadas pslo respec:h·o con
venic ; dar e::~::uç:1o ao ::trt. 0' nli::!ea. 3 da 
mesma l<li d~ vrç::meoto, e :tttender ás recln
m:~.ções dos "2~1:\tlos ntó o lim elo corL·ente 
~:terei elo. 

Nin;;ucm p~dln•lo n. pahlvm, é cnC\!rrml:l a 
•.liscuss:io e ntli:t<h a Vllt:"l.ção. 

Entra em $'' diSCLtSS:t'o o pt·ojecto n. 182, 
tia 1805, autorlsando o goYerl!o .~ abrir, no 
corrente exercido o credito supplemeutar 
•le 5C2:24'i$Gitl a val'i:ts v~t·uas do art. 2• tia 
ll)i u. 266 de:?.~ !lo üezembro de 189-L 

O !':Sr. Coeib.o Chu.ra- Sr, Pre
sidente, no qu:tdro que ::t,comp•~nha a Men
sagem do Poder C:xecutivo, p<ldindo credito 
supplemeotar no orçamento do Mioisterio do 
lntel'ior, ha no n . :1n, "VAT'b:t - Ohras - n 
dedu~iiotle lt'<':5 contos e tanto que, por omis
são tal"l"'e7., não fgura nest:l. verba. 

Em~?Jdtt 

A~)l'lljcct•) n. IS2, de !805: / 
~ 

Acc1·~sccute-se ao nrt . 1.• - n. ~9 : A 
QUhlltia de lSO:U44$100, p:tm obras do :\li
oisterio ti~ Jt~ti~,~ e Negocias lnt.:riorcs -
:tCC!'esccntc-sca deS:!?SO.)par:t rop:lrGs a com
pleta adaptacão do pl'OJll'io n:lci:m::tl dn ;•u:~
do Pnsseio, em r1uo vne fuocciona!' o P.?lh
gogium. 

I s. IC Sal;\ ll<'s sessi:>es, 11 de ~ctembro 
de 1895. - Coc!fto CiltWa. . 

Ning::cm nln.is pedindo a p:>.lavra, ê e.noo_..... 
t't\da a discüSsuo ::tté que a Commi~ão de Ot'
~amento tlc; parecer sobre::. etuenda . 

E" aonuuci:'.d;J. :>. 2• tl.iscussão do pro.jecto 
o. liS, tie ·1805, ll.x~ndo :-.. despcz:<- tio !llinls
tcrio Jn. l!1<.lnstrla, Vinçiio e OIJra.s PuiJiiet\& 
para o cxercic!o d.: 1>9tl. 

~ 

O ~1· . ~•·anc~sco S.od a·-6 - Sr. 
presidente, pedi a pnlu.na. p:u'::. mnutf:tr ;~ 
LII~a tNs cm~ntl:ls, duas que se ret<n-em n. 
clnssc d~ correill:> aml.lulnutes, os qnacs tende 
obtido ce••t.1. maiori;t da Yeocimentos p-~lo Re
gul::tmeuto 1hquella repartição, est~o .:ut.re
tan to e;;sf:'s f:tnccioua:-ios nctut\!tnen to:! P• i>·:.t
dos dest<t::; mesmas vnntageus. 

os correios amlmlantes, V. E~. sabe, s1o 
enwrogados de cet·t:l. cooiltloça; e ue muito 
tr:~balho; c por conse;;uintc estão uo c:<5o de 
merecer as van~ens (}~\~ o Reg~lamcnto 
lllcs marca. · 

A outra em2ntl:~. coosig:~a a "erh:. de ..... 
30:000.) pnra o In:: ti luto .-\gricoln. Bnl.Jiauo. 

1:\iogu~m desco:lhecc, Sr. presitlentl.', prin
cipalmente nõs que somos do Estado th B;\hia 
e V. Ex. que é um dos seus il111stres filho:;, 
que este instituto tem desde sua iniciação até 
hoj11 prP.slatlo r.elev:tntissirnos ;et'"t'i~·os e ti 
tul::t<.lo indi\·iduos de muito marito qui) estilo 
ao se1·.viço do pai7.. 

Neste sentido peço a V. E:t. que mando 
roceber as emendas, sujeital-ns a apoiamento 
e depois ;\ deliberação da C:tmnrn. 

Esta vcrb.1. é de~tioada., Sr. presidente, :los 
l'&p:lros urgentes de que necessita. o proprio 
n:~.ciooal da rua do Pâsseio, para onde tem de 
ser transferido o Pedagogium. 
. Não tendo sido" est:~o ver·ba. contemplada. nâ O Sr. Hermenegiido de ~lo
't,'\bella. que acompanht~. a Mensagem, , m!\ndo _1·aes - Sr . . presidente, pedi a . ~:tinvr:.l 

": -· ·. . 
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·. parn. eu vi ar i1. Mesa. uma emeada que, I p:tra. as colonias ou ue serem e lias mnl diri
.. ·si for· :lpprovada peh Cama r,\, tt-ar-.i. gt-an- ·ctdus. 

·des vantagens aos Estado:; d:l Goyaz e i\i.i- - As co!Cinias Theodoro, Machado, Rio Branco 
nas.·· · e outra$, c.la Bahia, niio chc~aram ao gt~áo 

Todos cónhecem ns gran les relaçõ~s com- de ptosperi•ladc a que poderiam attingir 
met•ch\es entre os Estado,; ue Goyaz e Mi- .instameute pot·que fot•nm fundadas em loca
nas e as difiauld:\de;; " inc.,nveuientcs que liutlda3 ônde cxistÍilOl tebn:s de máu caracter; 
.a.pt•esenta o transporte por meio de l.Kti:><IS no tnas 0 :1. B.~hi:l h<\ muito onde cslt\belecer-se 
r io P:u-aoahyba, especialmente na época tias coloni<~s I)Ue progl'idam como as de 'Viçosa. e 

·Chu\"as. · C<wavelhls, nas quaes muitos estrangei::-os 
Com :1. approva(;iio cl:i. minhn clllenchl, qne I fundaram até propriedades, leganuo-as com 

concede um creditv par·<\. constt·nc{lào de unHt fortuna n seus su~cessorcs. . 
ponte sobN este rio, de,;ap pnreccrflo todos os Outro p..:nto: o honrmlo relator, ao que 
1ocon \"enieotes. p trccc, propõe n. diminuic:.-io ou mesmo ex-

E' certo que os Estados de Goyaz c ?.linas linc.;ã.o das ,·e!'IJas pnro os prolon ;.,•:uuentos 
po·li!lm construir de accordo es!:\ ponte, mas tlas cstr:~<la.s de ferro da União, esquecendo-se 
·é igunlm·!nte certo qna~ ao·~ct;;ndo n. dons t;;lvez que lla projectos relativos :\. ma.teria 
Estudos, essa. oiJt-a iuci•le na co:n pctenr.io. .do na Cnulartt. 
go\·ct·uo f~deral , c ntte·uto:>M contlií;õe>IWe- . Qan.nlo i~ rubric:\ n. 21 - Pvrtos mariti

·c.wins rlo meu Eit:\(10, !'~;;_,]vi pedil· i C:1m:1l'a mo:;- aoml><ltc o on1dor ;:~. reducç;io da verbll. 
que este seniço corra. por coula do:; colh!::õ tla de~tin:\.11:\ a Bahia, dizendo que jú. no nnno 
l.juiiío . pas('ado a Camara votára. apeo:1s 12:000$ 

Já existem pt•ece•lenlt!~, Sr. presi•lcntc; quan•!l1 o ministro h:wia pcJUo-48:000$, e 
set·,·içJs semclhnntesjà teem sido cxecutndos qu:ando li sabido que ost.\ verb:\ não é y1ara. a 

·por conta da. Uuião. IJahia só, unla vez que Sergipe participa 
Vou enviar :i. Mes:~ minha eruent!a. c espero udla c está precisando de t:ra.udes obras nos 

-{JUO :\ Ca.ma.ra atteut.lcr~ ás mluua.s ligeiras :;eus porto3. 
ponderaçJc5. P:trê:cc. pois, que a >eriJ:\ de>e ser au-

O $1< Nei.vn. un:o contava. com:\ <lis
cussão neste oi·c:unento hoje, c J)()t' isso Jimi
tar-s~·hn. a. ligt)i rns ubser\"a{:üe3 so!>re o tr.L
b:~lho :\preseotndo pelo illu:>trs I·clatot• da 
comnii;:>ão e precediJo de uma. Lrilha ute ex
l>oskflO. 

E~t::~ de pet-f~ito acc:ot·do cmn o rcl(ltor 
quanto :\necessidade tl• ,J~:>~catr!tlisaçfio du:: 
s~r,·ic.>s visto que a cxp~l'ieuch aJminislt·a
th·;\ l<!m provndo que Ct:l'l:\S mo,lid:as •Jc,·em 
estat• a cargo. não llo miuisl!·o, mas uoHhc-

.. i'es •las repartiçves. . 
Começ:~. o ot·a1IOr o se!ll c:>tuclo do projecto 

peh\. J)..'l~te rch1th·:\ ao scr\'iCJ de immigt·ação 
-assumpto este Ut) q:1e l'argamente se o~;cupou 
o ministro no seu relatut·i,, c p:\1';\ o qnal o 
relator co~sigua. vc•·La de Z.-155:000,:;ooo. 

A parte d:~ \'Crha. dc:>li n:\1;~ a. n.uxiliat· a 
immigt•ação no Estado da Bahia é insnlllcieu
te: evidentemente esse:; 000:00')$, conce:li.Jo:; 
i>eln cominissão pat·a todos M . F.;;tados tio 
'Norte não chegam, nt:ts em todo o C.'\SO de
•e-se :t"L'n.decet• no illust•·e relator tot·-se 
lembt':\do do norte d:l 1\.cpuiJiicn, t;i.o olvidado 
no or,.ameoto tio anno pn:;::ullo pelo facto de 
nllegar-se uão prccisnt· o Norte de auxilio 
'Pll'n. tal serviço, porque~ os .Estados não po
úem.receber immigr:Ln~es. 

E' erronea esl.:l. idé<l ·<fe que a Bahia o ou· 
.. tros Estados do Norte nito pódem recehel' im· 

·- _ mjgrante_s. E' ve~dade •que pOL' di'\"ers~ ve
.. • .. zes l10uve tentattV(IS b1urladas, mas 1sto fvi 
~ .. :~v!~~-~o_facto de es_co.Rherem mal oslog;1res 

~;meuta.da, tauto mais quanto tornam-se pre
ci;:;as obr:\s nos portos de= Delmonte, Canna.
\'ieiras e outros do Sul do Est:vlo. 

A ruhric:\ n. 5 do orçamento ot>.cupa.-se da. 
Repartição do Correio, supprimindo Jogares 
e au~:ll~nt.'lodo vencimentos dos empregados 
uo cot•t•eiu do Amn.zoun;;, mcdid:\ est:~ á qual 
o ol'adn•· não s~ oppll~. embora ltuuenta.udo 
que o illustt•e relo.tor não attendcsse a uma. 
repre.;en taç;:'lo dos omp~ogados am\Jnl:lDtes da 
Bahia. b.1sead:\ em razões tle ot·l.letn t :\1 que 
uem f.>i pt•eci:;o justificai-a. da. triiJ~;na. 

Com:orlllntlo com o augmento de 200:000$ 
n<~. vcrlJn ~~~ 400:000.S, proposta pelo ministro 
p:1r:1. utensílios, o or;\dot· declat•;t que votaria. 
mesmo pelos SOO:OOOS, que pediu o ilirector 
•lo corr.!io, c paSS:\. o. fazer ligeh·.1s c.:>nsid.era
c;.ões sobre o scrviç.o dos Correios na Capital 
Fedcr;ll, que podia. ser r~a.lis;\do com alguma. 
•·cooomia., e nesse sentido apreseu tt\ emenda., 
qnc lurgamente fundamenta. 

O SR. P.RESLDB:>TE pede ao nobre deputado 
que interrompa o seu discurso por momentos, 
:\útn de proceder-se às ;otações. 

o Sr: .. NervA- Perreitament.e. 
Vem ó. Mesa, são lid:\.5, apoiados. e enviadas 

á Commiss:io de Orç.a.mento as seguintes 

Emewlas 

Ao projecto n . 178, de 1895: . 
Ao n. 21 - Accrescente-se - Par:~. con

strucção de. uma. 'ponte no rio P,\rnahyba, 
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no lo~llr mais conveniente. entre a fóz do 
rio Corumbã. e o porto de: Santa R.it<~ do Pa.r
na.byba. na direcção da cidade de S. Pedro 
de Uberal>inha., <1<' estado de Minas. ã. cidade 
de Morrinhos no de Goyaz, 200:0ll0$00U . 

S. R. Sala das sessôe-!;, 4 de setembro de 
1805.- Hermcncyildo ,;,., .v.o,-acs. - (lui•tiu 
Aõrantes.-.4.l'l1es' ele ()q,stro. - Urbano Gou~éa. 

O governo prvvidenci.arâ. paro que seja 
regularmente estabelecido o serviço de cor
reios ambulantes no E:;tndo da 13ahi:~o. nos 
termos do a.rt. 433 e paragtaphos do regula
mento de 1 de abril de 18"..4. 

~- R.- Sala da.s sessões, 4 de setembro de 
1895.-.Manoct Caetano.--Francisco Sod1·e. 

O governo providenc'iarã. pll.ra a efi'ecti vi
dade do art. 448 do r·eguhtmento de I de 
abril de 1894, afim de que sejam mantidos 
30 ~1. devidos aos conductores de malas e 
outros empregados. 

s. R.-Sala das sessões, 4 do setembro de 
J 895. -.ilfunoel Caetano. --Francisco SoclrC:. 

.Ao n. 2- Auxílios ã. a.,fTicultura - re:;t3.· 
be1eç.'l.·Se a. verba. destin-a.da. a. auxiliar o des
envolvimento da colonia Agrícol:~. Orpbano
Jogioo. <<Frei Caneca.» ( I2:abel) do orçamento 
vi!!ente. 

S. R.- Sal:\ <la.s seswes, 4 de setembro do 
lsg;). - Cocllto C:intra.- il1iyuet Pc:rml'llÜl«'.O. 
- Pc1·eh·a àe Ly>·a.- L~i; à.c Anc{)'(u/c.
Cornelio d<' Fon.~eca.-Jl.{cdeiros 11 ,.tlúui)Ut:l'· 
'Ltte. - jfarcionilo Lins.- -Gaulino Loreto. 

Auxilios ã. agricultur-..l- § 2" -fica. rest<t
belecida a verba. de 20:000$ao Instituto A&'l'i
col:~. B:l.biano de Agricnl.tur:\. 

s. R.- Sa.lt\ do.s sessões, 4 de setemb1·o do 
1895.- Fmncisco :Sod?·c.-Neiva. - iliillon. 

O governo a.pplicarâ. a. acquisição desse 
material ás sob1·a.s verificadas nas verbas. 
portos- do exercicio corrente. 

S. lL- Sala. das sessõe>. 4 de setembro de 
1895.- CoetAu Cintra. -CorneUo rio. Fonseco. . 
Marcionitn Lins.- illigttCl Pcmalttbuco. -
.itli:<Uiros e A'buque,·gue.-Lui; àe Atldt'lll.le. 
-GaldiM Lqreto. 

AO n. 4- Supprima-se a. verba 135:000$ 
-Hospeda.l'ia de Pmheiros- redija-se a con
signação de 60:1:000$ para. auxilio á co1oni
saçio nos Estados do Norte, assim : -
600:!)()0$ para. auxilio ã.s funda.<;:ões de nucleos 
colonia.es nos Estados do Norte, este auxilio 
se tornarã. el!ectivo logo que os estados 
tenham de~a,~<~ ~;~~rim~ (tM terras 
destinados ~es õuQ!.eó,:~ ~ · · " 

S. [t,-~ dM ·~, 4 de seterubro de 
1895.-CoeUw Cinlra. 

Supprimo-se o § 2• por inutil, visto ser 
materia contractual e não poder crear o 
Poder Legislativo direito novo em vistn d:~.s 
dísposiçües dos respectivos contra.ctos . 

S. R..- Sala. das sessões, 4 de setembro de 
1895.- CoeUto Cintra . · 

·supprima-se o § 2·• p;)r inntil, visto ::;cr 
Ol:•tel'iil. contractual e nrt.O podei' Cl'Ct\l' O 
Poole1· Le"'isl:tti v o <llrcitn novo eru vist:~. das 
disposiçõeS dos t'espécti vos coutr;tctos. 

S. R. Sflln tias sessões, 4 <lc setembt·v do 
1~'95.-Coellto Ciatra 

Supprimam-se os ns. 9, 10 e 1::> do § 10 o 
o~ S•. 

S. lt. -:-:a. la da.s s~. 4 de setemh1·o <le 
1895.-(,'octlw Cintm. 

Ao n. 12 do :1.l't. 1"'- :~.c1·es~nt~-:;e. com os 
Ao n. li - Estrado. Central de Pernam· estudos Jo 1·,tmal de Gu:u-a.bn':l. :Lte Ban:~.

buco- Substitu:vse: -· e supprimid:~.:L des· neira.s. ate OO:OOOSfxlO. 
tinarla. a. estudos e pl'Ojectos de Alagoas de No n. 21-substitu:1.-~ :1. execução - Potlte 
Baixo a. Villa. Bella.-peto seguinte - e sendo d:t Par:Lhyb:t-pe!n,- Portos d:\ Part~hyba.
os estudos e revi~iio do traçado do Victot·itt a e ele''~·se a 120:000$ a consignação de 
Bonito e Villa Bel la, fei-tos sem a.ugmento de /0:000$000. 
verbas. nos termos d:\ ta.bell:l.. S. R.. _ Sal:~. d:~.~ sessões, ·! de setembro 

S. R.- Sala. das sessrJeS. 4 de setembro de do 1895.-Tt·indade.- Coelho Li$boa.- Sitva 
189.'5.- Medeiro~ c .4.l6t~qucr!]ut:. - Mi!JueL iJ<fcui: . ~ 
Pcrl'la111UUCO.- Pcn;tn~ ti,; Lyr(C. - co,·nctco v 

da Fonseca.-~!arcionito Lins.-L~iz de .<in- A' rubric;\ 6•- accrescente-:;e: e 30:000$ 
drade. -CocUto Cintra . pal-a continuação .da 1inh~ telC.,"l"d.ph~c;L de 

- · . . .. Ca.mpinll. Gl'ande a. Ca.bacell'OS, S. Joao, B<\· 
"~o n. 21 - Por~. ~lo Recife- .r~lJt'l·.se tl.lhã.o e Pa-tos no Estado da Pa.rahyba.. 

ass1m: -Par:~. acqUISICa.o do material md1s- ' _ . . h. 
pensavel e ur"ontissimo ao. serviço de S. R.. - ~lu. d<~S. sessoe~. 4 de se tem .l'O 
drena.~em do porto ecm;teiodosel'Viço,ioclu· d~ 189:>.-S&lva Man:.:-Tnn®d.e.- Ooellw 
sive reparo . de pon~ : -:: 2. 9-ll :000$000. . L•sboa. 

C:.m:u:. V. V 
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A' rubrica. 12 - diga-se: estrada ile ferro 
.eentra.l da Para.hyba do Norte- ela-ça.da. a 
500:000$, a consígn~:io pa.ra a. coustrucçã.o 

•. do ramal de :Mulungú a campina. Glande ; 
a. 500:000$ p:~.rn COiilStrucção do 1-amal de 
Guar:J.bera. a. Nova Cruz, e m:mtidas as con
sign:~.çõe.." par•t o ram:~l de Batalhão. 

S. R.:... Sala das sessões. 4 de setembro de 
1895.-Siln ilúu·i;. -- Tríalfadc . - Coetlto 
Lisboa. -Augusto Sct<!ro.- Junqueim ;1yrcs. 
- Francisco GurgeZ.-·Tata.rcs de Ly1·a.. 

A' rubrica-Obras nos Esl•ul.os-consigne se 
a verba de 50:000$ :para. melhoramento do 
porto de Mac:l.hyb.'\, ll!O Estado do Rio Grande 
do Norte. 

S. R.- Sal:i das se1ssões, 4 de setembl'o do 
1895. - Tarorcs de Lyra. 

A' vero:1.- 0bràs- acerescente-se tíOO:OOOS. 
sendo 200:000$ para cada. um dos Estados do 
Pia.uhy, Rio Grande ·do Norte e Para.hyba, 
para continuação da construcção de açudes no 
interior desses estados. 

S. R .- Sala. das s.~ões, 4 de setembro de 
1895. -Junquci1·a Ayr·es.-Fra.r.cisco Gurgel. 
Taua1·cs de Ly,•a.- .:iti!Jll:iiO Se~e1·o.-Silca 
Mari::.-Trindade.:.... Coelho Lisboa. 

A' rb.brica 6•- Te1egrapbos-na r ubrica.
Construcções- da p•roposta. do Poder Ex, 
ecutivo, onde diz-est:~obelecimento de novas 
linhas, etc., inclua-st~: sendo 20:000$ pal':l. o 
prolongamento da linha do Mar de Hespa.nba. 
a par tir de Aogustu.r:a. a cidade de Leopoldina, 
Minn.s Ge1-aes, passando pelo Porto Novo do 
Cunha.. 

S. R.-Sa.la. das se:i5ões, 4 de setembro de 
1895.-Gonçalt:cs Ramos. 

Accrescente-se á rubrica 6·', SO:OOO$ para a. 
cootinuaçito da linha. telegrapbica de ca.xias 
pelo Valle ltapccUl"ú ao do Tonca.ntins, em 
Goyaz, passando pela cidade de ca.rolina. 

S. R.-S<tla uas se~õe!;, 4 de setembro de 
1895.-Gt!Stauo Vc,·,:Ts.- Eduardo de Bcr
r-êdo.-Clwistii'IO C1·tc.:.-Vivei1w.-Luí.: Do·· 
mi!I[IUCs. - Co$ta R oritri!JUCS. 

Ficn a discussão interrompida. até a concln
s1o da. votação das fl11a.teríns. 

Comparecem mnis os Srs. Lima. Bncury, 
Matta. .Bac~llar, Aug1asto Mc.nleuegro, Carlos 
de Novaes, Vivei1·os, Luiz Domiogues, Anisio 
de Abreu, Frederico Borges, Thomaz C<n-a l
canti, Francisco Denevolo, José Bevilnqna, 
Trindade, José MariDno, Arthur Orlando, Pe
reir:i. Lyra., Gaspar [)rumroood, Lniz de An
drade, .Medeiros e Alboquerqne, .Miguel Per
nambuco. C:>rlos Jor~~e, Al\Hl,jo G~, Clemen
tino do Monte, Rochn. Cavalcanti. Menezes 
Prado, Geriliniano Brazil, Gouveit~o Lima, 

Tosta, Manoel caetano, Aristides de Queiroz, 
Paula Guimarães, Vergue de Abreu, Leovi
gildo Filgueiras,Jose lgoacio,Rot.lrigues Lima, 
Toleotino dos Santos, Sebast ii.io Landulpho, 
P;~ranhos Monteoegro, Torquato llloreira, 
Galdino Loreto, Serzedello Corrêa, Françn. 
Ca.rv;llho, Oscar Godoy, Lins de Vasconcellos, 
Alberto Torres, Erico <.;oelho, Euwbio do 
Queit·oz, Agostinho Vida!, ~rnesto Brazilio, 
Barro~ Franco Junior, Seb.,stião d.l Lacerdn, 
Ponce de Leoo, J.\Iayrink, Almeida. Gomes, 
Lnudulpho de Mngallüies, Campolina, Gon
çalves R.nmo~. Luiz Detsi, L:tmounier Godo
fredo, olegal"io .Maciel, Domingos fie Moraes, 
P:llllo Queiro:t., C:,samiro da Rocho, Almeid~ 
Nogueir·a , Díno Bueno, Cost.'1. Junior, Urb3no 
de Gouveia, Ca.racciolo, Lameoba Lin;, AI· 
meitla Torre~. Pereirn da. Cost..~. · Pinto da 
Rocha. e Pedro Moacyr. 

Deixam dP. oomparecer com ra.usa partici
pada os Srs. Rosa. e Silva, Sú Peixoto, Enêas 
M<~rtios, Nogueira Pnranaguá, Torres Portu
gal, Pedro Borges, Helvecio Monte, Martins 
Junior, Arminio 1'aY!lres, Augusto ue Frei
tas, )Ia.rcolino Mout':l, Alcindo Gnnoalmra, 
Belisario de Souza, :iílva. Castro, Nilo Peça
nha, Urbano MarcondPs, Ynz de Mello, Fran· 
ci:;co Veiga, Vnllada.res, Cupertino de Siquei-
1'3, Matta Machado, Lamartine, Adolpllo Got·
do, Moreira da. Silvn, Ciocinato Bt-a.gn, Luiz 
Adolpho e Angelo Pinheiro. ' . 

E sem causo. os Srs. Pires Ferreit•n, Cunb:t, 
Lima., Cbateaubria.nd. 1\farcionilo Lins, Lou
renço de Sá., O~taviauo Loureiro, Dionysio 
Cerqueira., Fla.vio de Ar:lujo, Athnyde Junior, 
Cleto Nunes, Antonio de Siqueira, José Car
los, Julio Santos. Paullno de Souza Junior, 
Alberto Salles, Brazílio da Luz e Martins 
Costa . 

O Sr. Benedicto Leite (pela o,·
dcm.) - Sr. presitleute, achando-se sobre n 
Mesa a Redac,üo fiM! tio pt·ojecto n. 59 C, 
deste a uno, que reorganiso. o _corpo diplonm
tico e corpo consular, paço a V. Ex. que con
sulte a. Camnro si concede dispensa rle im
IWessão para. que esta Redtlcção sej:t hoj ~ 
mesmo Yota.cla. 

Consultada, a C:1.martL concede a dispens.'\ 
pedida. 

Em seguitla e sem debnte appt'O\':.\d<l, p~l':l. 
ser enviada no Senado, a seguiute 

RF.OACÇÃO N. 59 C, DI:: 1894 

Redacção final do projecto n. 59 B, clcl 189-1, 
gue reorganisa o corpo cliplomatico da Repll· 
blica c dá ot~tras providencias. 

O Congresso Nacional resolv~: 
Art. 1. ° Formarão uma. só classe os envia

dos extraordinarios. e. ministros pleuipo~e~~in.-
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rios. com os vencim<mt;os anuuaes de 10:000$, apeaas aos respectivo> sorventuarios a metade 
sendo 6:000$ de ordeoa.-to e 4:000$ de gratifi- dos emolumentos que perceberem, nã.o po-
cavrlo. dando excedere>ta.remuneração de 4:000$000. 

§ 1. • Aos ministros, além dos vencimentos, Aos vice-consulO$, que não ti verem vt~nci-
a.bona.r-se-ba. para. representação uma quantia montos estipulados, serâ.applicada e,tã. dispo· 
fixada. ua. hbeU:.. a.une:xa. sição, ficando supprimida a distincção estabe· 

§ 2. • A aposentadoria e a . disponibilidade cidll. pelo at·t. l" do decreto n. 792. de 11 tlt) 
~ómente poderão ser concediclas aos agentes abril de 1892, entt·e os vice-consules, dns ro
diplomaticos e consula;res depois de lO annos sidencias dos consules e os c!ema.is. 
de e.trectivo exercício. o § 1. o Os consulados em Baltimoro, Nova 

Q.; agentes postos em: disponibilidade só po- Orlaan~, Rosario, Frank.fort sobre o Meno, 
det'áo servir Jora do paiz com autorisaçii.o .do Bretnen o Vigo serão couvortidos em vico-con· 
governo . sula.dos. abonando-se <\OS vice-eonsules um:l. 

§ 3.0 Os ministros poder-lo ser chnmados~ gra.tifica~ilo ·annual de2:000$ a 4:000$000. 
;\O p:\ir. pelo governo a. serviço publico, sem § 2.• S<to croados con;;ula.dos em. Catdiir, 
prejuízo de seus lagares nas legações. Stockolmo,Goorgetown, Vora Ct·oz o Pusada.s. 

§ 4. v Os ministros :set'âo coadj'uva.dos por e vice-consulados em S. Thom.e e Libres, com 
1"' ·e 2"• secretarias com os vencimentos a remuneração de 2:000$ u. 4:000$ annuaes 
actuaes o por addidos sem vencimento,_que para cada um dos vice-eonsules. 
·serão pteferidos na.s nomeações de 2•• secre- Art. 4.• E' a.pprovt\do o <1ecreto n .I. !l51. 
ta rios. rle 26 de janeiro de 1895, com. as seguintes 

§ 5. uos 1 .. secretariosencarregadosde regel' modificações: 
interinamente lega.çõtlS vagas perceberão, I. Nos C(ISOS de demissão a pedido, o fuoc· 
alem des seus vencimentos, a gratificação a.n- cionario ter-.i. direito á repa.tria.ç;."i.o com sua. 
uual de 8:000$000. · ra.mi\ia. 

§ 6.• Depen·ler;i, sempre de exame de llabi- li. Para. dP.Spezasdee5tabelecimento terão: 
lita~'ãoa primeil':l. nom:eacã.o de 2• secreta-rio, e1) no caso de primeira. nomeaç."i.o, os a.gen· 
continuando isentos 'dt~sta prova. os bacbareis tes diplomaticos metade e os agentes consu- · 
em direito. lares, inclusive os cbancelleres. um tervo dos 

§ 7. o Os secretarias poder-lo ser cha.ma.tlos vencimentos totaes de um anno ; 
de tres em tres aunos, sem·p1·e3ui:z.os de ·seus b) os segundos secretar los p1·omovidos a. 
log<'res nas legações, a. servir dura.nte um primeiros para. outras l~<;ões metade dos 
período, que nã.o exced-erâ. de u qt a.nno, na se- vencimentos de um; anno do cargo que forem 
cretarin. de Estado corno auxiliares dos dire- exercer ; 
ctores rle secção, com os vencimentos inte- c) no caso de remoção por conveniencia. do 
grMs em moeda. corrente do paiz, ficando serviço ou de volL& á. efl'ectividarle, os agentes 
~:quiparM.os aos demais empregados <tuanto ;i. diploma.ticos e consulares um tervo dos ven· 
rrequencia. e disciplina.. cimentos totn.es de um a.nno. 

§ 8. o .As lega.c;ões da. Inglaterra e Fr.~nça Para..,"l'aplto unico. A importanch~ a~ono..ja. 
terão um primeiro e dlous segttndos secl'eta- pa.-ra despezas de estabelecimento scra pa~ 
rios· as dos E-stados Unjdos do. America. do em ouro, comprel1endendo-sc para este e1fei1iO 
Norte. Republica. ArgentillO., Uruguo.y, Equa- no c;J.lculo dos vencimentos dos ministros n. 
dor e Columbia., Portugal, Allenla.nha. e ltalia. quantia dada. para represt>.nta~i"U> . . 
um primeiro e um segun·lo; as demais da : Art. 5. • Fica. o governo a.utorisado a. abrir 
Americ.'l. um primeiro e na. Europa um se- o credito que fot• necessario pra a completa 
;.:undo. execuç.1o do. presente lei. 
• § 9. o O governo alugará em ca.da capital Art. o.• Revogam-se as disposições em con· 
onde houver legação 1;:asa para cha.ncallaria, trario. 
dospondendo com isso a.te 2:000$0_90 annun.es. Sala das commi:-sões 4 de setembro de 1895. 

Art. 2.• E' crea<la. uma log-~~:ao nas ReP,U· -Partmlws Montencgr~.-F. LimaDua,·tc. 
blicas tl_o Equador e ~a ~olumbtD., teudo, alem 1. A. Ncir;a. 
do min1stro, um pr1m1mo e um sogundo se-
cretario. 

O go vel'nO tixa.ni. :1. ~Jêde dt~ legação na ca
pital de um~ dossas reJ~)lblicas, devendo per
manecer na otitr-.1 o primeit:,o secretario, que, 
além dos vencimellt()s, terá. uma. gra.tiftcação 
de 2:000$ para d63p&as de representação. 

T nbello. das graWl~;ações all!luaes pagas a.os 
ministros plenipotenciarios para deS!l9Z!I.S 
de rep.resentaçilo 

Leguções 
Para.gra.pho uuico. Fica supprimida.a.lega.-

ção no Mexico. - ~ -· Estados Unidos da. America do 
·Art. 3.o E' o governo autorisa.do a crear Norte, Gbile, Republica Ar: .. 

~onsula.dos sem ron,lunà~?ã.o ·fixa, cabendo gentin:L, Uruguay, ·Ingla.~ 
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terra.. Fra.n<'ól., Italil~. Por-
tug;,.l e Alleman!ta... ... . . . . 20:000$000 

Hespanha., Au:>tria. Hlílngria.. 
Sa.nte Sé •. :: ...••..•.•••• ,. 15:000$000 

Equador, Columbia, Vene-
zuela, Perú, Bolivia., Para.-
gua.y, Russia.. Belgica e 
:suissa... .. .... . . . . . . . . . . . . 10:000$000 

Sala. das com missões, 4 de setembro de 1895. 
- Para11kos Montenqro .-F. Lima Dtwrte.-
J. A. Nei'Oa. . 

E' sem d"'bate appr()vn.dn a. Rcdacção riool 
do projecto n. 103 A, d.e 1895. 

O ·Sr. Presidente - .Acba.ndo-se 
ausente o Sr. Pedro Borges. nomeio par:\ 
substituil-o on Commissão de Pensoe~ e 
Contas o Sr. Mariano Ramos. 

E' a.nnunciada a vot.açiio do projceto n. 172, 
da 1805, estabelecendo o modo por que deve 
ser exooutado o accordo de. que trata o art. :;• 
d:\ lei n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, 
para o. :fim de realiza1·-:se a. traosferenc:i•1 das 
-emist'ões e respectivos: lastro:; dós Ba.::~co:; de 
emissi'io regionc.es para. o Bau.:<> d:.. Republica 
do Brazil, com um voto eo, Se{X\r<ldo dos 
Srs. Benedicto Leite e Pauln. Guimarães e 
outt·o uos Srs. Alherto Torres e Augusto 
Mooteoegr\) (1• discussão). 

O Sr. Presidente - A reelarnnção 
dos 8:\nCOS regior.aes foi re1oettidil. à Com· 
missão de Orçamento. f'..sta commissiio •livi
diu·se em dou:; g"l'Upos, reh.tii amente iL vre
liminar - si o CooJressJ et~' C(•nlpeten te parn 
tomar conhecimento do assuo.pto ou não. A 
mni., rin. d:~ commiss:"io enteo lett que o Con
gre.o::so 6 compete.ute para tt•mar conheci
mento d<t rer.:ridn. reclamnção; ent;·etn.nto 
dous outros meolbrC'·S desta. coromissão dlver
giro.m e npreseuta:·aui um pat·ecer que con
clue do se::uinte modo (lE) : 

Tendo de proced.~r li. votn~.ão, que ri<:ou eo
eerradn., oarece desnt:cessal'iO $Ubmt-ttter a 
votos e.sta' prelioJina.r, uma ve~ que :;ubmet
tido a vot(l:;; o projedo a:s:1igna<:o pela rnuiol'ia 
da commissilo. si for este t1 pprov-a c.io, fica 
entendido QUé a Ca.mtnra l'P.c. mh-~cP.tl a sm~ 
com~teocia ; si for rejeitado, deelan a sua 
incompetenci<\. 

O Sr. F~·an<':i~co Glieerio 
(pela ortkm) - Sr. pl'e..sideute, estou muito 
de accordo com o mo<l.o pot• q•te V. E:.:. estã 
diligindo :t votação ; rnas me parec~ que a 
Cam;tra, votando o projecto era }a discussão, 
ainda em 2" e 3• ell.A póde con hece1· da com
petencir.t. do Congresso. 

Segund<> as ;>:~.lavr-c~;s ·do honrado relator 
da. commiss_ãc, o Sr. D:r. Alberto Torres, pa-

rece que S. Ex. mesmo se reservou. o direito 
- elle que entenrle pela incompetencia Jo Con
gresso - de cstuda.t• em 2> discussão mais 
amplamente o projecto. 

O nob1·e deputado pela Bahh\, o Sr. Dr. 
AJ·isttde;s de Queiroz, fez um requerimento uo 
sentido de obter informações J)llt'õl. n. 2• dis
cu:ssão. 

Pareee-rne, portanto, que V. Ex. não tem 
m1.ão declarando qoe, :.i a. Camn1~~ :\pprovar 
em 1• discussii.o o projecto, ÕO\ resolvida 
derioitivamente n, questão de competencia. 
(.4.poiaclos .) 

Creio que nós podemos votar e ôcando n. 
'tuestão de competenci(t aind.'l. ndiada para 
~e~ .. discussões. (Apoiado.~.) · 

O :Sh.·. P residente - Pat•ece-me 
qne u. preliminar deve ser decidida. dtlsde já. 
(.4.poiados .) 

O que não parece r:. zoav:el ê que ::~. cama.rn, 
na duvitht de ter competencia, ou não, sem 
•tne essa questão se tenha resolvido, enverede 
em urna discussão quo poderia ser inutil. 
(:'IJuilos 11poiados.) 

0 SI;. HERCULA~O DE FR'EITAS - 0 que 
não imi)orta a Nnovnção dn. minha preliminar 
!WS di:;cussoes posteriores. (Nao apoiâdos.) 

O SP.. Pm;:smENTE- Parece-me qu·~ a Ca
;nam qner prcmtuciar-se jâ. sobre a compe- " 
teucia tl·) Congr'*'so (apoiados), e por isso vou 
•:Onsultal·a. 

O Sx~. Frederico B~t.·g-es (pela 
ordem) - E~tou de iuteiro R~cordo com a 
•)pinião ue V. Ex., Sr. presitl<lute. Entendo 
•1ue ~ qnet;tã_? da preluni_nar sobl'e a c~mpe
cencta (lU D<to competoue~.1. da. Colma.~~ e uma 
t(Uestãc p1·ejudi•:ial. 

Si YI! OCt~r-se •3SW. pr·ulimiunr oo sentido da 
não conlpeten,:ia do l'·l<ler Lngislati I'O parn. 
tomar .~onheeitoento do assuorpto ele accordo 
•:Om o ·1oto em sepn.r<lào dos Srs. deputados 
.\lllerU• Torres e . Augusto M•lnteoegro, in
•Juestio'lavehnonte · lic;~ prej~tdic:~do o pro
jecto. 

E' Unl:t f•relimioar· prejudtr.ial, OclO resta. 
olnvida; e lia prej udicu . necessariamente. 

Pot•ta:lto, ;:..a<'ll evitar mais delong:.s, peço 
a V. Ex. preferencia na votaç:io par-J. o voto 
em seplr •• do. 

Rejeitado este, proceder-se-ha então á vo
ta~.ão do projecto. 

O Sr. PresidentE>- Vou sub
JOetter :~ voto~ a qutc'-tão da t.-ompeteucia 
exa.ra.tl~ no parecer da minoria da. commíssão, 
que pa.rece que deve -preceder, seguudo a 
opini:"lo do nobre deput:vlo pelo Ceará, a todas 
a.s dtlmais votações. (Apoiados.) 
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A coromis..<:ão couclue o seu parecer óe:;te E' tambem appt·ovado o seguinte requeri-
modo (lê) : meoto otrerecido na sessão de hontem pGlo 

Yai-se proceder á votn~:ão. 
E' posto a votos e r~jP. itado o voto em ser>a· 

r·ado, oo·erecid•> pelos S.r:;. Al!terto Tt·••res e 
Augustc · M:>oteoeg•·o, ;julg:•ndo o PO<Jer Le
;,>isl:.tiv•> iocor .. peteott< · para. tom<: r c ... uheci· 
ÚJCnto do · diroito dos &oco·.; regic.nae:> à. 
inderonisação .. 

Sr. Ari,.tídes de Queiroz: 

Requt•il-o: 
1•. quase requi;,item (sem prejuízo da. 1• 

dí:;cnS:::llo > do Poder executivo cópias 
das iuforma.Çõe! pt·estadas pelo Tllesouro so
bre os requeria;entos. pelos quaes os bancos 
emiS$Ol'OS regiounes pediram a execução do 

Em seguida é posto )\ votos e appl"ovado art. 5• c!a. lei de 23 de setembro de 1893, bem 
em 1' óiscussão o seguiu1te como sobre as rE,clama~.ões dos mesmos bancos 

PROJECTO X. 1.72, DE 1895 
contt"J. a soluç.'ío dt\d<\ pelo Ministerio da Fa
zendu ; 

2<'. quo sejn.re essas iorormações publicadas 
, . no Dia.rio O lfici'Jl,. · 

O Coogresso ~ac1on:~.l decret:\ : S ., ~<:: • 1 - 3 d t b d 
--ç.-~ , • • """'~a.a t as sessõeS, e se em ro e 

Art. ! . • O nccordo I! é _'i!}~.r.-r~tã-~: •. e:' 895.~stides de Queiro~~ 
da lei o. 183 c. dP. 23 d~trod~ TS9. -
para o fim de re<lliz:u·-se~ •~ tra nsrerenda das E'_po;:to a _vo~ e app~ov_?do em s~ ~is-
cmissõcs e respectivos lílstJ'O:> •los ban·~s tle cns:;a.•l o envrado a. Commtssao de Redacçao o 
emissii.o 1·e~rionaes par:l o B!1DCO da Repu- seguinte 
blica do Bra7.il. em exc•!Ução do decreto de 17 
.de dezembro. do 1892. oe como i:ldemuisação 
das vn.utageos e di rei to:: cassados aos mesmos 
bancos- terà. como linnite o prõductt• de 15 

~~nos t!e jurO:! d:.s ·~po-lices, que constituiam 
ou vierem ;J. constituir os seus lastros, nos 
termos da presente lei 

.§ 1. • Si os ta~tros !\)rem em ouro, serão 
previamente cr•nve•·tiflo•s. ao camhio do Jia. 
do de-::rcto n. 1.55:~ E, de :~o d~ setembro de 
1893, em apoliccs d<~ capitlll e juro ouro, do 
valor nominal de 1.000~ cad:l um:\, ,·eoceU<lO 
os juros de 4 •f. o.o anno, p:~gos semestrlll
mente. 

§ 2.• Si os hlstros for•em em apolices. serã.o 
esl.l\5 calcul»:tlas pelo seu valor nominal. 

§ 3. • Os j m'Os das n.p•olices em ouro, jà. de
posit:Jdas no ThP.souro Clltlcion:tl: on :L.:; em 
que veniH\m a ser convt!rtidos os lastros ban
carios em ouro - p:~l'n. o eiTeito da. inolemni
saçiio aos bMcos. nos t:e•·mos deste artigo -
te•·ã.o como limite o c.unoloin•le 24. 

Art. 2.• O ~ove•·oo dledu7.ir-l tl:\ impor·tan· 
cia que couber tle iuden• nis\çiio a cad:\ banco 
a di!fet•enç.~ q11e for v e1•i !\c.'\ da entre O la&: 
tro calculado de acco••lo com a pre:;eole le1 
e a respectiva emi$:>ii.o, entregando {) saldo 
que for :lpuratlo. . • . . 

Art. 3.• A ind~mm;•lça.Q se1~1 ferl.ll pol' 
conta dos recursos •le:;tinarl<'S i oonsti tuiç;lo 
do fundo de garn.ntin, dA que tr.tt:.L o art. 5u 
da lei o. 183 c. ue 2a de setembro de 1893. 
nos quacs se comp1·ehenderii.o não só <LS apo
lices q~:~e constituiam os ln~tros dos bao~s, 
corno as que forem teva.do.s e seus respectlVos 
juros a est<L coo to., ~e accordo c.om a citadn, 
lei n. 183 C, t.le 189:i . 

Art. 4.• L~vogam-stl 
contrario. 

as disposiç<k.~ em 

PR.OJ"ECTO N'. 181 DE 1895 

o Con::p·osso ~ncional resolve: 
~ Art. 1. • r-:· o governo autorisrulo a. abrir •lo 

Mioistel'io dtt f"azeod:i. o credito supplemen
tar de I • iOO: 00~ iL verba-=treposiçOes e re~ 
tuiçõ:s-do exercício vigente, árt. ; • o.29 da " 
lei n. 2õ6 de 24tle dezembro de 1894-não só 
para restitnit• os direitos de e~pedieute Cf>
urauos pelos alümclegas sobr·e as mercador1as 
americanas boneficiar!a.s pelo respectivo con
veoio, como !lar execução ao a.rt . 9•, alinea. 3 
da cilada lei, e mais atteuder âs rcchtroa
çõeS dos Estntlos at,j o fim do actual exer
cício. 

Art. 2." ltevo;,'1\m-se n::; disposic~es em 
coutt'l\l'io. 

' Coutluú:l a 2" discussão t.lo projecto o. 178, 
t.le 1895, n.:taut.lo u de:;peZ<\ do .. Ministerio t.l:1. 
lndustrl:l, Vkcç."i<l e Ouras Publicas. para o 
e.:ter·cicio de 1896. 

Os~.· . Neiva cooti01hL a occupar-se 
d::~o verlla u. 61 que tr-<~.ta dos cor1·eios, quao~o 
roi ioterromptrlo, para ter toçar a. vota.çào 
t..La.s mato rias hon tem encerrao.as. 

N.-quelle momento clava começo á. leitura 
dG um treclh' do bem elaborado relatorio,que 
ao Sr. Presidente da Republica. apreseutou o 
bour-ado Sr. Ministro d:l. Viação e illo.stre eo.-
,.euheiro, Sr. Antouio Olyotbo. · 
0 o omdor lê este trecho, à pagina. 73 do re
la.torio que tra.nscreverà eatrelinhado no seu 
discurs'o, do qu11.l se vê que as Nzões addu
zidas pelu Sr. ministro teem a mais cot:npleta. 
a.pfJlir.açáo no C-orreio ~o. Bsw.do da. .Bab.'a, pa."' 
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recendo mesmo que S. Ex. t·~cabeu as mois 
legitimas iut"ormuçOes. • 

O Cot•reio da. H:thiu. funcoionn em um pretlio 
i!:\fl.icuLar • m~U!ll.G a-IUQ"ueis exot·bit!lo te.:~ , 
em um loêu.l improprio õ. commodidt\de pu
blica e aos interesses ds commercio. As suas 
coodicvi!S ·hygienicn.s s.1o ma:; e, sobretudo, 
uccusa uão ter ca.pacijade p::~ra. o serviço. 

O alvitre do Sr. miuistro, de que em pouco 
tempo. com o pogn.me::tto de a.lugueis exce.s
sivos, viríamos 3. ter proprios para o sel'viço 
de:;te l'tl.lllO da. M.ministrn.ç:1o puulica, sugge
riu-lile uma. idea par:t a. qual ch;'ltn:\ a u.tten
C.Ü(J do illustre relator dn. Commissão lla Or
çnmento. 

Não ha. mt\itos di:.ts recebeu um telegt•:trnma. 
do director dos Correios da Bahia, communi
c.1.ndo que a lnteudeocia ut\ CapU;.tl ia pôr em 
ll:,sta publica. o lerr&uo oude fu"occionn.. um 
dos seus mercados. E~te merMdo tica. uu cen
tro da ciuaue, nas proximidades do mar e <las 
ngencias dos vapores, rosulta.ndo a. vantagem 
d~ tt.ei!HtlN~ entrega dns ma.l!ls,o c;u~ uctua,l .. 
mante na. Bnhin ê cousn. trabalhos:~, e prin-

.. - c!_p~lm&_o_te ~e_ bern_servir. o pulJlico. ___ .. . . 
o teleg-ro.mmtt :t que se tem refi:lriuo, lem

brando c alvitre cl:t acquish~ão d~ste l~tTeuo 
p::w:.t q Cot•rcio, evitleotemcote é lão van ta
.ioso que certamente no digno Miuistro da 
Viação encontrn.r:.'~ O.:i melhores desejo3 t\ este 
respeito. 

Apresenla, pois, uma. P.menlla neste sen
tido, autorisaudo ;t abri1·-se o credito ueces

. - sario·pa.r--.1. ~ acquisic\io lleste terreno e edi
. fic:u;ão do pr·edio pata. o·coi•t·eio ua C<~pital da 

Bahia. 
· O Ót'tldor nnn.ly:;a. as economias propostas 

pelo rela.tot• un. commiss1o sob1·e o wrvk:o da. 
expediet1o dus correios, propondo a. exlincQ;io 
de alguns er.!lpregados, t•esu ltundo a u.vultadn. 
economia. para o Thesouro. Neste empenho 
lambem apre~enta uma. emenda, p1·opooúo 
a supprcs:;o.lo de cinco primeiros ofl1cines, 
rlous segundos c cinco terceiros, c CJ•et\núo o 
Jogà.t'. dt! _c:hefe de sec~.<1o, emen<h que o ora
dor Juslrftcn, tlesonvolvendo lnr"'a.s conside-
rncões. 0 

Em seg-uitla pO.SS.'l. a. t1·a ta.t• ria veriJn. G•, t·c
ferente a negocies dos telP.g1·aphos ; e en Lüo 
lem!>r~ que é jú tampo de vil· a. Jiscns::iio o 
proJecto que erJuip;.n•a os vencimento:; dos 
e~pregat~,os dos Telegraphos aos dos Correios, 
lJOlS uao e menor o ser·viço daqnelles, muitos 
dos quaes durnnte as noites velam em tra
ualbo inces::ante. 
~ambem deseja. !\. diminui(;iio do desp~zas 

ma:s nos pontos em qu~ não sotrram os me
lho•-am0utos do p<~iz.' 

.. . A ·~et·.bn G~ trata. dos teleg•-apllos. onde ·v~ 
supprlmtdo urn log~r d•3 aman n~ose, 15 cs a

-·- retn.s ele 1" cJ;,sse nas sub-eontadoria.s e redu
~ .. z!u .a. cinco os feitores. 

_. 

Julgn. que s1o fuotladas ns razües que o de
terminam e nJo vem contl-a.rlar "e~t;.~ resolu
ç.ão. 

Rei'et·e-~e lambem U. llreteilção jusllssima. 
dos operarias da Estrau;.\ de Fel'ro da Bahi::\ 
ao S. F1·ancisco. pedindo um pequeno au
gmento em seus vencimentos, por urro terem 
obtido solução a.lgum::1. a. respeito ttte agora. 
por parte do illustre !\Iluistro d;\ Agricultura. 
então pot• descaminho dos po.pcis. 

Iusiste na verb:l. de portos mnritimos, lem
bt'a.odo que ueixon de clar em tempo uma ex
plic::tção que ngoJ.'tt dnrâ . 

A Hahiu. foi apenas cootcmpla.dn. em 14 con
tos, pnl'i'l. a tisc.'l.Jisaç-.d.o, ficando uma. vel'b.n. 
pnrn. a.5 ()bras, emquauto que Sa.nfü..C:.\tharinn. 
tem 288 co o tos ! ' · 

Pede <i Ca.mara e ao illustre relntor da. 
comrnissão reflictam sobre a. desi~ualdn.de 
no prolonga.meoto Üt\. União, em t•elo.ç.'\o ú. 
Bn.hia. comparada com outt·os Estados, que 
toem graude:; pro\'entos. 

Os20 contos concedidos n Ba.l1in. par;\ este 
rlm teem sido despendidos durante quasi meio 
seculo, ao-posso que votam- se coustaotemente·· 
somma.s a. vultadas pa.ra outras estradas, so
bre cujM eslr<\das, u:to se lembra. o mesmo 
a.! vitre. ·· 

Si nã.o fossem os enca.rgos qne tem o seu 
Estado perante ~t União -certamente ,.terio. 
de prover ~~ necessid:ltles de seu commercio 
sem solicitar-lhe cousu. a.lgumo, mi\s como 
tem e n;io !)_e_ póde .mesmo furta.r <t. elles pelos 
liailcs iedera.tivo3, é pt•eciso que a União au
xilie o seu movimento pr·ogressi>o ·que se re
vclla pelas necessidades das communic..'\
cues . 

Te1·mina. pet.lindo desculJln no illustre rela.
tor de tt>r eot.rado nn ana.l\·se de sua obra. 
nn:.\lyse qne apenas expl ic:i o nlto npt•cço em 
que o or·a.doL' o tem e o desejo com que pro
cura servir ::1. sun.. tet••·:t. 

São iidM, e ttpoin<.lns e eoviad::tS ;~ Commis
são de Orç.'\mento as segLliotes __ _. .. : 

Supprima.-se a. autoriSO.\:Ü.O contida no 
n. !) l1o § 10. 

S. R.-Sala das sessões, 4 de setembro de 
1895.- Neiva. - Francisco SorlrrJ .- Edttal·do 
.Ramos. 

Fica autorisa.do o governo a. adqu1ril' un1 
pr~dío para. funccionar a Repa.rti~.ão do Cor
reio Geral da Rahia., abrindo para. esse fim 
o preciso cre(lito. . . . . -- .. 

S. R.-S:~.Ia <las $essões, 4· de setembro de 
1895.- Nt:ioo, - F,·aacisco SodnJ:-Educwdo 
l?!tíiiOs. 
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O Sr. l\J.a1·ia.uo l.=(.:un.os - Sr. Cessada a. revolta. Gm 13 dG março do a.nno 
pt·esitleotc, a.o tornar a. pala.\'l'a uc,te debate. subsaquentc, em julho, si n.fio me engane~ 
u:lo Lenho por ob.iectivo protellar ou emba- determinou o governo que fos:;em restabele
mç:w poL' qu.1lquer fórma. a approvação e chhls, de setembro de 1894 em denote, as 
passagem deste orçamento. porque não só foi duas viagens meusa.es parn. Ma.tto Gt·osso, a 
clle, a. meu ve1', confeccionado ue 11m modo que n. c_ompa.nhh\ e:;tava obrigada pelo con
quo llonra 0.0 criterio e illustraçã.o do seu 1 tracto de ~~~O. 
digno relàto•·, colllo aind;~ ~Y->~ viflha' dct's ·n~rret'tl.m·se os mezes, uns apõs outros, 
toanCi\das tln. mo.ioria tlest"" C1lma.ra, que apoia e, pesa-me dize! o, ::~.te o presente, aquella 
o actut\l gave•·no da. Republica, circum:stnocia determinação uão teve o dev1do cumprimento, 
quG iouubita.velmente me colloc..'l. a coberto da permanecendo lettra. morta., de modo que, -
im puta~.ão de obstt·ucciouista. com relação a este ;.1ssumpto. ai nela nos acha· 

A minlla. pre~cnça. na. tribuna. se explicn. m~s s_ob o elt~ito p~rman_ente da. revolta. em 
siwplesmcote pela ll~ceSEida.de que me impõe CUJ~_ep~7a peLOr ll<.to podt:\ ser semelhtmtc. 
o dever de justil1c..'\r :\Jgumas emendas, relu- serv•ço, •rr.egular e de?lor:\tlo, a. po~to de 
tivns a. sel'viços que correm pell\ pnstt\ dn. ficar ''· C:.tplt•\l ~e Cuyt\bn. sem com~um<?ll~o 
lLHlu;;tria Vi:.l~ão e Obras Publicas. nlg~•m:.. por ma1::> de dous metes, dBVJdo 0: oao 

' . . . sabu.la dos vapores do porto de Montendéo, 
Sendo n_mlUhi\ pt'l!1leJra emenJa re~e1:e1;1te como póde dar testemunho o nobre repre- . 

é Ui\Veg<tÇ:.to subvenc•?n:ltla., me perrrnttlra .. n. seotante do Rio Grande do Sul, que nessa. 
Cama L'<~. aut~s de_ fun•htmentak\, n;duuztr occa.:iiilo occupa.vo. o importantíssimo cargo 
algumas cous1de••açves acerca do serviço que tle ministro pleoipotencia.rio do Brazil n.o 
p•·astn. :\ Compo.ollia. Lloyd~ - -Rio dti.'Pra.tn. 

O SR.. VlC'l'otu~o MoNTEIRO-A Compnnhia o SR. Vtcrormro Mo:-.'"T.Em.o- E" verdade. 
Lloyd é uma companhia. que e~tú. liq~ iúnda. 

O SR. MARIANO R.uros - As consectuen- · 
O St~. ~LmtANo RA.~ros -Esta. c.:>mpa.nlüa, cias sobre,·indus dessG f<~.cto a.nomalo, fucil é 

em 1890, contractou com o governo da União, de provtw·se qua.e:; tenba.m sido: o commer
metlhnte snb,-eoç\i.o, as liubas de na.vegacão cio pu.ralyst\do, o movimento de passageiros. 
do Node e Sul d:l. ltepul;lica, u d lll como o. particulares e do ~stauo, interceptado_, obri~. 
llu vial_ de Matlo Gro:;eo, cujo pouto rle pnr- gados ellcs n. es.ta.mooarem e r!!· Montev1déo, .a -
ti•l<t é Montevidéo nom G5c.lla.s i\.t6 Cuy.\bã.. mio;;on. dos m~ios de locomoçao pa.m seguL-
Nos pdmeiros tempos desse coatt'<.\cto e na. rem ã.quelle Estado. . 
vigencin. delle, o ser~·ico roi fei.to co)'ll~J·eg.Lila.- De~ta. :siogeh~ e:tposi~..o vê-se, claramente 
r idade. quà.ndo ú. lii1hn tle Matto Gro~o, isto q•taes po:ssam ser os prejudicados. 
é lmvia. duns vingens mensa-es pal'a. r.quelle Eotretn.nto, Se. uresideute, a comp:l.Ilhia 
E~tado, sahindo regulnt•mente os v;~p:)rcs de Lloyd, allegaodo ~:nOL'riH:!:> IH'c:juizos que so1rre 
!\Ioutevidéo <1. I c 15 uec.'\dc.un~z. Sobrevindo n·a liuhn. de nn.vegaç:'i.o ue MMto Grosso, ob
a. revolta. nasal n:l uahi'l. de~t·~ C:tpita.l , os tevG recentemente do governo federal mo
mitos ('ff~:itos .!esse -mov.imenLo tizemm-se ditlcru.::lo tle suas n.utigt\S ta.t·ifas. a.fin1 de 
logo senth· uos 'live1·sos J•amos t.lo serviço, e potler n.n~mentar Zf>u/n uo pre~o dilr. pa~a
o meu Esl:\do rvi, por assim llizeJ', um dos "'80S e 30 "/n no elos n·etes de mercador1as ! 
pr-i:neiros a. :;nppo1·tar os ~t·•we;; trt\nstOl'nos _, como se t\inuil. não bo.sto.sse, vem. ella. pe
<.la. ioterrupc:.ío 1le snu communiMcii_o post~tl ran te o Ct)ll~t·es:;o Nnciooal pedir, sob pre
com a Capital Ft!de•·al e demui;; Estados do. texto de tlilrerenç..'\ ,ie ca.mbio, que seja-lhe 
Ropublic.."\. permittido fazer a. cobrauç~'t. de f•·ete e passa· 

O SR. Vrc-ro1t1~o hlo.-.'TEnto - Si não t'osse <>-eos em Mout~videó em moeda. de ouro! 
a cleuícaç;"to do a~eute lle i\lontevhléo, ne-

0 
Ora., em moeda da ouro coosta.·me que fa.z 

nhumo. viagem sel'ia. feita , pot·que a compa- ella; a. cobt•aoça d.o t1·ete de_ car~ em Mon-
ulút não a.ttcodi<L a reclama~1o alguma. -. tevHleo de:>de mu1to, mas nu.o sntlsfaz-~he essa. 

. - deliberaçiio que tomou de motu propr1o, quer 
O SR.. 1\Lu:.IAXO RA._:ros-SU5pensa.lflop!O:v- autoti~cão precis:L e formal. extensivt\. tam-

damonte a. nn.ve~açao 11.trtr M'l.tt'trGrlSS • b~m ás assa~ens · 
c~ mo conscqucucin: da. anoma.lidndo do. si_tua- -: _ ~· 0 •• • • • • _ . 

\'M crendt\ pelo bloqueio do po•·to do Rto_de _Nuo alunento ma vontade, n~m IJ?-dispoSL 
Juneiro. 0 govcmo federa l vin-se ot\. conhn- çao alguma contl'll. o LLoy~.~CUJOS d1rector~s 
gcncla. fot'çado de levar~ e!feito um nccôrdo nem conheço, apenas dese.JO ,_o fiel cumpri
Jll'OVisorio. c0m a. comp;tnhia.. o q~te tev:~ ment? do contr:1cto, pelo q~n._l pu_gn9 e.m bem 
logn.1· a. 24 de dezembro ue 1893, accordo em do~ 1nteresse~ do me~ E:.tãdo, hm1to-me, 
virtnd,., do qunl a companhia se compromet- -pots, a_ expor o caso, mvocm~do para. elle .a 
.tia. a f'aze1• uma uniM viagem mensnl ·pam I ntteu<;:lO dos ·po.derdS comp~tentes, tanto· m~I.S 
Matto Grosso, emqm1.n~~- p~~sis_Lissen~ os 1110- _ q1,1~uc.lo t~nl~o __ IU1'~rmt~.çues ;. que co~p~nb1~ : 

. ti:os_-quo ó de!er~i~~~~m. · - ::- ~.-.-·:. -. b.a. que; medmnte. n.. a.ctua.l subven~.ao~ __ po:ie- -_-:-
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rão (azer regülarmente e com vantag-em a' fandega de C<>rumbá, pam onde, como disse 
navefr.L~ão para. .Maltto Grosso, que só tem <• nnk o maio de commuoica.;:ão existente é a 

. ess;t unic:\ . via.,de QOrnmuuicaçii.o for<;~t.rla. com vi;l flu,·\a L. 
a C:tpitn.! d'<'L União;· ;wesenternente. rnotivl'l Jull;O ncce;:;;ario t•ccordat• á Camar.1 que, 
lrastaote p:n':l. sét·ias eot:it.:.1ções, dn..lü o caso :tinc.h etu époe;1 recente, uo ;\nno de 1894, não 
de futuras. eventualidlades... havendo que111 se propnzesse a contra.ctar a. 

P:l.:õt;\\n~lu a ll·aú\1· dt\i; on•end;~;;, que te nho \iohn de nrwe;;r1~·ri.o entn: O:! rlou3 pul'tos cita
de·envh\r it Mesa .• devo preliminarmeote r.li- dos. o commanda.nle rio ll;1t<tlbã.o l!)o de it1· 
1.er que me acho de pi(:DO :~.ccünlo com a com- 1':\nt.•ria, n:L contingencia rle mandar busc:tr 

_missão, de que cheg-a tia é ;Í; occasiiio de est:1- sol<lados. requisitou · do capitão de urna l:tn
belecer .entre n Uniã.o e os Est"rlos a •li:;tr·i- cha a. . vapor·, Qlle casua lm~nte apparllcem. no 
buição das re;;ponsnbilidarle;; que a c:1!1:'1 nm porto 'de::>. Luiz rle \.;tceJ·es, nma p:1ssa.gem 
deve C:\her c•m f;lCC riiO L'eg'illlen l'ed~J·:ttivo, de ré fl<ll'U C) <Jil<l.l'tel-mestJ·e, atim de Íl' a 
a.lim ' de tr·ansferir-se ;JOS ~egundos :t subven- Corumb:i. njustat· contas r.lo ()a.talhã.o. 
ção tle cet'l:lS Jiol!<l5 de uavegaçiio, ')U.<J ;'!Jio Pois hem, Sr. presirleote. v. C:x. e ,~ C:t-
li'Oert:m i~ttercssc {cd.~;wal. mar a. YÜO se sur1 •J'ehender, qnn.ndo :;oulJeNm 

Saib:tmos, p<•is, disc:riminar as Jinh:ls de cn,- cl:\ respost:J. •.l;1da pelo c:1 pilão da referida lao-
1~\cter estadual e ns Linhas de c:\J'ncter te- ~ha ;-:t res·posta. foi uma recu;;.• for· mal, sal11o 
dera]. se o Jl<~g«mcnto da passttgem (o.~se ti '!lista, 

A rninlla JWimeh~:~. ~rl!cmb r•efere-se uo disse ellc! 
accrcscimo de 5:uo~; :~ sulrvencão tia nave- Supponho que hast:\ a simples enuncia~.ão 
ga<;,ão interna no E~;t~1do de i\latto Gro,;so, do c;.,so para, sem mn.is commentarios, josti
entt·e os pot·tos tie oCornmi.Ji1 e Sito Luiz de !lc:1r :~ p1·ocedet:•:ia da. ewenda. que proponho. 
Cn.ceres. S' u'n :tccr<"scimo de õ:OOOs. elevando o. 

S··· presidente, o meu illustre ami,!rO e _<'OI· suh\'Cilf;ão <t 15:000:3 <\llfltl:lt:~ •. r~pn_tad;\, como 
_ .... - · leg:vde· represeota~io~ o St'. Luiz Adolpho, •\ iosi:;nilif:inte :r verba d·~ 10:000$, orn. con
-- .. _ .cuja..ausencia oeste momento deplot·o, qu:wdo signad;'L. para. esse seJ·viço. 

· na sessão ~!o ;moo pa.:>s:11io corn t<mto llr·i- Acredito que em futuro não remoto sej:l. 
.. lh;\ntismo justific-ou amtlogr. · emend:1. á que e lia. rlispens;:, vel, á pt·opõr·çrto qne for tomando 

oro apresento, no 01·t;am~nto <in Infln~tl~i:t, mõliOJ' incrcmeo·to ~~ Jll'o~perando o commer
teve QCC<1Sião de pro~ra.r· coiu ar~umentos con- (\iO de~- Luiz d~ C;<ceres, muni.c!.P.i~ . rjC9 ~-de._ 

~ vincentes que a navegaç;io intem:1 ·a vnpor, vasto futuro, m·m·mente quando a mcipiente · 
sutrvencjonad:~. em Matto Grosso; tem tothl. iodustr·ia da. uonach;~. Mtin~it· <tO maior ~áo 
e!la C:ll'actel' fedeX'l\1.. . do SCll dese0\'0[\·irnento,. pois então O CO!'ll· 

i,·. -~~. -''· De.rnclo.: é umn. verdade. :\ n:weg-(lciio mel'cio pot· si só ;;el'ii. <:.'\paz, pelo inovin1eoto 
· · entt·e os portos de Corumh:i, i\fi,·and<\ e :\qui- de suas muttiplas tJ·nnsacções, de maoter em 

_ _ cla~:~.un tem ca.mcte.r :l'ederi\l, porque estes constante :\ctivida.de regul<tr uavega(;ão. 
ult1mos pon los se a·cham ua fron teit"<\ do E~- A ~eguntln emenda diz respeito :i. t·ubl'ic.'\ 4• 
ta.do, onde se encontra ' l gu:n'oir;ão mii itr~r do orç-amento-Cotonis;1çáo nacional em Matto 

_ .. , .. _do 7•, regimento de c:1 vnllaria ; assim como de Gro~so-para :1. qnal de~tinou n. ·commiSS<io· a 
C.'\r:~cter federal é n. linha ue n:we::-:tç-lo entre in~ign!t1cnnte quot:l de 40:000$; e digo insi
os portos de Co!'umbá e São Luiz de enceres. ;uilic:mte, porrJue essa ver·tra é menor do que 
porque nesta cidade, tem sede o commantin .\do exercício corrente, que r! de 45:000SOOO. 
da fr·onteim da Bolivia. e a. guarniç,i.io milit:w l'rPcbo in!'ot·mar â Camar;\ que este auxi
do 19• bat:1l11ão de iufa.ntaria do exercito fe- lio não é sol·citado '' esmo, pora um empre
d~t':l.l, seodo que o u>agamento de~ta. forç.'l. é hendin1enlo oovo no meu Estado, alli e>..iste 
felto ·pel:~ Alfaodeg;rL de Corumbà, vara onde um serviço tle colonis;tç;.io methodicamente 
a communicaç-J.o se J!: rz unicamente:: pelo rio organisado, grõ1ças ú. hourad;\ e críterios;L atl
Par:tguay, ,de um por-to a outro. ministr·aç,iio. do DI'. :i\lanoel l\1ur·tinho, que 

o s~. LA'URO Mul~L'ER- A px·ovi·l'3n<'Ía da :IC:Ü•3. rle deixar o go,·er·no d<II')Uella. V<.\Sta. fu
comuussão não a1Teeta as linhas de Matto turos.'l. cir-cumscrip~~'i.o da R.epubli<:;l por entre 
Grosso. · os gemr,s uppla.usos dos seus conterraileos. 

A colonin The1·ez;.t Christio:~., onde ora se 
_ O ~R- M.A.n.rA=--x'? l~AMos- Folgo muito de encontra reunido gJ·:~nde nnmer:o de índios 

. houv1r esta declaro•CM do nobre relator éla os quaes até hn. bem pouco tempo eram .o 
com·missão. · · terror dos lavmdores ela minha te1·ra, cujas 

Ora, oa hyr-othe~e-da retir-ada da subveu- fazendas vercorreram saqueando, &Sl;::tssi
ção para a linb~'l de Corurnb:.i. e .. Sii<'l Luiz de nandn, incendiando, devast:•ndo, em fim; essa. 
Cacer-es, =: marcha. re,(,"uh~t· do servi<'o· publico colvnia. desde a sua !undação, toi collocada. 

_ ha de sotlrer- graves e serll;5 transtornos, vi:;to sob _;J, jurisdrc~ão de um contingente de torça. 
·.·. : que me_o~almente é n~cessario il· ao qu:~rt.!l· de hnh:1,. sem nenhuma vauta~em pratica, 

·{.-.·:;: -mes.tre aJustar coo.tas· do batalhão J9<> na Al- pois o comm:mdante .. do destacamento· accu-

~~~,.;:,'-~;-"->- ~~- -. . . . .. 
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mo lava :.s funceões de director, não ullrnpns
saodo as raias de su:~s :l.ttJ•ibuições, por ossim 
dizer alé1n do policiamento interno e ID;\DU
teoção de OJ·dem na ('Oiooih~. 

ria de linha.:; telegi"J.phic:t~. o meu Estado 
tem sidl) até certo ponto de um caiporismo 
a.troz. 

Quando em 1889 esteve em Matto Grosso o 
illustl'e e sempre lembratlo marechal Deodo- . 
l'e>, no C<ll'll(!tel' •Je <·omm:tnda.ntA g<?.ra:l ri:IS · 
i'orç:.'l.S de tei'J'êl, e mar e111 observação n:l. :t.o
tiga p1·ovioci:t., ordenou elle a coostracção de 
uma. linbtL ligando Coimbra à Corumbã. e 
Cuyab:i.. 

O distiocto m:~.tto-grosseose imprimiu novos 
moldes no regim•m a.dmiinbtralivo e econo
mlco J " SS<\ colonia, e conii<'U a su:~. rliree<;ão. 
mui ncer-tadnmeote. u.o:> m1ssionürios :><tlesi.:. 
ano::, que mma.nl!os e tã.o gL'tlodes servi~,--os 
teem pr·esta•lo em divet·sos logares, sinão em 
todtt parte onde )JOrveotut;L h:ljam exerci•lo 
a sua hum.:~nitaria. missã<> de <:atechistas. 

Em come\'0 do mez de abril do corrente 
nono apol'!ar·nm os salesiin.nos em CnytLbú, e 
Jogo empen hnr;\m- sc n•t c:ruzada civilisadnr•'· 
fJllO estou convicto, ha. rlH !JNduzir beoeficos 
resultados. 

Nn colonia. se ministra aos iodi!!'eM.'> os 
J'ullimeutos de pl'oces~os indi!;pC?n:~vois a 
cultur·n tia term, e p•tr·u. alguns que re\'C~lam 
m;wilest.:t voe;1ç;"io p:•l'<~ certos officios meca· 
nicos. foram inst1·oida;; <lS re$pectiv;JS orlici-

A commissã.o •le engenheiros iniciou os . 
tr~\\.n1lllcs prelimint~l'es e, :~.por. estudado e 
assent.~do o tl'>\ç;ulo, foi aberta. a. picada, os 
(Jostes ~ol\ocatlo> ao longo dell(l, e t'.SSim .iã. 
em vh~ de cxecuç;i,O o ser·viço, 1oi ma.ndado 
recolbcr-se ao Rio de Janeiro o marechal Deo
rloro, retir:td:l. que resolveu-se pela. dissolu
ção da commis~ão e consequeote Su!õpeosão 
dt\S ohru$ e t\bundooo •los mt\teriaesjõ. então 
accnmuh,dos. 

Posteriormente cui•lou-se de eoca.mioho.r 
out!'ll linh{l. rii1·ectamente dest•t Capital i\. de 
Cupl:ll. pa.ssa.odo pot• G?ya1. .. na.s de ap1~n• lizag~1.0. . 

O ex-president~ de ilbtto G1·osso. em otncio 
de 10 c.lo mesmo mc.z, inserto no m·g-:to ofH· 
cia.f do Estado, •Jc qu~ tenho o prazer de 
pa.ssn· um exempla1· às mãos llo digno re
lí\tor do oroamento, ol;wclo scieucia· <.leste 
<\11Spicioso a.contecimeulo,, pede uirecta.meute 
ao 1llustre S1·. Presidente da H.epublica que 
olJtenh;\ o lo Cougres:SO ~acion:J.I um auxilio 
de 100:000$. in•li,pePsav.~l pat·a. levara e!leito 
obl';\ t.ão santa e mcdtoda, visto que as con
dições finllnceil·_.s <.lo E:>tado, por emqnanto, 
não comportam semelh;lnte despeza , embor;t 
seja de nature1..a l'econlu~cidtllneute ntil e 
proveitosa.. 

A leitur.~ deste olflcin ha de convencer a 
c~mroi:SSão <te que r'lahneote trata-se de uma 
desp<::-.:.• necess11ria, Pf'!':l· om serviço or:;-a
nisarlo, $et·vico var·:~ o qu;tl o Estado de Ma.tto 
Grosso. sem meios par<~. eu:>te;tl-'0, t.lemaoda 
um sul'>Siolo da t.Jniã.o, '" exemplo do que se 
concedeu aos Estados do Pa1·U., S:~otl\ Ca
tbn.rioa e Rio G1·ande do Sul, o titulo rle :t.n· 
:dllo (WJ'a colnnisacüo europé:t, uivellando· 
os :-.ssin1 ll:l conce.<sio de,s:><t verba, visto t.!
rem Jierreita igualdade de direito. 

Peçn licença para aqut ab!'lr um p:t.reotlle
sis al!in de. em nome r!o meu Est<lflo, consi
!!'n~w o tributo de immorredoura gra.~iJão :) 
u1emoria üo incl) to marechal Flo~'J:\OO, a. 
que111 ~falto Grosso de\•e ioolvida'Veis ser
•icos. 

:\ elle deve1nos ~m gr-ande p:trte, siuit.o 
exclllsivamente, o estn.~le<:imeoto da linha. 
tel eg-t~\phicn q o e ho.je lig<\ Cuya.bã. uo Rio, 
coustruc.;ãu q1re, <JUMdo Mioistl'O da Guerra, 
~ivamente im-pnlsiooou, enr:arreo<>ando da 
cheria da l'C:õ(Jectiv;\ commissão o coronel 
Gomeg Cnrneit·,~ . I'JUem, atravez de mil ditfi
culd~\des, veuceotlo euorme sertão, levou o 
telegrapho ao centro de Matto Grosso. 

O S1~. LAUito ~Iur,tr:m.-Nãfl é quel:tiio de 
igu:lldade de dil·eito, imas de ioteus!dade 
de servico. 

Foi i\inda. o m:wccbal Floriano que, presi
olenle da ant1:r:~ proviocilt •le Matto Grosso, 
lá t'ez inici:\r ··a. :wrecu.•lação dos direitos do. 
uerv••-ma tte, q ne é h11je um o. tias maiores 
fontes de rt:ceit:. do 1-:st..tdo. contribuindo O:.\ 

propor~4o •le quasi metade das sua:> ren
das para. o er::~ri•) publi~o ; e, ninda alóUt de 
ont1·t's se1·vl~os. lbr sob o sen gove1·oo q~c se 
expediu o decreU> 11. I íOO de 2S d~ ~-..u:ll de 
1894. :~l.rinofo o credito extraordi03.l'IO de 
580:000$, pM<\ occc.,rrer 'its nesp~zas com a 
.:oustrocç:lo dr; linllns teleg-r~lphte<ts de Co
J·umbá it cuy:\b:i. e de Itat-.tré a castro. 

A emend:\ que pr'Op<;>ollo versa sobre o.con-
0 :=>n.. MAtUA:l>~O R•.~ros-Mas acallo de :;i"'UU('<Í.O du. quanth\. i:le 150:000$ pa.racon

s:tlient.Jr que elll Matto Grosso o se1·viço de cl~s.i.o do estabelecimento da. lioh:l. telcgr<\-
coloois:t<;ão existe profun:damente or_ga.nis:do, b' c IX 
e t;[ ue a sulryeoção, ora. pedida, ê ri~oro:;a- pbica.entre Corum n e uya '\. 
mente necesst\ria, portanto não merece re- No anno traosacto ~oi= Ol·gttni&-ida a com-
cusa forn1:1l. · missão de eXlpenbeir_os. de que~ c_befe o C}l- . 

A terceit·a. emenda entende-se corri a. J'U- "enheiro -mi!Jtar maJor Bento Rtbe11·o, prons-
brict\ 6•-Te:legraphos. .. ~ionnl distiocto e capaz, seguindo ella p-.u':l. 

Sr. presidente,. permittn-~e a Caruara. a.qoelle .1-:stado,-uftm de •Jar ~meço aos seus 
que lembre eu nesla. occ:rsião que, em mat_e-. trabalhos. 
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- Effecti\':Unente ac1H1:·S~ estudado o traçado. I PreseutiJo e g~~cobe~to a - tempo e dadas 
n.het·t:\ a. .pjc.uh e_prom:ptas jà duas l~guas da .:1s primeiras pt·ovtdenCJas _que tlemand.-:.\·:~ :~. 
linha, mçntautlo até ag:or.~. as tlespezas feit:ls, g-r:widadc do.caso, :L aulot'Ldade · supet•tor da 
eotre pessoal e m:\t~rial. í;ngloh•d:unent::l. r;u:H•ni('~io mtltla.t• entendeu leYar tudo ao 
ua. qu;\oti:\ approximn.da tle 1,10:00!:).~03. conllecimento do governo federal, pelo que 

Pois será possiYel que agom, depois do teve ue Çr<ltn· U~J:l. !a.ncl~:\. a ~·apor P!ll'<l. 
c,statlo de adeantamerulo em !JllC vão tae~ co.ndu~:Lr a Cuyauu. (l. _P::tt•ll<llpti\>UO _offiCia l, 
obras, o Congresso p:'!ltenrl;\ volt;u· att•nz e afim de dallt ser ~xpetltdo a eol<L Capltal te
negar verba par:\ ultimação doll:1s, quando legramma a. t•espetto rio assumpto. . 

· se reeotlhece serem nc:eessat·ias e de caractet• Demonstrnm estes f:1ctos, S1·. prestdente, a. 
essencialilloÓte federa·l? Que cconomi:\ c url!enci<t d:\ construcção da. linha telegraplli· 
esta,? ! Não posso crer IJ tte n. com missão, em ca 'ae c_orumb;\ i< Cny:tli•\· ~o. in tu!to ni'10 só 
race do que ouviu ex vendido, sej11 cap.tz de tle obytar de _long:1s J?l'eJUd!ct~\es a boa. m:::r
recusar auxilio pam Ci)Ucln5ão desse serviço. cita do set'VlCO _PUlJhco, sto:.l.o acautelar :\ 

Parece-me ~uperlluo mostt·ar ;tC:,m:u':\ que capit:ll_de Cuyab;t tlc u~a sur_preza, de um 
esta linha, alem úe ser ue carncter federal, impt·evt:;to golpe de mao, cuJaS conseque~l
ainda. é emioentement~ estrate!!ien. não ob- cias serão sempre fnnest;ts, apezar de na.o 
Stante, t~.>.llUilll f:1Zel-0. . 0 Se poder" pl'iOI't <\Võlliar UG SU3. ÍOlCDSidade 

Não fall:\sse IJeni alto em apoio do men as· e estensão. 
:;ot•to n. iu.V;l3ÜO par<~;:nuny•t em 1865 uo terri- Pasa11rci '' tro.tu.t• dtt. quv.rt;:~. o ultim:~. emen
torio mato-gr~ssenslí, triste episodio ge~al· d:t, a qual vi~a equip;:~rar ?S _vencimentos do 
mente ooohectdo, que eu •n2 noolauç:wtn. a pessor~ l t~chmco da commtssao de melhora
evidenciar com f,tctos Jt•eccnt~s a urgeHcia do meu to do rio São r't•auci;;co ao do rio ltapi-

. eotabelecimento dess:.. linha. teleg-raphica, curti. 
;L)]1eu :'l·eL: .. pnrte_jnt~~gran~e .. e complementar Ningnem ço.ntC;st:~, ª-.5. mi\S condiç\)es de .. sa
de um bem- comhiu(lúo system:L ou plano luuritlatle do local em que tt'i\balha a pri
~·strategico de def~sa milihtl' ·ct:\S fronteiras meit·:~o ·commiss.'i.o, onde predominam o im
d;\quellc.:Estado. paludismo e t~lJt'es de máo «at".lcter, devjdo 

Com elfeito, vimos qu,~, pot• occ.1sião dn. :~. causas ' Jl!ultiph1S que não · me proponho 
re,·olta n:wal do G U(l setembro, o g\,verno neste momento ;t investigar. ao passo que no 

·necessitou htnçar mão de recursos bellicos de L:iqltapic~rú,_ r_osW:s ... em_ coo rron~u __ !I;S}J!eS· _ 
=<rü;f-disjiunh:i ·t, Ai-sctiaC tio Lnúa'rio, cjue seJa· mas- con<hções, ·vertfica-se um easo atame

dito de passagem. tão bCJns e inestim:weis tr<llmento opposto. 
· serviços prestou it.caus;\ ch~ lesralidatle em tão , Ora, assim -sendo, não e logico nem justo 

. . - -. cr-itic.\ emer~encia. .. . . ':' que o pessoal d.- segundO: eommissão tenha. 
E fel-o, po~ém, :\I'(~ando ao peso tle mil di f· melhor r-emunet':I.Qão que o da primeira, como 

· - ficuldades, com· lentidão talvez pt·ejmlichtl, ora ::;.)e :~Mntecer, aiud:\ mais sabendo-se que 
vois que :\S suas Ot'(lenls et';~m tr:~nsulilliu<~S nesta o IJU:ulro do lleSSon.l est;\ sempr.l pre
telegra.plticamenlo iLquelle ,, t•sen:tl por vi:l enchido,quando naquelht, sempre incompleto, 

· · CuyaloiL · eom muitos dhi.S de att·azo. ali~\- os claros :\l>rem~se doloro5ameute pela morte 
vez tlc uma •.lí.;taucia c.! e mais de 130 le- ãs vez~s . 
g-uas, procrastin~ntlo sinão mesmo i1s yezes Recol'tlo-me que foi ncss.1. commis~ão de 
nul!iilcnnuo, i>l:\no~ c: pro'l'itlénci;lS em uma melhor:1mimtos do rlo São Frauciseo que se 

-époc~ em que o PO<.ler Publico via-se obrigado inulilisal'am (,lons m;ttto-~t·osseoses tlistiuctis
a :)g"IL' com precisão e: energia. em um mo- si mos, os !Jrs. Placido :1.marante e Emiliano 
meu to rf:lúo, depc;t!d!mdo as mai:; das "ezes o Alll<\l'ant,<>, protissiooaes que J'nem honra á. 

-h~m exi~ de uma ojJerac:iie, da sm\ prompta. engenhari:\ brar.ileirn, havendo ambos n.lli 
e Jmmedtata execução. contra h ido gr<wissim:\S enfet·mid.ades, das 

:Mais rcceutemeutH occorrc:1 ainda um quaes o pl'imeiro veio a fallecer e o segundo 
. f~tcto, par:o. o qn<ll clw.m6 a attenção da Ca- viu-se obt·igauo a abandoo:n• temporiamente 

mara.. . · · a sua llrolissão . · . . 
. Nos primeiros dias désteanno apresentou-se St•. presidente, esta. emenda amei:~. é defen-

tlls[:trçadarnente em Corumbá, para. onde sa- dida pelo honrado Sr. Ministro da. Ionustria, 
guJU ~m um '~"apor nwréante, um ex-official o qnal, -tratando da. ·commis;;:io tle melllora
da_ arma.u.a que attr,lhindo sobre si justas sus· mentos ao rio São Francisco, diz n. l>ag. 451 

.. Jlettas, pode mais tarde a policia. outer cer- do seu re!:\lorio:-·« O pesso:tl technir.o, .sendo 
·· -tez:\ pleoa~de qne se tr:lt:Wil de um emiss:\- mnl ,·emttn(wado em ,·el.açiio ás dif!iculdude.< 
- rio, ::11li presente em missão e;;pecin.l de sub- inl,ere1ltcs ii 11atw·e:a ·(lu :<t:t'Viço, abandona-o 

-.. · ley:w ~ fJotilh:t . ~ :tpode>·~·t·-sa tio At·senal do f:tcilmente, c\cix:lllllo· em cmbaL':.IÇOS o . chefe 
.. · .Lndarto p:-tra umt\ v·oz 1le P•>>se desses ele- da· commissiio.» . 

c .. :.. .meutos hellicos.~oper:tr lle acCC\".h r.nn1 "S''"" · ·SITo estas· as emend:l.S que submetto ao exn-
·.· • ~oluciou·arios do Sul • . ' m~: e ilti~amento· dn. illl\Stradn Commissã.o dó 

-:::.:4· ___ 4..:.:·.- · ::~"i:.---!.-.;..:_._ ~ - . ···- -:-_, _____ .. __ . -- ·------- - -- - ·--- -------- -· 
~Ç:~-:~ ~---~-:.-:.;.:.:~·:.~ _~;. -.. - . - ... .. . 
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Ot•çameuto e de ludostrin, esperando quo E!' um tlevor trnzer ã c.lmt~r:t alguns oscla.
elt:l, iurvt•ma.c!;\ da. necessidade de sua :Jdo- rectmentos no empenho do vrovar que com n. 
vçãe>, ncolha-~s ravot•:welmenlo, visto que se reduüd;\ verb:l. c.le l :500$ ê materialmente 
prc:1dem el1:1s no_ custe~~·Qj'i~.cw ~e- itleT>~h·gl fa.zet·-se o custeio das liubns ter
cuçao em um R;t:Hlo p~n3l)o· é 1l~ :~!f~ con11ucç-~o de mo.l:Js entre os diver· 
1iwluua de aqni se impc • · ·~tf~ ~t\t$ do E4lnllO. · 
ele sua repre~t:ulõl\:tlo, c 1 o m ~aoe o nobre Actunlmeote alli existem duas linhas, d:~.s 
r elu tor da commiss~o. tmnbem representante qunes a. primeirn tem a Cu pita! por ponto de 

-de pequeno Estado. • \J:l.l'lido. e se di1·íge á Cidac.le de S. Luiz de Cu-
SI·. presidente, outros serviç.os h:~. no meu ceres, com esC:J. las pela vill:t do Livramento e 

E:>blllo qne estilo m••lllotados, porém com tal cidade de Pocoué, sendo nellt\ rell.lis.'ldus c.lu:ts 
desigunluade e des:wmonin, desde que sejam vh1gens meosMs, mediante um coutrncto 
postos em eonft'\lolo com outros congeueres annu:~l que osc:ua entre 1:200$ :J.t6 . . .... 
que :;e executam nos demais Estados, que 1:50o::;ooo. 
l.Jt·~dõ.\m por immediata providencia repat-n- Ora: como vu V. g;x ., Sr. presidente. só
doro. Inl'elizmeute, porém, o art. 131 do Re- mente<\ primeir;\ linha a.bsol'veró. a. veriJn. 
g-imel?to it~tpede-me d(l formular emend(\. a. consignada n(\. pt·oposta . 
t:es_re•.to, ~:sto euvoh·er ellas despe7.<1S de C:J.- 0 St:. LAur.o .1\lur,LEn. _ Esta. con:>igna
'.'I.Ct~t per ~anTnt?, o que, me collcca n~ durn 9ao ó ptu·Cl o \)esso;:U de conuuclol'es e estafe
contll)_0e~ct.l. 1_e .lpp~lr~o.r para. a t_llu::>tro~n t:~s . a Yerba. de conducç."io de mala· é 
commt:;sao, CUJO espu1te> recto e unparc•:ll outra ' " 
rol:;:o neste mc•meuto eun pi·oclamar, conthl.n- • 
te de que tomurá na. devida. con;;idera{:ão o O SR. MA.RIA~o R.A:\105 - Estimaz:ci _que . 
que vou expender acet cada materio.. cu seja enganado, em todo" o "c;1so registro o 

Ht\ de relevar-me a. Cnm(li'O. c;ue eu note, apnrte de V. Bx. como fonte de'· esclareci
sem que _ em minhõ\!1 p:\ltwras se descubt':l. a mentos paro d~:vid.'lS rutur.>.s. 
menor otrens:1- <is lJanca:dns nuinercsns. n. <les- A outra linlt:~. dit'ige-se d:\ C;lpital {I vi\ln. 
igualr.l;~de ~ mesmo M<.i ce.rto ponto (e 110r- d:~o Diamantina, passando por Guia; Brotas e 
qu:: r.iio dtzel-o ~) ;\ pouc;.\ altcnçi\o - para Villa do Rosario do rio acima, com a. qual 
n!i.o fhll:H· desuem- cc11n que silo .olh:ulos os despende-se mais ou meuos, Igual quanti;\ ú. 
intcres:>es do~ Estndõs pequenos nesta Ca- da primeirn. 
mnra. Trato sómllole do serviço já. existente, mns 

o Sn. JoXo P~:~!l)o ·- São iguMs'luos ui- e bom q110 saiba a Cama:i·a que as commis-
t·citos: sõos otilcines do governo de l\fatto Gros;o 

O Sr: . li!Mt.JA~xo llAMCS- ,\ssim de,·e
l"i:lln sor, mas u;~ pl<ltic::\ rrcqucntcmentc 
la! não aoonlecc. 

com a Cidade de S;lnl' Allno. e Paranahyb:l, 
pertencente no mesmo Estado, se fa.r.em pot' 
est;\ C:tpilal, <le onde a.s correspondeocias são 
cncaminhnd;\S no se11 destiuo por via Uuo-

0 S1t. LA UI:o Mt:!.J.r.r..- Não são igunes t•ab:l. 
!I;\ deputação. · 1~· um:t vcrd:ttlei1'n anomali:~o, que alimeulo 

O Slt. MArtlA~XCI RA)fO:"- Nã.o sito iguaes 
n:\ dcpnta~"io , cotuo muito Utll\1 tlir. o meu 
noln"l! clepnt<H!o por Sa.nt:1. Cath:~t·in:l, quo 
r:z yeso pcl:\ sun rorç,:.1. nume••ica uo.s vota-
~'UC,. . 

Sr. prcsit.lenlc, paro niío abusar un. :~.tlen
~ã.o d(l. C>\lll:\\'a (nao ' tJl•Oio(los), cit·cumscreve
l"ei :~s miuitas ob$1!rvaNes ao serviço postal 
em Matto Grosso. 

N:\ proposta do govei'UO se coMi~na (rlt· 
uric:\ 6" eo1~·âos) a quantia. de 1:500$ pnra 
conductores de m:~.lns ~~ e:>tafela no meu Es
tatlc1, o que o. n:\o ser deplOl':\VCI cogolllo: me 
}Jnrece animo deliberado de ;tlli supprimir 
serviço existente e m:mtido desde muito tem
TIO, visto set• o unico l:::Stado p~u"õ\ o qual se 
faz tão 1'!1.1'0<\ consigo;~ çiio, pois todos os ue-
111:\i:; "'obti\'Cl'.\m m:tiot·,e~ quotas, a. comoç.w 
jlti!' Min:~s n:\ 1!1\:V:lth\. cirr:\ rle 183:520$, atê 

-o P:m"t na r,uanlh\ ·uti" 2:500$, que mesmo 
nssim aiudn. tem ' 'orbn. maio1· do que. :~. conce: 
dilb. P..'l.l!t 1.1atto· 6roSS<>. · · 

;\ esperança llo vel-:1. n m din. desaparecer, 
inYocaUtlo desdo ji~ n. :\ltençito d:1. C:\m:lr:\, 
nper~n· ue conhecer os justos escruputos q~e '" 
mant0m a Commissii.o de Orçamento de cut
rlur de serviços no,·os, que podem gt't\v:n• a. 
de:.--pezn. publica, empenhada como se ach~ 
elh1 no louvnvel desígnio de restringir os 
gastos não determinados por imperiosa ne
cessidade publica. 

Sr. presidente, confesso que, com especial 
:\~t·ado, vi que o i! lustrado relator do Orça.
mento da Fuzendri. acceitou como exa.ctns 
e verda.ueir;:~s nllt:gn~:oes referentes âs dlnl
culdndes de manutenção de \"ida. ali às ~us
lentadns no relatorio do Sr. Ministro da Fa-. 
zeoda. nas sédes tias Alfaódegas do .An)a
zonas, P:wá, Santos e Corumbá, xnottvo 
por que consignou uo proj'ecto o:presentudo ~ 
ncst.1. um :J.ugmento.de:104 /õ nd,!lieionaes :~os .. 
''eocimeutos tlorespcctivo pess_9a! ·~ --···•·-
.Essns. mesmns ditnculdade;;· nuo-sao -desco· · ·: 

ohecidns don~bre relator do OrÇ.ameoto da . 
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Industria, tanto que entendeu de justiça Par-.lguay, Rio da Prata e <.In Eur~pa. com 
-conceder igual gratificac;-.iio, m~s sómente aos cujus l)rnc;'.as m:tntém o seu conunerc10 t~n
emprega<los dos cor1·eiios do Am:tionas, onde stcções mercantis; portanto, cnmo se exphca 
é $3.bido que o quadro do pessoal se encon- q•1e estn agencia estej:~ cl:tssifi~da come• agen
tra sempre incompr.t3to, por uão ha.ver cia de 3• classe. e não só isso, confiado todo o 
quem S<? ·p•·este n, occupa.r os C:Jrgos suba!- seu enot>me mo\·imento a um unico 5eJ'ven
ternos com tão exig:ua remttn~racão, ~:m tua.rio. 
unia Cidade como Manitos. ont.le a Yida é Sr. presideu te. sou m:\ttogrosseuse e resi-
carissim:t.. ' dente unqnelle Estado; por is.'>o taivoz al- • 
".Pois bem a Cidade de Corumbá está em guem possa dtlscobrir optimis1no em minhas 

identic:Js circumstaocias ú. de Manáos, e pala:t·ras, em se tratanrlo de discntir o movi
no passo que se dá. ao pessoal de sua meuto que tem a :t!!'encia no coneio da
Alf~ndeg,t accrescimo <tdúiccional de 40 "lo quell:t. florescente Cidacie . 
sobre os vencimentos, como se deu aos lrei uuscar um testemunho insuspeito, cha
desta., conserva-se no statu ']tiO o agen· mando em meu apoio um escri ptor distincto, 
te do correio. que convive no mesmo meio 0 sr. O:;c;tr Leal, na sua obr(l. Viagem 
social ! as terras goyannas, cujo ultimo capit•llo & 

Sr. presideme, o movimento do s~n·iço consagrado á Ci.dadede Corumbá, que elle de
posttl.l que ~or~e peln. Dtgeucü~ d·~ CoJ·tunlJá ê uonliu;t Cidado o~;t_ra .. gcira, por entre :axol:t
de grande monta, e po:;so assegnrm· ~\ C•t- maçõ ~s df:j adm:r:tçfio; ao depar-ar no centro 
mara qne é imposs1ve! reali~al-o um só do 13razil uma. cidadG const ruída no p()rto 
f'uccionario, obl'ig-ado ~1ttender durante quasi moderno, com gt·ande vida e movimento 
todo o •lia â expediçiio e recepção ole mn- commercia.l, nella P.xistindo b<l.zares que nada 
las dú interi01· e e:xterior. medi::~nte a. deixariam a in veja r aos das gt-a.ndes Cidades 
quantia de· -- !00$ melosa.es, a·- quanto at- dõ littór<\l. - . - - . .. - - . 
tinge o vencimento do <tgeote do corrt!io . , De racto; par:t·se podet· form<tr um jalizo do 
d:tlli · movimento daquella repartiç:<io postal,,:é suf-· 

· · Isto é IJ~stante signicicativo e explica" ficiente sabet·-se que nesS<'l. Cio!ade tem séde 
demissão ha poucos oJi.as solicitada e conce- a Alfandega da União. rl.rSenal do La.rla

. dida no ag<:nte do correio de Corumbá, crlja rio guarniç:<i.o tle dous bat:\lhões, flotilha, 
__ .repartiçã.o de\'e encont:rnr-~e a - estas horas etc. -. ·· • 

em completa. acephalia. Eotrettndo, a.té pouco tempo, na anuo 
E. uma. agencia dE! ~"- classe, I}Uitudo o. a traz. :tinda a ageoci:l fU:ncciouava e!" uma. 

-~- _ regulamento que baixou com o dect·eto casinhola sem n,s accomodações -prect:;as,. e 
·· · · n. 1692. A, de tO de abril de 1894, no seu toda <t sua. mobilia consistia, em um<t velha 

a_!.t_. __ 4~8, ê elaro, expresso, positivo e te1·- mesa, sol>re a qual se executavam todos 
lDIDante: os serviços, cuj•~ re<>-ulatidade e:x:ig-e gran

·< As :1gencias do corTeio se1·iio divididas em 
· quatro cl;tsses. do mod~o seguiute: 

§ I . o A' I• clas~e perleucerào as agencias 
,Je Nitheroy e Campo8, no Estaolo tlo !tio de 
Janeiro ; Juiz de Fórn.. no de Minas.Gem~s ; 
Santos e Campinas no de S. Paulo; lUo 
G1·a.nde e .Pelotas, no ·de S. Pedro do Sul ; e 
as l)u.e sMisfi::erent zmuJ:squer das seguintes co~t
dicçüe.l: 1", renda sup:lrior :. 1 ~:000$ em 
t~es annos consecutivos ; 2•. pof)ui:•ç:ão de 
1;:..000 habitantes ua respecti\'fl. loc.'l.lirtade; 
3", ccnt1·os importantes e CS]Jeciaes de permuta 
de mala.<, com P.stações tJOstaes do interior e 
e:~:terior. " 

de cópia de sacrificios do respectivo agente, 
unicc empregado postal, ·inc;tpaz mesmo 
para só atteoder á distr·ii.Juic;:ão ele corres
pondeuci:l D<t. propri:t Cidade e no Lada
rio, uucleo importaute de povoação, dis
tallte ue Corumbà cerc:l de G kilemetros. 

Felizmente, noto que n:~ propo~ta . deste 
anll<1 se destina verbl~ para, um e<l.l'teiro 
naquella. ,,gencia., o qne, u.pezar de :>er eu 
um rlos primeiros a reconhecer que não é 
bastuote pa I<J. S<ttisfner às exigeucia:> do ser
vioo, pen~ que h <\ de melhorat· um pouco. 

Na situação actual duquella agencia, tendo 
a seu e<\l'go muito trtl.b•dho em tr·oca de insi
!!'Oiticaute:> proventos, creio poder· aflit·-

_Do .sim~les .. enunci:to:lo deste· >tt•tigo,: fMil max que a admiuh;traç-.ão lH\ de lutar com 
é )ie tnf~r1r-se qne tod.a a agench do correio set·ios embar11ços par..~ fazer o. provimento 
que satJstizeJ· quaesquer d .. s condições nelle do Iogar, difôcilmente encont!'ará quem- se 
eX!Jl'essas, tem de se~- · , media.ote 100$ meusaes. 

· ~ilicad(~ na. cnthegoria~ 
~!asse. ~á :. .. ~·.ANÍSIO A.8lUW - Coin o' onus d:t. ., 

. Ot·a, ·a :1.,2encin. -de Corumbà é um centro pon~bilidade. <. ·· Enporfu.ote~ de permuta de malas, com es- o sa: MARik"1No RA~os - ... com o onus 
;:::~·-:- ,tnç?.es -postaes do inter·ior <la. Republic.i e el:- da i·esponsabilidadodécorrente do cát;go, cóino 
~~~~:~.~J?~r, }_~:e~~~~-~- ~~-q:~~~t~!_n~.I?:te_, m~l~:~.~ _ ~j-~~e ._el!l. P~'te~ o ~e~~!l!~S:o repr~f::.~;a:~~ ~f · _ 
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Piauby, a exercer Üio pes.-ulas= funcções, a.llrn de pór termo, resumimlo e que me res
pam as. qui\es requer-sE: requesito:; especiaes tava n. dizer, ás observações a respeito do 
de idoneidade. .· Orçamento 1h lnuostl"i:t. 

Sr. presidente, ao co•meçax: o meu disctw- Como ia dizendo, Sr. préSidente, soure a 
so, preteodh demoostr:ar ;t illustrada com- colonisação na.cion:1.l, cumpre oão perder de 
missão •le Orçamento, especialmente uo uo- vista o serviço que tem Matto Grosso orga
l)re relator do prt•jecto em debate <l que com DiSildo, assim ~orno couvem atten'ler a desi
tanta gentileza. tem-se digna<Jo de ouvir as gmtldade com que o nobre relatot• do Orça
.cousiderações que vou de;envolvendo, que a.s mento da. Iudustrin. contemplou-o, destinao
linhas internas de o:tVHl'!'<tçã.o a.vapor no Es- do-lhe •• modesta verLa de 40:000$, quando 
tt\do de M<ttto Gro-sso são tod<JS de C.'lracter para o Par;tnà, S<tnb Catharina e Rio 
fede"r-J.l ; mas o illustre represeut.mte de Grande do Sul concedeu mais um pouco. 
Santa Cath<triua, antes mesmo que eu entras- o SR. LAURO Muc.L~R.- Em Matto Grosso 
se na exphtnaçã.o da materia, veiu ao meu só diminuiu 5:000$000. 
encontro, veiu em meu a.poio, dizendo que a 
providencia da. comr"Ciissão não atrecta.Y;~ O Sa. MARIANNO RA)IOS - Mesmo assim, 
eSS('.S tinh••s. perdoe-me "V. Ex. dizer-lhe que não foi justo, 

Si S. Ex. se ma ui festa. ele pleno accor- porque o empenho de cortar de despezas 
do commigo, si a.-::ceit:a. a:; pt•emissa.s, p:tr<\ deveria se estender sómente ás despezas su
sel· logico d~v~ acceil.ar 11.:; _coosequ~nctas, per1l.uo3. 
isto que ê neceSS<\rio manter a subven- O SR. I..A.uao MuLLER._:E>~tou só me defen-
ção, melllor,LI-as mesmo uo intuito de cor- deod•) da iucrepação que V. Ex. me fe%. 
responder ao; fius para. que forem destinad~s. 0 SR.. M,\lt~Ao:-.'No RAMos _ Não fareLdu-

Quaoto ú segunda e:.oenda, concernente à vidtt em reti•:ar a exEressã.o, _si y. Ex:. __ vê 
linha telegr-J.phica · da Curumbá. a Çurabã.,. ne_ssa ·mesma lncrep·aça.o ·uma otrensa. 
deixei IJem patent'J qUEI elln., SOÜre"ser de Cll.· 
racter federa I, é emioe•otemente estra te~ica, O SR. ·SEt~zEDELLO COltRÊA- Principalmeote -
e sobre· o estado ·adiantado de construcç:ão em ~~ elle acceitar a emenda. . · 
qne v:u:, racil ·é ao noure relator obtet· os o Stt.. M.UUA.Nxo R.AMos- Brn vi"St!\das ra
d:\dos exactos n:t Rep:u~tição Geral do~ Tele- zões expostas, creio que elle ha de acceitn.r 
grapllo:;... .todas. 
o ·sn~ LAURO MüLLER~..::.. lnfeii~~entc, creio csr. presidente, vou sentar-me, para não . 

que ella. iril. ficar suspensa por falta. de fatigar mais <\ nttenção dos collegas que me -
vet.:~- · . . _. vuvem (nao apoiados), n:~. persuasão de que na. · , 

r.ommissão hn. de repet·curtir o éco dr.s justas 
O SR. MARH.NNO R.; .. )ros- Infelizmente, é ponderações que tenho feito. . 

Yerd:tde, m:ts, esgo[a.da. a verba· nest<1 ao no, p,,rece, si não me illudo, que h;t um firme 
que ao menos seja consignada a intlispeosavel proposito de tudo se recusar aos Estados pe
}lara c·onclusio de t<ues obras no anuo v in- queaos de modo que, qu:tnt\o estes obtem um•~ 
douro. · migttlha no orç.1.mento, a a•ltnir:~çiio sobe a 

Sr. presid·~nte, tet!m vindo a. esta. Camara ponto, ao passo que tudo se concede aos Esta
diversos pedidos de creditos p;tr:t ditr~rentes dos de grande representaçito uosta. Camara. 
miuisterios P. quiçá rm1ítos não tenham por (Apartes .) · 
si ;t urgencia que milita. em favor da concl~- Estou convicto de que, como eu, o nobre re
são do est;d .. ei•3Ciroeott• desta linha tolegra- Jato1• deste orçamento, represer.taote tambem 
phica, porque, abaodon.n· os trabalhos uo de um 8starlo pequeno, <:onheee des-sas pre
adeant:~mento ~m que se en~ont1'am, e 1'el<\- vençõeS e SO.be quanto Siio ellas prejudiciaes 
zel-os. por assim dizor, mais tarde, pois os aos interesses aeraes que advogamos perante 
postes •"le madeira., os !)os e outros moteriaes a Uniiio, e que~ as mais das vezes ~o sppplan
inoubitavelmente som·erão os damnosos er- ·tados pelas bancru.his numerosas. 
feitos da. inte!nperie. O Sa. MILTON- V. Ex. ch:tma o Matto· 

O S1t. PREsiDENTE- Previno a.ci nobre Gt·osso Estado pequeno 1! E' um Estado 
deputüdo qne cstã iint.lx o. primeira. p:•rte do. grande e h<1. de :ser grande. · 
ordem do dia. ·· · · · o Sa. M,\.RI..U-'NO R.A~ros- :=:im, ha d>J sel-o, 

O SR. MAB.I..l.NNO RA,Mos-Sr. presidente, roas no futuro. · · 
v. Ex: sabe •Jaàato ~;o?· docil às det~rmiD<\· Sr. presidente, sento-me com a conscieu
çõcs da -Mesa e ás pre5erlpções do·Reg!mento, cia. tranquílla. de haver cumprido o meu deyer 
que V. Ex. tão 6rilti<tutement~ executa, m;t-s e crente de que a commisãó, estudando as 
wmbe01 nã.o i""oori qtue poucas vezes venho emendas que_ apreseotei, ns approvará. para 
á tribuoa, .o qu~ .oraiu•voco. como direito para incluir no Orça.~ento· da. lndustria:·(.ilfuito, 
persis~~- ~~lla. por llaais -~~g~s minutO:'.' ben\~~!~. ~e"::): . .. . . .. · ..... . 
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Silo lidas, apoiadas e env1ndas á Commissüo 
de Orçameuto as seg111intes 

E~Ei\'1>AS 

A' rubrica 4•- Serv:iços diversos-parn.' co· 
lonisação nacional no JE:stndo de Matto Grosso 
-100:000$000. 

S. R.- Sala d."l.S se..~2s, 4 de setembro de 
1805.- .ala?·iano Ramos.-Xa'tiicr do YaUc .-
Cm·acciol o. · 

A' rubrica 3'-Subv~mção âs companhias üc 
Navegação a. V:.por se.ja elevada. a 27:000$a. 
vorb.'l. consignada para. :\ n•Lvegação interna. 
do :~to.<lo de Ma.tto GN~o. :Lfim do wr desti
nada. a. quantia. de 15:<000$ para •t subvenç.ão 
ti. na.veg-<~oção ftuvi:d entre os portos do Co· 
rnmbã. e S. Luiz de Cacores. 
· .s. R.- Sala, das ~~ões. 4 de setembro de 
1895.- 3Ja,·iano P..amos.-Xatiicr de V<~llc.:.
Cm·o.cciolo. 

... ~ . A: rubric:1. 6"-Telegra.phos::._C<>nstrucção7 
. accrascente-se mais 150:000$ para. conolusao 

.:. do estabelecimento da. linh•\ tele,"l'apl1ica de 
Cuyabà. :i. Corumbã. 

S. R.-&'\lo. das scs~;ões, 4'de setembro ·de 
1895.-Ma,·iano Ramos.-Xa-oic1· elo VaZZe. 
Cal·accioto . 

O S1·. P :r:esidc n te -Por incidirem 
no pnragrapho nnico do art. 131 do Reg-i
mento a Mes:1. não acceit~ as emendas do 
St•. MarhUl!lo ltamos e outros e a do S1·. Neívn . 

As emeudos são as seguintes: 

Art. Para. ser collocado onde convict·: -
E' o governo :.utorisado, o.leotro dns f•:n·ços d:\. 
verbt\ orç;ull<ln t.-tri<~, "' rever a tal;cll:L ue 
Yeucimen tos do pesso:l I tecl1nico da commis
&1o de melhormnento!; do Rio $. Fmncisco, 
equiparando-os i\ do Rio llo.piconi . . 

S. R . Sala das ses.sü~, -l de setembro de 
1895.-.ilfcu·ic:umo Rumos.-Qrracciolo. • 

A' verba- Coneios--N::t. ndmiuistrnçüo tios 
Cot•l·eios •.la Cat>it:tl Federal: - supprimnm-se 
cinco logn.res de primeiros officiaes, dons de 

· segundos officiaes e cinco do terceiros ofti· 
cines. 

Em ~ve1. do 16 pra~ticantes, dig-a-se:-12. 
nasando os quatro p•mticnntes pam a. sub
directoria. · 

Fique crendo um logar do chefe de secção 
da. õub-direotoria, eom o vencim~nto annual 
tle 10:000$, determinando o goYerno I!,Uaes as 
atlribuiÇões· desse func1cionnrio. 

··-. Ntt Dir~ctorio. _ Gemi!~ serão substitu idos em 
·: seus impedimentos: o director gerül pelo 

snb-dirccto1', este, pelo chefe d9 secçito tl:1. 
sub-dit·cctoria o o chet'e .de secç;1o pelo p:·i
mciro ollicial mais nutigo d:t sub-directori:~o, 
o cont:vlor geral pelo nji1o.lante, etc. 

S. R. Sala dt\S sessões, 4 de S'!teml;t·o tlc 
IS05.- Neiva. 

l'ic:\ a dt~cnssào adíatl•\ pe!n horn. 

SEGU NDA PARTE D.A ORDEM D::> DIA 

Discussilo nnic:t do p1·Qjecto n. 57, do IX'.J5, 
mtmteudo em sua plenitude o:; clireitos con
feridos aos Esta.c.los pelo art. ü! da Co:lsti
tuic;;io !:Ol'll'C as tenas tlevolut:l.S silttadns no;; 
seus l'C$pecli vos terrilot·io~, c dit on tn~ pro
vhlcn<:i:ls; 

O Sr. Pauh.' :u .a1nos - Sr. prasi
tlente, tendo de negar o incu -roto às emen
das do Senado ao projecto que mantem em 
su~~ plenitude aos Estado:; os dir~it?s conferi· 
tlos pelo art. M do. C\lnstitui('üo, julgo de meu 
dever. v h• explic.\.t' - •Í. C;\.ma.r•'l.- o ao paiz a:; 
1-i\zões que me lc,·nnl o. nssim proceue1· . 

Si não ros:;em os illustt·es oradores que me 
nl'ecetler~ml na tri1Juna, o; 111eus •listiut:to:; 
àmigos, sr: Vergue de Abreu, depulndo pela 
Bahin, ·e Anysio de Abreu, representante do 
,Piauh.r, qne sustent(\l'<IIU os princípios consi
gnados uns emendas do Senado ... 

0 Sn.. VEttGXE DE A UR.Eu - Não a.poi;vlo, 
não sustentei as-emendas do ·$en:u!o. 

O Sr.. PAULA RA~ros .. . eu me achnri.t dis
pensado do vit• i tt•ibuna depois dos bri llmn
tes discursos proferidos pelos dous illustra\los 
repre~entantes peht B:lllia, Srs. Leovig-ildo 
Fil;ueiras e Etiuardo Ramos, que sust~::nt.'\
ram :1. theoria •1Ue de3<1e o anno pas>:tdo sus
tento nesta Camara . 

gntendo que :1. tlispo;:ç.üo contid.a 110 •wt. G·l 
ti<\ nossa. Coustiluição, cntregantlo ao do:niuio 
dos l~stttdos as terras de,·oluta.s situa•hlS nos 
seus re:;pecth·os tet•ritorios, não abr:tnge sé· 
não aqnellns terras CJ ue a nossa legislação 
tenitorh•l comprebendia. sob a denominaç;1o 
de terl'~ $ c:lc,oluta.ç. 

N:t sustentação do meu voto nesse l::mtido 
farei desde já umn distincçf\0 entre o nosso 
dit·oito territorial antes da Conslituiç-lo de 24 
de fe"croiro c o no~so c.lominio tct·ritoi'h\l 
após a. promulgnçií.o dtt. Constituicão. 
. Antes da Constituição Republicana, g;, l;e 

V. Ex-. e S:lbem perfeitameute os meus íllus ~ 
tres collegas, o no~so t.lominio territorial 
abrangia. o dcminio nacioaal, o dominio pro· 
dllcial, o domínio municipal e o domínio Jnl'· 
ticular. O <lominlo nacional· comprellendia as 
·ten·as devolutas; os tCJ'J'cnos na~i~maes; entro 
os quaos se nchavam os r~servar.los ~am ~t 
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deamento de índios, as Fazendas de criação, A duvida lev11utadt~. quanto ao· direito das 
etc. Ao ·domiuio provincial tinham sido iu- próviocias ú .. <; terrns devolutas que lhe ha
corporadas as terras devolutas cedtw}s as pro-. . vinm sirlo concedidas pel~t lei de ~8 de outu
Yincias pela. lei n. 514, de 28 de outubl'o de b:·o de 1848 des:tppareceu em face do aviso de 
1848, n. qnal deu ã cada uma. das provinci<IS, 24 de março de IS.'il, que declarou não ter:\ 
no mesmo ou em difi"erentes Iog11res do seu lei de 1850 annull;~do ta.es concessü~s e qne 
ten·ilorjo, seis leg-uns em quadro úo tõrr.ts devi;, substituir o <)tle est<\'"a teitQ; d<.>cl;~t'O<\ 
devolutas, para serem coloni!õa.<las, não po- tambem qne ficavam prohibida.s dalli em 
ctendo ser trabalhadas por braços escravos. deante novas conces.uP.S ~ratuitas de terras 

Publicada a lei n. 601, de 18 de setembro de\·olutas. A l ~i n. 3.3Si <te 24 de novembro 
de 1850, cujo art. I• probíbia .a acquisiçii.o de de 1888 autot·isoll o govE-rno a conc:l~ler á. 
terras devolut.ls por ·Ontro titulo que não ca..Ia umo das Jlt'Oviucias 360.000 ltectareas 
fosse o de compra, c'xceptuaúas apenas ns (!e te1•ras devolnt~s pnra fundaç;.i.o de nncleos 
terras situadas em um~:\ zona de dez leguns coloniaes. 
nas nossas fronteiras, qne podiam ser concc- ·Vejamos ngot\1. quaes sãr as tenns devo
didas gratuitamente, $n:;citara m-sc duvidas I utas em face <la uov;1. le~islvç;io. Nii.O =quero 
sobre o direito das pro·vincias its lel'ras d~v0- confi<U' á minh:\ mcmoria :t delloição, e vou 
lutas concedidi\S pela lEli ue I 848, uma yez que ler o nrt. 3• di\ lei n. 60 l, de 18 de setembro 
taes terra.s não estiv~~ssem já aproveitadas de. 1850. Diz o :trt. 3" (tê): ~ São terras dcvo-
}•ela colonis..1ç;.io. lutas: 

A duvida parecia ter origem M interpre- § 1." -As que não se ncharem arplieadas 
taç-;.\o do que fossem ten·as de~olutas em race ti. al!:um uso publico, n;~cion nl, pl'o\·incit~.l ou 
da legisl<"lção colonial jportugueza. . municipal. 

As terras devolutas de que trata. a lei 601 .. ··§ 2.• As que não se ncho.rem ÍlÓ do"miu.io 
·er:.\Ul as que·antignmeute se rla.vam 110 Bra.z_i.I p:nticnhw por qunlquer titulo legitimo, uem 
por sesmaria. e a titul'o gratuito; eram as forem havidas por sesmm·i~s é outras con· 
terras da. Nação. A denominação devoluta - 1 · · 

d I · 1 - b .1 . · - t cessoes to govemo ·ger<ll on provincial. não 
emprega a na. e~ts aç:M razt e~r:.1. Di~? em incur~as em commi.s:;o por faltn de cumpri-
a: mes~a. accepça? 911e . a. do lttul.~ -.3 d~ men to das cvudições de mediç::-10, confit'roação 
h:-ro 4 da Ordenaçu<>. :De':oluta uao qt~~-' .e .cultur:.\. _ ---.·. · 

-~lz.er cle;ocupacla;· e ~~~to ?ao _tem est<\ SI- § :3.• As que não se acharem dndas por 
"'otficaç,w QU<: o art. ;y d,\ J_e1 d? 18 de se_: ;;esm:.\rias .ou ou}r,,s concessõ~s do governo, 
te~bro de 18o0 mand.~ despe.)<\ r 0 " q~~-?ccu que, apezar de mcursr,s em· commisso, fot•em 
p:uem. terras devolutus e uel h:~s derrub,1rcm reva.lhh\tla.s por est<\ lei. · 
matto ou pu!-erem !'v!ro. C?J!lmmao~o a pen~ § · 4.• As que niio se acharam occnpadâs 
de dous a se1s m~ze:s _d.e pn~ao, multa de 100:; por J?Osses qne, a.peznr (\e não se fundarem 
:a~;~d:.t de bemfe1torw:s, alem do dnn:tno cau- e~ titulo leg-<~1, rorem legitimadas pot· esta 

E · · d · 1 ·t· - l let . » x1ge a.m a. pari\. a egr tmn{:ao < as posses 
anteriores :.i. lei de 18:50 a moradia habitual Silo essns as terras devolutas em :fi1ce da 
c a cultnr::t. eirectiva, •3 para as posses ante- nossa legislaçiio e do nosso direito terri
l'iores ao Regulamento de 30 de janeil•o de toria.I. 
1S5-i, mas posteriores à lei o. 601, dá ~peoa.s Dada assim <l. defini~.ii:o de terras devolutas, 
aos respectivos posseiros a preferencia na pàrece-me estt~.r fót·~t de tlnvida. qne as terras 
compl·a das terras occ:upadas. t·eservndas pnt'i\ um fim de utilid<\de publb1. 

Na ·Iegisl:lçào portuguezn: nas tclrras devo- e as que estavam · úestíuaua·s :.1. · serviço da. 
lutas estavam comprehendtd:tS:.\5 temts p:w- União não podem estor compreudidas na. 
ticulares desaproveita.das. disposição llO art. 54 d<1. Constítniçiio, isto ê 

O espirito da lei d<l .1850 ê inteiramente não pass~t'am para o domínio dos Estados, 
outro : as terras devolutas podem estar oc- 'visto não serem devolutas. 
capadas e beneficiadas e nem por isso deixam Levanta-se hoje a quest:.1o de que na deno
tle set• dev:olutas. As ter1•as obtidils por 'JU:.ll· mina\'.ii:O· terras devolutas est:.i.o compreheu
quer. titulo legitimo podem estar desam·ovei- didos os terrenos de marinlta. e os acc1·escidos. 
tadas e nem pol'isso silo devolutas. Ainda mais, sustentam nesta. ~cam .. ra muit0s . 

Julgo necessario snlientar bem essa. clis- dos meus illustres collegns de que a dispo· 
tincção porque o nobre deputado por Per- siç.'io do_ u rt .. M da .. Con!ltituição abrange os 
nambuco, illustre relator do parecer ora em te1-renos.nacv.maes e os tenenos ,.ese1"11ados. 
discussão, o Sr. Medejr.os e Albuquerque, pa.- - Nr~D séf em qne se fundam aquelles: que 
rece ·co o fundir terras-devolutas com terrenos pensam deste modo. A simptes leitur:~o do_ a.r
bal<lios,_dizeudo que os~ ter.ren9s de. marinha ligo 3• da. lei de 18 de. setembro de 1850 desfaz ::." -

·cs_~ndo ·!.les.occnpados s:i.o JP-J'rns devolnt:~s. qualquer dt~v-~da qu~ a ~esp~i~o po~~-.<l~!~tir. . 
Nao.)~a~al. .. , .. _. .... .. .. . :· =- =Terras:destmadas l'ara.~um lim d.e utthdade 
~: . .. . . . . . 
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publica. e terrenos npll'oveitallos em ser\'iQOs 
de OOr'.lCter ger.11, bQje federal, ou iuscriptos 
DOS livros dl3 tombOSC•I)ffiO uoo::; ll:l.CÍOOMS não 
pôde111 ser co::~fuudirJos com n:> terra.;; de\·o
hl-las •le QUe tr.lta o art. 6-l. 

Vejamos si ttl:·1·enos Je nvrinlra pód~m ser 
ioclui<los IH• reterid.. <li:;po>ili<iu constlluclo
nal, isto é, si taes teJ't'eovs sã,Q um;~ es(JCCie 
do geoero terras devolut~. 

O decr~to n. 4. 105, de Z2 de fevereiro de 
186$, que aind<t hoje Ngal•t a 1nateJ·ia, diz: 
c São terrenos de mari'nltas o:S que, bao uados 
pelas aguns do mar 0~1 :los rios navegavd:;, 
vüo a té a distancia de quinze braças cravei
rns para parte de tert:a, contadns est•1S dos 
pontos a que cllega o ·preamar médio de um'\ 
luuaçilo. O aviso de íW de outubro de 1832 
mandou que o ponto ue partida paro. a conta
gem dessas quinze braç.'\s fosse ft()utllle <Jttin· 
'gida pel:~. tllt\r6 nn.a mniore~ enchentes. 

Os l'ios de agua doce mweg:weis possuem 
terrenos de marinha 1 E'oi esta uma ontra 
questão levantada. e muito debatida. 

A lei define clara e poosi tivameute o que :São 
.terrenos de marinlla ·Hm· rii)S de·agut\ oloce. 
Si os rios cão são ua.Yega.ve:s não ba terrenos 
de marinha. Si :;t'lo na veg;weis, sô ho. terre
!IOS .lie r;n<\lli~1.tu ... at6NJI• ponto em que chega a. 
u:th~~a 1;\.;ts gn~~.; d~ maneil-a qne os 
rtos-de agut['dO!:Il}QGiltão·sotrrerem a inllnen
cia. das mat·és não teem-terreoos de marinha., 
e as sun.s marg~:ns ol!l s;lo do domínio da 
União, ou do Estaclo, on do.s particulares. 

0 SR. EDUARDO ltAMOS- Sómente h;\ um 
numero de braças •.. 

O Sa. PAULA RA)JO:S- OestiMdas ú. ser;i
dão puhlictl. 

O Sa . EoüARoo RAlltO~-Sim ~eohor. 

O SR. PAULA R.utos- A lc:i u . i.5V7 ele 26 
de sete1nbt·o de 1867 mandou re:;ervat· p:u·a 
set·vidã•> pub!i(;a nas margens dos rios nave
gaveis, fora do ;\lcaooe das mat'< .. ;,:;, a zoua tle 
sete braças contadas do ponto mêdio das en
chentes ordinarias par;r, o intct·ior. 

0 SR. EDUARDO R,uros- Apoiado. Muito 
bem. 
~ O Stt . VERGZ'E DE ABREU- O que não quer 
dizer que St:jam uaciona.es. 

O Stt. PAlJ"LA. RA.:I!O:;-Sem duvidtt . O no
bre deputado sabe que, apezat• de eu não ser 
versado em technolog.ia jurltlica., não posso 
fazer semelba.nt<: confu1sito. Pu.ço be!Xl a. (lis
tiucção entre servidiiio public.t e domiuic 
nacional, como sei que o domínio n;tciuual no 
autigo regilneo mooar-chico eomprehendia as 
cousas ·do uso publico, ns do domioio doEs-
tado e os bens d<l corôa. · · 

O Sa. E:ouaoo R.utos-Nem ha. servidiio 
·publica da União, doi· Estados ou dos ma.oi~ 
cip~o~, a. set>vjd~ publiéa ~ U!J!a ~ó. . 

0 Sa. ','ER~HE DE ABREU dà um aparte. 
O Stt. PAULO R.A)!OS - Perfeitamente. 
Rrn. este o ést:\do da nossa le~sla.ção terri

tor·ial antes •la promul;r.l~.:ão da. Constituição 
de 2-1 de fevet·etro . 

f'er~uuto eu ; ew. que a Constituição repu
blicàm• a. Iterou o t·e~imen ter.'itorial 'I 
:, Em u;~r pon~o sômente : pa.ss:>.nrlo pam o 
di'>minio dos Esiados, aot ig•ts proviocias, ns 
tert~•:> devolutas que er·am de propriedade d(1. 
Uoiiio. 

Em t•elaç.'lo ao domínio p.uticular ampliou-
o dando- llle a propriedade das minas. 

Em tudo o mais, creio eu, snbsiste o nosso 
<\nt!go direito; pt•evalec() a legislação do iul
pet'IO. 

Dizem, pt>r~m, os nobres deputados : a 
oos..<:a Constituição não f<\lh\ de temmos de 
:ntlrinha e accrescidos, rle :sot·te que tues tet·
renos esuio ;>or for\:<l iocluidos nas teri·as de
volut:ls de IJUe trat:\ o art. 64. 

Nós niio eocontt·amos na Coust itnição, disse 
o meu i!lu;;tt·e amigo, reJ.oreseot<\nte c\;~ 8;\
llh~, um at·tig~ que possa. comprehender taes 
te1•reoos, <\ mto ser o art. 64. 

O nobre deputado pelo Piauhy foi além : 
sustentou que terras d~vúlutos eram um ze
nero e terr enos ele ma.rjuht\ urul\ especie .... 

Tenbo muito medo, Sr. pt·~ideotc, de 
entt~U' na. analyse dos textos da nossa Consti• 
tuiç.'lo rerereutes ao assumpto, pa.ro não ser 
m;ü:; um:l vez. accu:;a•lo fJ()(O no~r·e deputado 
pela 13;\hJa, de t•etro~rado e llO procumr res..::. 
tt·ingit· os dit>eito:S dôs &t.'\dos a ponto 1le re
troceder a.os tempos colooi:les. 

0 SR. VEtt<TXE DI> tí.BREO - A lei o,le 1831, 
n.ioda s ustento. V. Ex. está mui to atrasado. 

0 St~. E DUARDO R.A)lúS t:: OUTROS - Não 
upoia•lo. 

O Stt. t' A ur,A RA~ros - Bem tlizia ou, St·. 
pt•esideote, e V. Ex. está vendo que os llle!lS. 
l'I!CeÍO:> l!r:\lll funtlatiOs . . . 

Mas, jà fJUe metti-tne neSS.\ emprer~\ hei ·d~ 
lev:tr o s;~crificio a té pro,'aJ· que o nobt•e 
deput.'lllO está muito mais at•~tsaJu •lo que 
eu:-:. Ex. está ain•h com os jurisconsultos 
uo t ·!mpo tle Lu ir. 'XI V, que CO:l fondialll a so
ber<\llh\ com o domínio territorial . 

0 SR. Vt::R<T~E DE ABR.EU dà. uru aparte. 
O Stt. PAULA R.AMos- N"ao !111. t.~l, V. Ex. 

le~a o art •. 83 da c~mstituiçito e vera que as 
le1s Ja aotls-o reg1men, enquanto não revo
gadas, continuam em vigor, no que implicit.'\ 
ou explicitamente não ror contt'"ario :\O sys
tema. republicano fe•lera.t ivo e aos principias 
consagrados na mesma Constituição. 

Q.sa. EouAR..oo ~xos-A Republica Nor· 
te-Amertc:aoa restringe aioua mais na mate· 
ria. e. é mais feder~ti va. do que a nossa. .. - ·~.7 ~ -
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O Sa. V EaGNli: DE ABREU-Não tl.poia.dn. Uru dos juri.>tas modernos. Cha.rle:; Salo-
0 Sa. PAULA R.u~os -- Pela Con~tituiçã.o ulun, em sua obra intitulada L'or;cuptJtioR 

Americana as terras devc•lutas silo da União, des territoire! sans maitre, di~ que nilo htt Es~ 
(ApoiadM e apo.>·tes.) Ccmsultanclo a nos;;a t<.do que nav exer~ direito de soberanit\ 
legislação, de 15 de novembro dt: 1889 eru não h:~. soberania que nã.o constitua um Esta_: 
d~a.nte, ve,jo consa-gradas as minhas 1déas a do; não ha Estado e nem soberania. ~em um 
réspelto : os terl'cno;; tle manoha :.ãn tia territorio com tudo o IJUe nelle existe sub-
União, sal va.s as concess<5es legitimas feitAs mettido á sua. aceito. ' 
antes da publica('.ão da le-i. O nobre depnta.clo . Não ha hoje, nem. mesmo entre os juristas 
peltl. B:l.hía, em seu brilhante discur:;o lm di<\:õ wglezes, quem ooufunda soberania com do
proferido, disse que não cornpr.:heodia Est:J.- minio territorial. A sobernnh\ exerce-se em 
dos .sober-.. mos, E:>ta.dos autonolllos, sem a. todo o tl!rri t~rio do Es~udo; ntto sendo preciso 
posse do seu territorio. Creio, Sr. presidente, que olle esteJa. sob a formt~. !eder:J..tiva.. 
que é c!Jegado o momento de provar que es- . ~.sta é !-" opioiii.o do gr<tnde Bltlt~cllli, es
tou muito mais a.deaotado do que s. Ex. pmto emllletltemeute oon:;ervador, que sus
pensa. teuta que (Ze} " a soberania. territori,\l não 

O meu illustrado collnga confu.ode sobe- implica a. propríed,\tle tio sólo -.... 
t-:mia. com propriedade territorial. E' aeces- Já v~ V. E::t. que podem existir autonomo:; 
sario distinguir a soberauia tel"rítorial do do- e soberanos os Estados sem tP.rem ·n twoprie
wiuio Lt~rl·iLol"iu l. DUl'<\Ote muitos annos ju- dade do sólo. 
risconsultos celebres sustentaram que a so- o s E 
bernnia era um direito de propriectade e que n.. RICO COELHO - Peh\ nossa. Consti· tuição, não. 
o terr itorio estava. sujeito a um direito real 
l.mmobiliario. Sabe o-aobr:: deputado que ess:>. O Stt. P.\ULA "R..uros - -Pela. nossa Consti
con!usão desappareceu do direito . publico tuiçf1.0, ?im, direi ao nobre deputado pelo Rio 
desde a s ·evolu~1t) fr·aJlCCZ.'l. A idade mé-li<L de J:~ne1ro. 
deu-lhe origem, mait tarde a. mooarchia. ~Ir Ouvi o nobre deputado pelo Pianhy dizer 
soluta adoptou-a, e en) pleoo feudalismo er:~. que o al't. 2o d<~. CIJnstituiçüo "'nraute esS;J. 
tllese geralmente a~itl. : - a 1Jualidade de· propl'iedacle; JUlls uilo lla. ta.l. 

0

0 art. 2•-t.liz 
so~r-ano impliC;:.I. a. de )~roprieturio e 11ice- que ."ada ~m"- das antigas provincias for-
1lersa. Imperator et Dominus era u theoriade ma.J•a um. ~s~a.do, .e o. auligo muuicipio ncu
Luiz XIV, coott-a a. qual o chanceUer Jnve~ tro coust1tutra o D1str1cto Federal· mns dahi 
nal dos Ursinos hem cedo prote:;tou. poderà. tirar~se n couclu~ão a que' quer ché-

0 rei ê · senhor ahso!luto llo t~rritorio, g~r ? ~o llr_e d.:put<1do pelo Piaully '? A Con
e pôde delle dispor CCJI!IIO entender ; seus stltGJçao ~oh :.: que os no,·os Estados c:teNer:"io 
rl!reitos são um cor-.~ Ih· rio de propriet~rio do a. sua so~erania. ~m. todo o ter~·i t0rio com
solo. O nobre deput:\do sabe que t:Les irléas p_reheadtdo no~ hm1tcs das ~mttgas lH'o'·in
desappa.receram com a plfd'A.icação do CodiSO ·Cl33.· 
Civil, em que ficou clara.r.ne'Ote feita a dislitl~ ~~obre deput;Jdos sabem que a. Constitui
çc1o ent re a sober•UlÍJ\., qt~ uma. nação do ~ J os E~htdos Unidos da America do Norte 
~e!to PU;blico, e n. propriedade, que é de reservou pu.ra a. :unmo as terras devolutas. 
dt~elto pr1vo/lo: O Sa . V!!!:RG~"E nE A'BREO -Mão apoiado. 

forlos os JUnstas modernos fa.zem a di:i· • . . . . 
tincçã.o entre o imperittm e o dominium mos- O . ~: PAUL.\. ltAl\lo:_-:- J??.}e e o pr~uctplO 
trt\ndo que o domínio e!tnineote não suppõe consa,r,tdo p~l,l Coostttutr,;a.o AmertCàDa. 
a propriedade. (Trocam-se muíJos apartes.) 

, . . Mas p:~.ra que os nobres:depntados querem 
O SR. VERGN! ne ABHEU- yv. ,EExs. é forçar a expressão terras tkvolutas a. compre

que q.uerem resta.~lecor a. doutrma. ue tempo hender terrtnos de marinha, e quando a Con
de LUIZ XlV. :;tit\tição d(L privativmuente ao Coo~reS:>o Na-

O Sa. PAULA H..uro~; - Coroo assim, se ciouara a.ttrilJujção de legis1.4,· sobr~ as terr«s 
S<?mos ~ prhneiros a decl:ll"<H" que a sobera- da União? 
n.u" ~ada te1u q<.~e v<.:r ..:oul a !Jl'vpriedade ter- A expi'AS.sãô t~Ncu uiio é m~is ampla do 
ntor1al 1 que a do art. 64 - terras devQlUta.s ~ 
Q~em sustenta. semelhante_ tll<l?tia é o Porqu~ aii<>. h"-vemos de fu ze1· compreheu-

ll~b.e deputado d~zendo que na.o póde haver der .. na dlSposlçi"Lo do n. 29 do art. 34 d:\ con
~tados so~ro~os sem a. posse dos seus respe- stltuiçã.o os terrenos de mal'inha e os n~cres-
chvos terri!Ol'!05. cidos ~ · · 

O nobre -uep~tado St\~le 9ue . ~ i~é.l? de . Po~que não admittir .9ne-nos compete Il
~tado, sobe':'".lOl:l. e ternto~ro e~tão- md1SSo-l gtslar s.ob).'e to.es · terr.enos tl.e accõt•dl) com . . f! 
uvelmeute ly~ad.us entre s~ , po1~ S?:O_O$ elo-:.. n. 3L.do art. 84,..1-~t~r , vê, ·-porl:l..nto ; v. ·E.'t. 

mentos constitutivos d~ Estado~·. · " · que-na Constituição h<~ ;\brigo par.~ os te4'
c~a v.v 
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r(nios domarinnas, e muito mais seguro do A 20 de abt·il de 1891 o Sr. Araripe b.'\ixou 
d t 64 o St'gninte avi;o (lé) : qne o om·. . 

o SR. ""~C:-\E ne AIIR!m _ v. Ex, esht na c ó Art. 64 da Constituição, passan•!o paro 
~;na ,Joulriua. os ESI:!dos as min<ls e te1·rns !levolutns, c:c

cluíu fJUC>'JUCr ot!/l'CI$1 c, determinando no 
O :::n.. PAt:L•\ RA~to.!-Qnc é a boa dflu tl'i.nn, Nt':l~t"n}lhO un.ico quc_Jl<ISS:I:i:Sem pa~ ~5 Es

(.lpol<ulo.< C O]HU'IC$), !lb:,.(jilC lCII\·i!~ em Yl;;h\ tntlOS fiS,{IrOpl'IOS 11!\CIOn3eS ,CJ~~C l\:10 !~rem 
com este projocto'~ nt!•wla•''cntru·, dctxen: P".s- ncccS:'at'lOS ,10 serv•ço da Um<~o, Nrerm-sc 
~ar o 1{:1'1110 IJIIC ,i;'( está sag-rn•IO pala JUI'IS- sõmentc úqttcllcs Qll<~, pelo antigo regimen, 
pJ·u·.lencia p;~t·bri!CIIt<i l', o at·t. 6-l da Con- r 1·amnlili:=ndos cn1 :;et'Yiç.os r1ue ~:orriam pelo 
:;tHnio::ío. ~OYet·no g"Cl'<\l C que <lg'OI':\ Jli(:;St\1'<\111 <l Sel' di-

O proj·!cto d•~Yi:t dn~it·-~c apenas a lll?~12'- rig-idos p~los E:;tat.los, asstm como ~~lncsq.uet' 
rat• 'lHO.~S :'ll; tct•t•u:; tl<:volntm: do que a Ut}taO outros 'l.na parn. os mesmçs serv1~'os ~O.Jtllll 
nc.>cc:;sita pam :t tle!'~t:t tias l'l'ont:liras, rn.Ea ncccs~m·1c•s, taes como pahtclos JKlt'n re>Jdou
<·ouslrucçu••S militare:; etc. ,; qual :\ cxtcn~ao c i<\ c scct·ctari<t do !!:Overno, c:\sas pa1•a rapar
da zoun imlis!lens1vcl :~ Tniiio P\1':'.. :t. coo- tic:õos n.ulJiic:as, escolas, sesiiQes lle municipa
st•·ncc.:ão de sn:1.-; csll'adns de ferro. As ou- lilladcs; jury, etc . .,. 
lt'<l:i tic..·uiaul pe~tenclmd,, :\OS .J:::;t:\tlos em cu-
jos lcn·ilol'ios .:slão ;;itca.da~. O Sr.. V1·:r.r::-m ns Ans.Eo-lsto é interpr(I-

A~i111 :"}· que <11!''"' ~c1· Jormuluo<> o p1·o- tt~c-üo do mini:;tro ; \'. E:~:. não llovo ttr~"\1-
jecto. (.\J~lrlé-i.) mênt.al' com aYi~os, nrgumentc com a. lei.-

illas õ islo o q1:c cllc f:c-. ·~ . . . O St~. PAULA llA~los- E V. Ex. ~ô elton 
N:t(•. {'/.Jmo e:;li~ <:li c fl)rmnh1do c mconsl•- avisc.s. 

tuciona! : é, pcrmitt::\m·me o rigot· tl:\ ex- o Sr.. VERG:>r:: DE .Ammu- l~stá en~a.- _ 
pré.::~1io, un• <lispamlct jnl'illico. (Jpo,·tr.,<.) nnd<', citei leis; tlo entr-e outt·as '"de 1831 . 

o S1:. Yt·:~:n:;" Tlt:: ,'\tttuw-Onde S. Ex. en- (.41lMtc:.<.) 
cont.m n:~o ConstitÍ.tiçi'lo llispos!çii.o solot'C ter- o s1~. PAüLA. RA)!OS - O "'''iso ll':li.lur. 11111(1. 
rcnos de marinha~ '! opinião ti'io respeita.vcl qunoto n de V. E~. 

o Sr... !JAU[.tl. RA~tos- A Constitniçã.o niio (AJHII'IC$.) , 
lillln. cb ter•·1mos •lc rnarinh,,;;, e. r:\cto ; mas t::stc é que ê o espírito da :JO>S:\. Coosti: 
nii.o é m:1is l"nzor,,·el s.nppor qnc taes terr~nos tniç:'io. Vou mostrnr a.ind:1 ao nobre dcputa
~stt>J:\m co:nprchcn•lido:; n:\. e::qwessiio te1-rM tio que :\ legisl:lçf\0 rcpulJlicaua. sobre tet•rc
,/t, u,.;,,,,, <\ i)ne se I'Olérc o n. :20 do nrt. 3-1, nos de marinhas em nada nltcl·ou a logisl<'ç;io 
tl•> que n:~ d-~nonlinao;:'io !ClTt•s tlecolu.ta; do antiga. 

a'·tu~;!l'? ale lt<'jc conrunllin llll·rcuos de n:n- O~~~. ~~;ar.:-;& ~>E Anr..w - Com a. ~h·cu~n~: 
rinhns, <:om terras de1volnt:~s ~ . jtanc1:\ .uuJC:.\ do: 9u.c <~s tct·ra~ ,~c mat·tnh~ .1: 

\ ... ., 1 ,. ... ,. ,.:-1.0 m1nca 05 coo.fumh• . eall\\\l.lll no donuo10 do munt~:tplo c <los p.1r 
1 110""'" c, 1~ '1"' ' • tl"'ul•'l"'' Lei de 1 S" 1 t'Out ·o· aJ14l'l •s ) Te1·t·as dcvolutns ni1o comp:cehenriem tc.l :·re- .... .,. ""' ' ·> • ' 1 s c · 

nos de marinha::. e 110111 accresdúos. (.·lpoie~- O Stt. P.\Ur.A ltA)[OS - V. Ex. insisto em 
t/{1::.) affirmar que :t lei de 1831 deu nos municípios 

o s1:. Et:tco Collt.no -X<io ((_Jtilit.<<lo. peço :~ v domínio do:; tct-rcnos do m:\J'inhus ; mas 
pal:wm. não ~orit cn paz •In o pnwa1'. A llli do 15 do 

oo,·emlJt•o tlc 1831, ll.li do or~:;~OHlLlto, lei an-
o St:. PAt.t t,A RA~ros- Niio ~ci se o 11õ'gis- 111m, port<lnto. note lJcm '" C:umu·n. tmtntlon 

1<\dot· constituinte ucn outJ•:~o definiç;'io a tcl'- l•vi' á 1lisposiç:"io das Camar:ts municipacs os 
~·lls 'lc:oolul(IS o tcr:-en.,s úc mcu·inl~a.•, em <:ou- te1·reuos de marinha.'<, que estas recla.m<lrem 
l~l'ÍO ás da lei )l. (ji)l, Je 1850 C do dCC!'etO rio l\fioistro dtt. fa.zeod,l, OU dos pt•esidcDICS 
de 22 rlc f•H'CI'Cii'O de 1868. . das pt'OVÍllCÍ:\.5, para 1ogt·:UIOUI'OS publicas. 

Si uii.o deu, cn conlimio :\ snstent:tr crnc :\ lei <le JS31 foi logo depois revogatl:l, entro 
lct•t•cnos de mnt·inh<l.!; não &\o terras rlev•llu- oulras, pcl:t lei de 22 de revcreit·o de lSi.S. 
t;ts; IJUC na tlisposiçitv do art. 64 da. Con- (.4.partes dos Srs. Anisio de Al!l'eu c Vel'!/liC 
::;litulçao oiTo cst(tcl Cilmprehendidos taes torre- de A/n·eu.) 
nos. !A11oi~cdos · ) Os nobres deputados querem ver si me 

o propl'io ~lement•o historico me con,·ence vencem pelo sitio, jà que não me podem con:.. 
ole que o te~islndol' c·~ns'lituinte uão teve in- vencer com cs seus argumentos. 
teoç.ão de e11trcgor aos E~tados o domini? di- E'·mc qnasi impossível discutir o n.ssumpto 
recto-dos terrenos '•lc mar10has c a.ccresctt!.os. no meio tle tmltos apartes ; m·:1s continuarei 
(:lp~rlc~.) _ a prcv:lr que o" nobres dcpnta.dos não encon-

.. -.:. Vc,jamOSl'<lri·.lnmcn te a nosso lcgisl:v;i.io rc- tt·am na Constitniçüo e n<\S leis apoi~ p:1.ra as 
-- ~- -~·publicaoa a. tal x:,cspeato. opiniões que .~mi.tth:aru: (.4llartes .) 
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P.xistem somente as inslrncções que baix::
ram com o decreto 11. 100 :\.. rle 28 de dezem
IJro ue.l889, cre:mdo o ln;mr de engenheir·o 
zelador· tios pt•oprios naciion:le.s . 

Entre ns nttribniçües do engenheiro ze
l:tdor está a da proceder MS exames so
IJre os pedidos de cor.c.e;;.~õ~s tle fll·inleiros 
aforamentos de terrenos de m:t:rinhas e 
nccr·e~c:dos, n~sta Carir.a.l c em Nitharov, 
sob·e os pedidos t!a tt·a.nsfercncins do dÓ
minio util dos nccr·cscitlos· uesta Capital, so
bt•e os de tcr·rcnos de marinhas e nccres
cidos em NithcJ•oy e: sobre os afora
mentos c trnnsrcrencia ·do dominio util dos 
tcrt·enos de indio~. (Aparte <lo S;·. Vel'!fne 
de Aln-eu). 

O uo!Jt•e deputado pEllo Piauhy foi além 
sustcnta·.lo que os termuos reservntlos parn 
nhlea.mentos rle índios estavam tam!Je:n 
compt•<:hcodiuos Ut1S terr:tl'í de"'olntnl; c pal;· 
saram, I'!Ol'latl to, p:trn. os E:;tndoõ. 

0 S~. ANYZIO DE AI:I'\.EU ~Perguntei n 
V. Ex . si os terrenos de lndios estn vam 
ou n~o on._ ca.thego~ia. ~~ -~~.r.qn~_.sfevolut.'\A. 

O Sn. f'Acr.A RA>ro:s- E eu respondi 
a. \'. Ex. que tert•onos de índios ui.'lo 
ernm tert·as devolutas, on. ncccvç:ão ri,a-o
ro.>:~. da e :o; pressão, mas·. sim terrenos Õn-
cionnes. · 

São _fS!!_:lS nnciooaes snEtento, 7•. como 
l::es, uao--passnr:tm para o domrnro dC's 
Esl:;l<los pot· forç~t do nrt. G·l da Cou:::ti-
tui~ão. . ... 

oç~stlc quo são tP.rren"s resern\dos pnra 
um fim de utilid;tde puhl iic:~, qual o dn. cate
chese dos ln:Ji . s, cã.o são terras da.-olntas, 
diz n. lei de 1S5!J. 

Os terrenos dos extinc:tos nldenment.os de 
intlios f•lr:nn por a Yiso de 21 de outubro de 
1135~ mantlactos incol'll•DI'<\r aos 1woprios 
uac:ouac::. 

Kote hem n. C;\m:1rn., ·~stc :wiso foi pnbli
c:ulo um mcz tlopois da le!i que definiu o que 
:;c ch:um.vn. tcrr:~s devolutas. 
- S:1bem os nobr~deputa.dcs qnc n. concessão 

pot· veod:t de tert~lS devolutas era feita pel" 
;:o\'C!rno, no pMSo que este llão podia vender 
as tet-r:~.s tle índios sc:.m a.utorisnçito do Podot· 
Legisla ti v o. 

P.:-r decreto lcgi:;lalivo n. 2Gn, de 20 de 
outubro de 1875, foi o goYerno antoris:tdo n. 
ali~nar as terras das aldeias extioctas, que 
c~tive&<em arornclns, SOI>Jre cartas bases. A 
veud:t era. reitn. mediantEl o 1>reço n.jnst(l.do 
com o foreit•o;' pois trat(wa.-se de consondnr 
o dominio directo com o élomioio util de taes 
ter1·enos. 

Podcri;t citar muitos :ácl 03 lagi:>lali vos c 
a\·isos t.lo governo, para. provar que terre
nos de· indios não são- tct·rcnos devolutos, 
m~ cbar~;l\'ei <tpen~ ~· ~-~~CD\~'io «_os -.~obres 

deputados para. o aviso n. 128, de 10 de 
agosto de. IS90, quo não approvou o acto do 
governador de Pernambuco venuendo como 
tet•ras devolutas lotes de turr.ls de um aldea
mento e:xtiocto. 

0 Sr.. ANYZIO DR A:r.aEU- V. P.x. não 
urgumen te com a opmião uo govet·nc., argu
mente com n. ConsUtuiçã.o. 

O Sr.. PAUr.A tenros - E' o quo tenho 
reito, e cito a opiuirf..-;, do govet·no por1Jno 
estu. <i t1. coosagt':\{"<10 do principio constitu-
cional . ~ 

O nobre deput:~.'.!o procurou sustentar 1\S 
suas opiniõss com <t cita~i.o de trechos de 
discursos proferidos na Constituinte e com 3 
opinião do Dr. 1'eixeir.~ de Freitas. As 
terras de\'olutas est:wnm sniJOL'dinatlas ao 
Ministerio da Agricultura e as do n !deamen
tos de inclio!; n.o :.tinisterio d:\ Fn:>.euda : ois 
mais lima distincçiio. Feittl. ella. passo ;t 
tratar aiutln. dos terreuos de ma.rinhras. 
~4--;<!1'le.~~ 

Não me co:1st.'\ que se tenha modi
,ft<:allo_d.ais .da Constituição n. tecbuolog-i;t 
jurídica.. · 

Si tel'J'(IS UC\'Oiut~\S nao s;ío M de qnc tra
tn o art. ;>• do. lei n. 601, de 1850; si ter
renos de ma.rinbas e a,cct•cssiuos são outros 
c1ne não o.; d~finidos pela lei de 22 de· 
fevereiro de 1858, os nobres deputados pó
tlem ter rau\o. Definam o que si'\o, e me 
darei por conveoci'lo. ('11'a,·tcs) 

Não lra tal . Terrell03 roserv,ados par:~. al
deamentos não ~ão terras 'tlevolutas. M 
terras de>olut:.ls, vc-j:un VV. EExs. mais es&t 
dill'ereoç.1., sô podiãm ser concedidas pelo 
governo a titulo de compra., salYo na zona. 
de 10 legn;1S nas fronleiras ou por ~mtori
s:wão especii\1 do Poder J,egis!"livo, no 
p:1sso qne os terrenos d.~ illtlios nilo podi:tm 
set• concetlidos pelo g-overno sinúo por nfor<l.· 
menta. 

O goYerno ]todi~ >ender -as terras devolu
t;lS, mas não podtn. veouar os tert·enos do 
índios. 

A mesma dislinaç;\o existo· entro as ter
l'.lS devolutas e os terr·cnos de marinhas. 
Os te.rreuos de m:trinhM não podem set' 
vendidos, e sim aforados. rsto é essencin.l. 

O Sr~. Et~rco CoELHO - Não, isto é form:~.l. 
O Sa. EoUAt~oo RA)tos- Neste ponto é 

essencial. · 
O SR. PAULA U.A)!OS - E' esseucin.l, ruio 

ha. dnvi.Ja. Di?.em os nobres deputntlo$ 
qu~ a Constitui~~'io mudou completameute 
o nosso rcgimeo j uiridico em rela.çiio no 
tet·ritorio. Qn:1.0to :\S terx·;tS devoltttas, 
sim; ruas qu:mb nos terrenos de mari
nh:\S e accr·oscidos, .não. A Constituiç;'io 
Qtt\la .diz sobt·e. ell~, mas as leis pos-
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teriores à el1:1. continuam a. cousillera.l
os como do domínio da União. (.!pc.n·tcs.) 
As leis n .•. I \il A, 11.; 30 de :lt'tembro de 
1~3 e n. 265, de 24. ele de1-erubr.:- ele 189~. 
considen\tq como fazendo parte da receita da 
un:ã.o os fÓros e la.udemios dos terreuos d~ 
m::wiohas. 

0 Sa. VER.G:XE DE .r\ BREU - Mas . V. Ex. 
ar~menta com leis d•e Ol'çameoto e estas nã.o 
podem reformar a (À)JlStituição. 

O SR. PAULA RAl!OS- Eutã.o nós ternos 
leis da orçamento incoustituciooaes ~ E a 
l~i do 1831 com que V. Ex. argumenta. 
nã.?' <é nma. lei o•·çameJlta.r"ia.? As disposições 
desta. lei sobre tert••suos de marinhas, não 
for-am revogadas lo,go no anno seguinte 1 

0 SR. VER.Cl\'E DE AllREU -De orçamento, 
sim, mas que crea.ram legislação nova, como 
hei de mostrar ; ma-s lei~ de orça.men•o pos· 
teriores à Constituiçi\(> n;Io podem reforma l-a.. 

O SR.. PAULA RAM'OS -Não sei em que 
taes leis reformam a Constituição. O nobre 
deputado não prova. 
·o SR.. VE.RGNE DE ABRl::U - Mas provo que 

·o art. 64 esta reformado porque os Estado::; 
não. teem podido até hoje vender terras devo
lutas. 

O Sn.. PAULA R.AldOS- Só não :'I.S tcem 
vendido os que as não po:::suem ou nã.o acham 
compt-adores paro eUas. 

Mas pelas leis citadas se vê que, depois de 
promnlrada. a Constitu içã-O, continuou a üuião 
com o aomioio directo desses terrenos, p '1'
tenceodo o domínio util as Municipalidades 
ou aos particul;u·es. 

0 SR. ERICO CoELHO -Então já St> pode 
!!ividit• o domínio, e ~~ minha. emende. não é, 
como se disse, uma h~n·esta jurídica ; a minha 
emenda foi calcada s•obre a legislação ante· 
rio r á. Republica. 

O SR.. PAur..A RAMos - Está C\lnsagr;\do 
desde tempos lmmem·~riaes e a nos:;a Coosti
twção não alt.·rou. 

0 SR. VERGNE DB ABREU - Alterou, V. 
Ex. precis:~. con~encer-se disso. 

O SR. PAULA RA.llos- Mas nã.o posso con
vencer-me só com as palavras de V. Ex., 
quando as leis e a. Colastituição me convecem 
do contrario. 

i?QÇo a. o.tteo~o dos nobres deputo.d.os 
para o seguinte trecho do relatorio do Mi· 

· nisterio da. lndustril~ e Viação, pagina 393, 
(lê): 

<i Alguns .Estados: da. 'União tem posto 
em duvida. o dominio directo desta. sobre 
os terrl!nos de mariinhas. E' ponto · indis

·; ·. _· cutivel, porém, que :as ma.t'iuha.s e os accres-
.. ,;_.~-~i~~S~J?Crt~n~_m ao domínio nacional, como 

func:ção de milr territorial, e tanto assim 
e, que como receita ordiuaria. da. União 
Ü~[uram os fóros e laudemios provenientes 
dos terrenos de marinhas. .A. União. como 
senhorio dos terrenos, conserva. para si o 
laudemio, desistindo do direito util que 
eeliP.n As lntenrlenci:tS Mnni<'jpa.es. Continna 
em inteiro vigot o decreto de 22 de feç-ereiro 
de 1868. » 

Mas, não satisfeito com u opinião formada. 
pelo estudo 1l.a. nos:;:, legislação sobre terre
uos de marinhas e do texto constitucional, 
fui pedir um subsidio ;\o direito francez. O 
nobre deputado vao ver como a. legislação 
fraoc:eza fortifica as miubas opiniões. 

Lerei á Camara alguns trechos da. ma
;.roifica e recente obt-a, que jà tive o ensejo de 
uma ve;.: citar, de Artbnr Girnult, professor 
do curso de legislação colonial na Faculdade 
de Poitier$, em França. As nossas quinze 
braças ct·aveirns são os 50 passos geomttricos 
do direito Francez. 

Diz Giranlt (tê) : c. Passos geometr'icos. 
[)â.-se este nome a uma zona de terreno com 
a. largura de cincoenta. passos sobre a mar
gem do mar· n. partir da ultima onda ou an
te~ Ja:> primeiras hervas que nascem além 
e que a. onda não attiuge mais. Chamava-se 
outr'ora, no regimen antigo; os cincoenta 
JlfLSsos do rei ·e e1·a reservado desde a sua ori
gem para. o estabelecimento de obras de de
fesa, construcção de povoacões e cidades so
bre :l costa; isto assegnn\ vn. t ambem a livre 
circulação em tot·no da ilba. Os ciocoenta 
p;~sso::; geometricos f=em parte do dominio 
p11blico.:. 

As instrucções francezas de 1S27,no :~.rt. 34, 
estabeleciilm que nenliuma. porção dos cin
coentn. passos geometric(IS r~servados no lit· 
toral podh\ ser :>.lien::~da. 

A legislação fr<\nceza. dava ao governo a 
autorisnç-ão de conceder a particulares a fa
culdade de occupar parte dessa zona mas, taes 
conce~sües ·eram precarias e revogaveis sem 
direito a. inuemnisação alguma. : . 

0 SR. YERG::\"E DE . ABREU - Não Vejo que 
tenha app!icação ao caso.· 

O SR. PaULA RA~OS -Os passos geome
tricos •la legislação franceza são os nossos 
terrenos rle marinhas. 

0 Sa. VERG~"E DE ABREU - E' o que eu 
disso, 3iio os cinCOGnto. pa3sos do rei, mais isso 
é nas colonias francezas. 

Ora, agora applique V. Ex. esse sys.tema 
ao regimeo dos Estados brazileirvs. 

O_ SR.. PAULA RAMOS-Tem perfeita, appli
caçao. 

Nã.o.desejo roubar mais tempo á Camat•a 
e citarei sómente·· a questão que se suscitou· 
por occasião da eman~ipaçã.o das colonias 
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franeezas, em relação ao direito que tinha a. 
França. sobre diven:os estabelecimeotos na
cionaes constroirlos nas colonias. 

AJ leis de 13 de junho .e. 17 de agosto de 
182o, eotreQando ás <'.olomas os estabeleci
mentos publ.ICOS e ns -p~opriedndes, exceptuou 
os estabe!ecJmentos mtllta.rr.s, as t~rtilicnções, 
as batertns, rortalezo.s e: outras ohras, que 
ficar<~m pertencendo no Estado. Ao Esttllo 
ficaram tambem pertencendo os est<tbeleci
mentos penitencinrios. 

Alguns annos depois Jev·antou-se a contro
versi~ sobre a inte~pretaÇão da lei de 1825, e 
nutortd!tdes competentes. entre as quaes ci
tarei Dtslére, diziam que só tinham sido ce
didas as colonias a.s ea;plor•ações rvraes e não 
todas as pToprieda.des. 
I~titula-se «R~gionen das terras e o credito 

!\gTtcoJa-. o capttulo em que o Sr. Girault 
trata desenvolvidamente desta questão. 

0 SR.. VERGNE DE AUR:l'tU dá um aparte. 
O Sn.. PAULA. R..otos- E' o mesmo que·se 

deu O:\ França. Os terrt:nos de marinhas 
e~m do domínio publico nacional ou colo
mal 1 O Con.selho de Estado decidiu por aviso 
de 31 de maio de 1892 que eram do domínio 
nacional. · · 

Na lnglnterr<1. os terreCIOS de marinhas são 
1Jl'Opriedade d ,\ corOa. ; o ilirt!íto francez con~ 
;agra. o principio de que '' terreno das mar
~ons dos TiOS l: SOlO privado, S<'IIVOS OS errei toE 
do uzo publico. 

V_ê, portanto, a Camar<\ que a nosea Je~is· 
laçao, quer a.nterior, que posterior á pt·o
mulg;tção da Con~tituiçã.o. não :~.utoriS:L a 
confundir-se terras devctlutas com terrenos 
de ma:rinhas e accrescidos . 

Mais aioda,os terrenos de marinhas e acres
cid~ pertancerrLm Mmpr·e a.o Estado • . hoje 
UDIM. . 

O illustre deput:tuo l'el•o Ph\ul1y, procut'lln
do responde:· 1\ um apartEl meu, qunndo occu
pav:t S. E:<. a tribuna, disse que o dominio 

1 dirccto era o mesmo domínio eminente .•. 
0 Sn.. ANYSIO DE A~Rl!:U-:Quem roi 1 
OSR. PAULA. RAMos- v. Ex. 
0 SR.. ANYSIO nE :\BaE.u- Eti disse exacta

mente o contr-<lrio. 
!)ominio llirecto é uma cous.'l. e clominio 

eminente é outra. 
O l!:Stado tem domínio de soberania. quando 

as 1\lunícipaHdades teem domínio util. 

Chamei até a attenção de V. Ex. para. as 
oota.s da~ edição d:~. Consolidtu;ao das ÚÍ3 
Ci'Dis. de Teixeir:\ de Freitas. e para a con
fus.1o que faz Pereira e Souza, de domínio 
util e usofructo. 

0 Sa. ANYS!p DEABIUltf- EStabeleci 11. düfe• 
renç.'l. entre domínio eminente, que fica em 
todo tempo pertencendo á. União, e o domínio 
uti! que tem o Estado. 

0 SR. PAULA. R.A;\10S-Não iusistirai desde 
que V. ~x. e~tó. hoje com a boa doutrina. 

O dommio directo pertence ã. União e o do
mínio util ás Munici pali<laues ; ficam, por
tanto, os fóros e laudemios pertencendo á. 
União. 

Passarei a goro. a fazer uma ligeira. analyse 
das emendas do Senado. 

Si eu estivesse M Camara quando discutiu· 
se este projocto o teria impugna.do como in· 
constitucional. 

O art. 1• do projecto estabelece que odo
mlnio util dos terrenos de marinhas ficará. 
pertencendo ãs Municipalidades, que nàda. 
~o-a.rão por elles. 

_Parece-me, Sr. presidente, que o carncte
ristico do domínio util, é justo. mente o paga
mento do fóro no senhorio directo. Do mOdo 
porqoe e~tã redigitlo o projecto, parece-me 
que não ha. ctomioio ntil, mas sim uma especie 
de u;;ofructo, a não ser que haja. uma nova 
instituição jurídica do domínio. 

A emenda do Senado a este nrtigo é incon
stitucional e uão r~solve n questií.o. 

Acham os nobres deputados que a. questão 
fica resolvida 1 

0 SR. :\NYSlO DE ABRl~tJ - Perfeit\\tneote. 
A emen1ln. do Senndo obedece rigorosnmeote 
uo preceito constitucional. 

O Sa. PA.Ut.A.R..uros- Chamando terrenos 
de m.u.rinho.s e ncct·escidos de terras devo
lutns! 

Se esta. lei p;tss;w, dentro de pouco tempo n. 
Ct\mam tel'iL que votnr umn. ·outra. interpre
tando-:\, isto é, dizendo qnaes os terrenos de 
marinhas que fic.'lm para. a. União e qua6S os 
que passaram para o dominio dos Est<tdos. 

Diz a. P.menda (lê) ; « Compt·ehendidos nel
las os terrenos de marinhas, os l'ibeirinbos e 
accrescidos. salvo os qne fol-em necess<•riO$ já. 
e no ruturo para. obras ou serviços federnes.> 

O projecto rcgtlla?Mnt<Ukr do art. 64 da. 

Foi isso o que eu di.sse. 

CoostituiçiW devia di:~ar quMS os terrenos 
de que a União necessita. para os seus sel'
vicos, ficando os demais terrenos devolutas 
perte.ncendo aos Estados. :Mas occupa.ndo·se 

O SR. PAULA. RA..lros- ·Eu ouvi justamente dos terrenos de marinhas fez tal confusão, 
o contt•a:io, tanto que objectei a V. Ex. que que nada resolveu. Qoaes os tet:renos de 
0 domimo eminente er:~.um ·dominio JX>litico, que a. União necessita jd. e no (v.turo para c.s 
U)D dominio em poder, ao passo que.o. dqmioiô: o1rras o"' servíços.ftderaes 7 
ll1recto e r:\ um do~ín i o · ·civjl, qoql~nio A emenda da Senã.Jo Dl.\dll. diz fi. ' respeito. 
e:n acto. · A União necessitll;Jti de uma. gTaJ.1de e~eq-
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ç:ío tlc tet'l'cnos 1lú m;ll'inhas, e no fntm·o' 
tal sej:1. o dcsen ''Olt'iJJlGJ~to do nosso commer
c!o, 11oderi~ J?t'ecis:ll' de todos clles. 

O SR. 1\ ':'YSIO o·r:: AURETJ- V. Ex. nega 
gne, na. gcoera lidatle, o domínio util dos ter
ronos do mal'inh:~s o.;.t:wn,. n:1. po;;so à:.\s l\luuici
palida.des '? 

0 SR. PAuLA RAM:os-Nunc:t. 
· O Slt. A:\YSto llH Ammc-E quando a Ut~iao 
vae construil· fortalezas nesses terl'ecos o 
que 1hz 1 

O Sa. PA vL:\ lLur•os - Estando em podet· de 
particulares desaproprin. (Tromm-.<e 1mdos 
apa?·tas) . 

o Sa. Ptu::swE;-;Tr.- Alteução! Peco ;10~ 
nobres de1•utados ~1-ll · C!ll[Ntm i> 
orador, porq1te a ~~-~·~·.a. .@r-se. 

O SR. PAl:iL:'- l~A;rF'-Port:rnfo, li. emenda 
do Senado, além de inconstitucional, não r~
solve a questão. 
... ~\.::s .Estados ficam pertencemlº ;15 tenns 
devoluttl.S, excepto .aquellas de que a. Unliio 
necessit;U' par::. ns obtas c serviços cspe~ifi
cados no art. 04. 

0 SR.. VERGNE D:E Amu:;u- V. Ex. ni\o 
n<lmitte o do:ninio com clausulas. 
··o Src PAU tiA RAMos- De certo . 

0 SR . AXYSIO DE ABRE'G - Então OS Estados 
não est.1o na posse dns tert·cnos devolutos '! 

ElltãQ ;1. Constitui<)ii.o nãn está em. vigor nn 
parte em que não fo·i t•egulnmentadn? 

O Stt: PAur.A J1A)l•OS-A'primeira pergunt;\ 
responderei que esWlo, ma:; qne no Congrc~so 
compete dizer quaes as terra:; de,·olutas qnc 
D<:'<l•n reser\'atlns pn:rn. n. Uniii o. 

A se;;•mda. re~ponderei com n necessidade 
urgentement·~ reclam:l(h\ úe ~·eg;d,rme. ,tw·-sc 
o art. 6••. v. Ex. ;ê qnc r. Púc!er Exccnth·o 
vem peJit' no Congr•esso leis ,·egulamcntaJ·.:.< 
dn. Constituição p:·.ra pode!' usar úe attriLui
çõcs qne n. mesma lhe coul'erc. 

A aiJolic::io do nnonymato d;~ imprensa não 
e nm m·eceito couslitudoual? Estfl. elle em 
vigot• '{ 

0 Stt. VERC:-:E DE AnR.l::u- Está; pede não 
ser pl'3.tica.do, mas est;i. . 

O Sn. PAlitA RAMOS- Continuemos· no. 
analyse qne encet<ltnos. 

O ad. 2• do projecto consigna. a reserva de 
umn certa zou(l. <lc t\:J•ros devoluhts nas rron
teiras para n União E! limita-a n, G6 kilome
tros, como ha v h\ rei to ;t l<:ü n . 60 l , de 1850. 
(Apllrtes). 

A cmenun, do· S!!nn•!o m:1nda supp1·imir 
este nrtig-o, isto.c, til'(~ á Vnião aquillo que n 

• ·constituição ·lhe d;L · 
.. - .,. -:- .. 0 art._ ~1 .diz __ q~;5! C!;.i b:l .-~ U?liiio a )lOJ'ção ele 

- · ttl'l'it01'iO -'quc (<)r in r/!s)lCilS((Oflt t•W:l~ a de(e.<t< 
• <lús {i'OillctY(I.$, . 

Ao Con~rêsso competi:t apenas llet~rminar 
'" ~.o:''"' limit(W :\ J•O:·çao de ter1'n.s U.~;:v,)iutas 
iudh:pc;l:;:lvel para a tlclaS:\ d;\S fL'O:tteir<1S . 

A se!!unda, emenda do S<mado ti: inconstitn
cio:Jal.~ (.-.!pM·tcs llos Sn. Ve,·glle de A.ln-ctt f!. 

,1nysio !/<: A.ltreu) . 
O St~. P.\vt.,\ ltA)Ios- M;lS lodasns emendas 

:lprescutadM .~1:\. Constituinte consigna v_:m1 o 
direito th'l. LJnt;~o ;~ mn<t zona na.s fronteu·ns. 

A terceir(l. emeud•• do Senado é obscura. 
o ~wt. 4•' do projeclo é t:~mhem inconstitu

cional. Diz o :1rt. '*''(lê): Pas~arao ign;\lmente 
ao domil1io d•l União ;is tert·as devolutas si
tuadas em UUia facha de ) :! )tilomett'OS, pl\1':1. 
c:ul:\ lado d~s esteadns de !erro f.:dernes do 
ca,·<tcteí· est1'ttlcyico, que este,j:nn ou venham 
a. se e construídas. 

"\ Constituição f:.\lhL de estt':ldas de ferro 
reuem.es, e o projecto limita o direito á zona. 
de terr;1s de\'olulas ás estr:1dns de ferro du 
cm·actcl' c#rateq!co. 

As c1ue nito ·tiverem~ cnracter est1·ategico 
estão privadas do direito garantido peh'l Con
:;tituição. (Aplmes elos Srs. A11ysio r.lc 1lbn•1! c 
Ver9ae ele A(n·cu.) 

Sê e~tive$sc aqui qna.ndo tli>cctin-se este 
pt·ojecto teria vot:<llo contra clle por incon
veniente e inconstitucional. As emendas do 
Senntlo :l!!!!t>av::l.l'al1l as condições 'do l)rojecto 
e é o casÕ(le dir.er-so- Peio1· lt. eme1Hht !lt!e 
O S011CIO. 

Voto, pori.'loto, contra as emendas do Se~ 
nnclo. 

\'ou terminar, St·. presidente•. responcl<'!!lllo 
á ::ccusnçàtl lc,·nntad;t pelo illustl'e deputado 
p.?l:t lla h in. rle que uôs, q lle temos impug:ml
•!o este pt·•1jccto e procurado dar ao <~l't. 6·1 
da Coustituiç:'io :t sua \'Crthdeit•:t interpt'<!• 
tação. queremos arr:mcar nos Estado., estas 
miaalhns do~ h'rrenos tle nuwlnh:IS. .Não mo 
CCCUJ):li'CÍ <le demO!li;lt';\t' O V:tlot• enot•me C :1. 
ál'e:t considet~lvel de taes migalh:•s. 

O noht•o dcpntado conlteee melhor d0 que 
eu a. histori;\ da fund;~çã(l d:\· Republic:>. 
N'orte Americana e S.'l,he Q\IC, JH'oclamad;\ a 
iudependenci<\ d.'\s colouias inglcz.'ls, os ui,·cr
sos Estndos qne compunham ·~ nacionr.li<h\dc 
norte-americana vimm-se em uma di!l'icil si
tnnção e da quo.t dependia o futut•o da grande 
e jovem Republic.'\. 

A questão da. discriminaç.5o das renúns era 
o ma,g-no problema. cuja solnç~'ío tot•oav;Hc 
ul'gente, pois et'<\ uecess~wio ot•ganisar o or
<~\mento da Unii:ío, no meio do callos nnan
ceirf1 dos Estados, cnerndos quasi touos tlc 
g-1-.1 Mll:s d h't<las. 

Ao genio ·de Ham!lton c~tava rcser,·nda 
essa. gt·ande:taref:t. · 

H<1 niil ton delxon-se guiar .pelo princípio de 
!)Ue as fin:\nça.s ('eder:lCS e. a!-i dos Est:tdos se 
acham inlim::uncntc lignlh\S, de sorte que os 
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E>h\dos devem se iuteressnr ·pela.s finnnçnsllt\ 
União. 

H•tmilton prot:or. no Congl'Csso que tt União 
:~ssumis;;e" si o compromi:;so de 11~gar as ui
vidas dos Estados. Mim de que esses puue:;;
sem entl~w mais livrement:~ uo novo regimen 
l'eLier-ativo, 

O gr:tnde esta.Ltiilb.t n.met•icano pen:av<l, e 
J1ens:1.va muito l.Jem, que a. União só seria 
!;l'<tnde e feliz teu do os Esltndos ricos, fAli;:es 
e unidos, c quo a. mi:.:são mais elev<11la do go
verno, na. plwuse de Von Holst, ó a. de pre
stigiar as fina.nç:\s. 

çito e (lfrancun do <.loininio n:~eion:\1, · tlo 
patri:nonio r.h\ Uniii.o, hens <JUe semp1'c lho 
pertencer.tm, aotGs e depois da Constituição . 

(.~luilo úem, mttilo úc,a, 0 orwJm· e 
(o:lici!ad~ pelos rkpuw~los 1li'clSentcs .) 

Fica a discussão ndi:t.th~ pela hot'a. 

P;tssn.·se it hom. destinadu. ao cxp::ldientc. 

O Sa. 1• Sl,CRET.mro pruce·.lo á leitum rlo 
seguintG 

EXPEDU~NTf: · 

Otricios : 

Foi a. questão elo pngamento elas dividas 
dos Est:1dos peln. União qutJ: deLt legar ús pri
meiras hostilidades dos a~!tonomisÚL$ co11 tra 
o principio federal, de qne Hamilton era. o 
rcpresentt'lnte . Do Min!sterio d;\ Justi~:n. c Ncgo~ios In te-

Os Estnclos que n1io tinlilam di\·iLlas, e que riorG:õ, LI() 2 do correntll, enviando o J'er,ueJ·i· 
nenllum resultado nureriaJOl da medida, jul- mente tle José Canclo Borges de Amn,lo, lk.l
gnva.m-se lesados pOI' essa. ·protGcçii.o d;t União diodo augmento ele vencimentos. - A' Com
c protest<tt'nm logo contra' o projccto de H a- miss.'io Bspecia.l, encarreg:Hb ele clt\SSiiic.n· <t.> 
milton. repartições ftlderaes. 

Os argumentos entiio empregados se JlSSG- Do ~Iiniste1·io dos Neg-o.!ics d~'l. i\hH'inh:\, c lo) 
mclhm~1 mui to :t?S q~;~e usou o noure c:leputndo :H de agosto 1woximo findo, envh\lHlo o J·c
Jl<llo lHo ele Jauen·o, o Sr. l la:-ros Franco Ju- qucrimento c.lo cn.]Jilii.o-tenentc ltnymnwlo 
JIÍOl', para impllg'tlt\1' o pro.jecto que uiscutimos . . l•'redoyico K i:t.ppe d:l. Costa. Rohim, rcr.liiHl•) 

Diz S. l~x. que muitos E:sl<ldos, conl.o o que ser p1·o:uovido ;w po~to tle c::.pitão •Jc f1~1gat :1 
tão dii!'OMJeote S. Ex. rep.t·esent:~. nesta G•t- - .~~· ComJnissiio lle l\Inrin\H\. e Gucrl':\. 
m:tm.,-nito possuindo tcrl'l\3 devoluta:;, fic:wam · · · , 1 1 • . , , 
prcjudiC.'I.!Ios com a partillt·J· que a. u Ji·"lo fez de D? mesmo mtnJs~etto, t G 4 r. o cotl.ent.., 
Siri· tet•t•as " 1 ' envl~·ndo o rcqnerunento rio sccJ·.;:t"nn da ·o:. ' · ·t· • ,.,. , 1 b ·. , cn.rit:tnia do porto do Estado clc::M:l.:'anhilo, 

." .lutononn, ·'.s exa,.,et.nl os com :~.tt.un o ned·nt.lo au"'meuto de vencimento~ _ A' com-
JH'OJCCto de 1:-bmtlton por v~rem nel!G um ~ . ~' ~- 0 

· • . •. 1 (• ;;· r~ ... 
meio de q11e 1:11\Ç;tva mão• 0 govorn) p:lr.'l. lniS>,l.O. l:"~e~w.~, ~n~'l.rtegau.H o c as .. 1 1~nr .ts 
f:c7.cr dep:mde1· a. sorte dos Bst:~dos do poder reparll~lles leJe:·'~~ · . . 
ri:\ União, pel:'l sul;orLlina~~to tle suas llnan~as Do mc.smo nm~JsteJ'IO c de lg"n:tl U<\t.'\, cn-
:10 Thcsonro Fellcral. vinn.\o o re rplCI"Jtllento dos e.npreg-tl.•los tl:1. 

S:thern os nolmJS dcpulndos que a luta ~art~ iMMitiru:J. do lk.lr.il. y~dindo a. cl:tssili
p:\rtiuaria tJ·:won-se cu1 t:J<r-no ri:\ pnlitic..'l. elo tlc::~~~~ c~a lllCS!ll\l rcp;U'tlçao. -:\ mes:n:\ 
;:orc1•no, :1 poi:lcla pelos l'edGt';tlistas c hosti- COITlllllSSao. 
lisa•!:\ pelos autonomistas.. Do mesmo ministerlo c de i:::n:\1 u:\la , cn-

\'cncen cmtlm .'l. pol!L!c.•t tlc 1I:1mil tou c o vi:mt!.o o l'equcl'imGnto 110 c~IJ)itü•l do }lOrtn 
~Oilf.'l'esso .;otou ~ .lt·1 uteot·pot-:\nt!o ao. pas- di!Sl:t C:~pil;tl, Jlll•.iimlo um:t ;;t·:'ltiiil'.~ç;i•l ern 
~.~~o d:1. l!Juao as dtnuas !.los l~sl:tLlus, le1 que snustitnir.;io •. las r1ue sito :n·bitr:~.<las :10.,; c:tpi-
f<•t sau~c,_on ::u:L poe .'Va.sh1u1g-to.n. . . tii.es cios porto~.- A' mesm:L comtnis:,;ii.o . 
. ,\::; th Vlli:tS •.los hst:ulo~; :ttllllfp:\Ul •t um:t D· r '•t . I • N t'r ,· • I· G ' I 

c1f1~\ considera \"GI, qunsi O• sextuplo do v~\!Ot' "' o ~ ll1.1~ crJo L .~~ .1 e,.,o,lo~. c·" !u~rr.\, t c 
ua receie\ nu nua.! tll. Repu.blica.. " ·~ .~o Cll:;:nte, r~~ttt.umdo. ,.:sancctnn;\~o. ~~11 

gu entcuúo 0 re""imen fdderà. -.!0 deste do, .auto,,,tph~s d,\ lCS?luç.to do Co.1,re:..o 
modo -a "'r·1uuezn. "·G rc,licid·Mio ' 1, Uni1:o Nac10nal, qtte l<\7. extcns~vas .nos a.rseuaes de 
consistindo~~; g 1·a~dGzn. G• felicld:1.d~\los Ês- guet::~ úos Bs~;\tlos as .dtsposlçue~ .. tlo d:crG.l<) 
t:ulos, P. por i;;.<>o me Mll.o.>cn sempl'P. nP.~"e. ~· \;),,de 189.>.-lntGH'(\ll.<, offi~;l,\UdO se ,10 
110ato Llc vist:. qu:tndo tenho de llar o meu ::>on::l{\o. 
voto ncstn. Camar:•. R0que1'imcnto tio engenhcil·o Daniel Hem-

D.Ht a Uoiito aquillo que a Conslituiçiío lhe mig-eJ•, pot.limlo que Sé'ja. sujeit;J. :lO estut1,1 th 
l!:l.J~totiu, niio tir.~ndo no:; Estados o que ;'1. Commiss:"io rle OlJJ•as PulJlica.s o seu requeri
lllr?Sm;l. Constitl!ição lhes deu. men~o apresenhdo a est-1. c .. mar;t, pe~llnclo u. 

.Gni<vlo po1· bes principios .. e seguindo essa concessão dG um cites o arm;uens na ilh;\ do 
OI'Hmta.~;<"io aüo po~so dar o meu voto favo- Go\•erna.dor, Q.fim de que o assumpto sej;:1. 
r:tvel ás emenclas do SenQ.tlo, porque __ clla.s tomado 11:1. consideraç::to <tne mel'CCCl' . - A' 
atteutam tlagrautemeàte cõütr:t.a. con·stttui- Commis~ão de Olll'~\s Puulic.'\s. ~ 
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O Sr. França CarTalh o (Este 
disruno rlcw:a rlc ser .P•'bl.iccufo, tendo sido 
ent;·e1JL'e t>~n tenlj)O ao Ol·adoí· .) 

10. corpo de Marinheiros 
N:l.cionnes (idem) . . . . . . l. i65 :378$700 

Jl. Cor·po de Inv:1.lidos 

Xin!!uem mais ;>edi!ldo a. palavt".J. é encer. 
r:~ da à tltscussão. 

Yão.:~; imprimir ns seguintes 

REDACÇÕE:! 

N. 110 1)- 1895 

Redacç~7o {i11aZ t.lo p1·ojc·cto n. 1.10 B deste «Imo, 
fJUe fixa a despe~;a do• Ministtn·io da Mal"Íitlô" 
ptwa o ex~cicio de 1896 

O Congresso Nacional f1 ecret<1. : 
Art. J• O Podet• Executivo é a.ut.orisado a. 

despender pel:\ re~rti~.ão do Ministerio da. 
:Marinha, no exercício financeiro de 1896, a. 
qmmtí:l de.......... . . . . . . 25.310: 182.$543 

Ass;;im distribuída :. 

(idem) .............. .. 
12. Arsenaes, Augmenta.da -

de 7:9~ po-r se h:l.ver 
elevado 'os vencimen-
tos do pa.tr-d:o-mór da 
capital a 4:000$, de 
seu ,,judante a. 2:000$ 
dos patrões-mores da 
Bahia., Pernambuco. 
Pará e Ma.tto Grosso a 
:3:000$ e dos officiaes 
das secretari:l.S dos 
arsenaes dos mesmos 
estados a. 3:000$; de 
15:330$ nos venci:; 
mentos dos 50 guar-
das de policia. da. ca-
pit.'l.l e 7:200$. sendo 
4:800$ para. augmento 
de vencimentos dos 
16 guardas rle policia. 
dos estados da Bahia, 
Pernambuco, Parã. e 
Matto Grosso, e 2:400$ 
para ·aluguel de ca.s:J., 

í4:82l$500 

1 • Secretaria de E:sr.ado, 
elevada.· a. verba. de 
5: 400$ por se . h:wer 
consignado verb•~ para 
pa.gamento a um olfi-
cia.l. de gabinete ·~ au
gmenrJI.dos de I. :200$ 
os vencimentos do 

aos dous porteiros do 
arseno.l da capital.... 6.385:156$940 

secretario ..••.•...... 
2. Co!lSelho Na:val (como 

na proposta) ......... . 
3. Quartel General d.1. Ma-

rinha (idem) ........ . 
-t. Supremo Tribunal )lili-

r.ar (idem) ....... . ... .. 
5. Contadot'io. (idem) .... . 
t). Commissariado Ge:ru.J ..la. 

Armaõo. o.ugolEtntadtt 
de 500$ p:1.ra serem 
~leYados o. 2:000$000 
os Yencimento:; do 
port<:it·o .... · . . ...... . 

i. Auditoria. AugmElntntlo. 
de 4:150$ por se ha-
ver ele>ado os ·venci-
roemos rlo escrivão 
a.l:HlO$ e domeirinho 
a. 600$ e pela. equipa· 
ração dos venciooentos 
rlo auditor de m:Lrinba 
o-os. dos juil~c~1. dos 
Feitos da. Fa.zend.á: Na-

139:652.$090 

45:000::;t)OO 

69:215.~ 

-t8:ooosor.o 
159:851)$000 

-ti-: iS0$000 

13. Ca.pitani:l.S de portos. 
a u g m e'n ta. <f o de 
25:519$600. por se 
haver-se fumdo <\m 
5:000S os venciuwJW>s 
do secretario <~ capita,-
nia. da capilàl; em ... 
2:200$ os dos secreta
dos das capitanias dos 
est:~dos da. Bahi;t, :\la· 
rauhão, P:~.rá., Rio 
Gra.nrl~ elo Sul, Sã.o 
P:l.ulo e Pernambuco ; 
em l :500$, os dos 
secretaries das demais 
ropitania.s; em 3$. •~ 
dia.ria dos encarre
gados das diligenc\a.s 
na. capital e em 2.$ rros 
estados; em 5$, o. dia
ria. dos patrões do soe· 
corro naval; em 90$, 
os vencimentos men
saes dos foguistas; em 
50$. dos carvoeiros ; 
em 60$, dos primeiros 

cional.. . . . . . . . .. • . . . . 15:550$000 
8'. Corpo da Armada. o elas- I 

ses annexa.s (como na. 
proposta.) . • . • . • . . • . . . 2.371:180$000 . 

9. Corpo de Infantaria de 
___ :' .. _Marinha. (idem) .....•• _ 200:096$380 

mo.rinbP.iros; e em 45$. 
dos · segundos ditos, 
tudo dosoccorro naval; 
em 90$. os rlo escre
vente da delegacia e 
d:l. ·pratica.gem; em 90$ 
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os do J.atrão; eín 60$. 
os dos remnd01·es e em 
25$1 0$ de fial d~ ·delP.
~~-=_.te S. IO(to da 
:Ba~ e de Si& h aver 
uniformisado em 600$ 
annuaes os vencimen· 
tos dos patrüell·toóres 
dos estados de Ala.goos 
Ceal'á, Espirito-Santo. 
Maral;l.hão , Paraná., 
Parahyba., Rio Grande 
do Sul, Rio Grande do 
Norte, Santa Catlba.ri
na., S. Pa.uloe Ser·gii>c. 

14. Melhoramento. conser· 
vação e balisamento 
dos portos, a.ugmen
tada de 30:000$0000 .. 

15. Força naval (como na 
-proposta) ..•. . .•...... 

16. Hospitaes (como na. pro-
posta.) ............... . 

lí. Repartição da CartaMa
ritima. a.ugmen tada, 
de 29:820$;por se' ha
ver consignildo 'Terba 
par·a pagamento do . 
pessoal das es~ações 
meteorologicase s,ema
phoricn da capital e 
dos estados de Santa 
Cath:~orina e Rio Grande 
do Su.l,comprehendido 
mais um mecanico 
para. a Directoria. dos 
Pharóe:5 e quatro ~ju· 
dantes para a Dir-ecto
ria de Hydrogrnpma, 
e por se haver eletva.do 
a consi~n:açiio desti
nada à acquísição de 
oleos, mechas e cha
miné a 55:000$000; rle 
mais 15:000$ s:endo 
14:000$ pa.r·a. rernonta 
e esta.ll<J!eciment'o de 
estações :;eroaphor·ica e 
m e t e o r o 1 o g i c as, 
e 1:000$ para compra 
de mappas e roteiros 
para se•·em fornecidos 
aos na~ios .......... . 

18. Escola Naval, aug!Den
tada de 2:840$ p<ar se 
haver elevado os ven
cimentos do am.a.nu
ense, porteiro e e:uar
das da bibliotbeca. e 
museo de mar:inba., 
respectív a me n t e a 
2:4.00$, 2:000$ e !m$. 
C=an. v. v 

19. Reformados (como na: 
proposta) ........... . 

·20. Obras. Augmentada de 
10:000$ pa.ra concer
tos inadiaveis no ar
senal do Pará e des
tioada a quantia de 
30:000$ pa.ra. &.'> ol.n-4S 
urgentes e in:~.diaveís 
do qua1'tel d;\ comJ)a
nhia de aprendizes 

marinheiros de Cuy-
abã. ........ ... . ... .. . 

727:037$249 

21. Etapas (como na :pro· 
326:0513$000 posta) ........... .... . 

22. Armamento (como na 

21 o: 000$000 

366$000 

100:000$000 proposta) ..... , ...... . 
23. Munições õe bocca. Sup-

80:000$000 primida. a consigna
ção de 20:130$. im-

3.005:680$404 port.a.ocia. das rar.-ões 
propostas para os 50 

278:643$600 guardas de policia do 
arsenal. ...... . . . .... . 

24. Munições na.vaes (como 
na proposta), de ac
cordo com a. nomen
clatma dos objectos 
necessa.rios ao con
sumo da armada, em 
uso nos conselhos eco-
nomicos ...... .... .. . 

25. Material de construcção 
naval (como na. pro-

5.955:374$870 

800:000$000 

posta) ....... ..•... .. 
26. Combustível (idem) •... 

.....,.... 2J. Fretes, trat!llllento de 
praças e enterr<>S 
(idem) .. . .......•.. . . 

28. Eventuaes (idem) .•. . •• 

800:000$000 
500:000$000 

100:000$000 
300:000$000 

543:6i4.$000 

: 247:679$000 

§ ) o o o mestre ua. officina de córte d? Com
missa.riado Geral da Armada percebera uma 
dia.ria igual (~ dos opera.rios de Ja classe do 
arsenal da. capital. . 

§ 2." E' o governo a.utorisado a reorgamsar 
o rl'guiP.mento dos arsenaes, tendo em vista 
as observações que acompanham a.s tabella.s 
que baixa..rn.m com o decreto n. 240. de 13 de 
tlezembro de 1894, corrigindo na pa.r:te em 
que consigna a. contagem dos dous d~ de 
trabalho para formação de um anno util de 
345 para 300 . 
~ 3." ,Haverá um medico, em co~missão, 

em cada uma da.s escolas de a.prendrzes de 2" 
classe, tirado do quadro do Corpo de Saude 
da Armada. · . · . 

§ 4.• Fica o governo autorisa.do a despen-
der com o melhoramento do material da Ar· 
madn. ~ ,sobras que houver do credito de .... 
12.000:000$. concedido· pelo decreto n. 140, _
de 28 d~;~junho .de IS93;:e .. com" a .re.rorma. d9 --~-

: 8 . 
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material dn. Repa.r~ticão do Conselho N';tval 
até a. (jU<tntia. de ·I :000~000. 

§ 5• :.1s Yauw.~cns q111e perr.eb 'm o;; fnn
çciorHu' io:> llà tar!a ma.r:itima em vir·tude <las 
ob:;erwu;:õ~s •la ta bel h~ q;ue uaixon com o de
c:eto.n. 1347 de 7 de t..br•il de !S9;3 devem 
sm• :thon:td:t;; d:1.tpli pcw c!iante pehts oh~et·
Yaçües do. tabeila que baixou com o decreto 
n. 1059 de 20 de j:.neiro de 1:394. 

§ O.• A, et.1.pas dos officines da armada e· 
classes ::tnnexa.s sel"lo c~alculad:tS à.o mesmo 
preco da.s dos ouiciae; do exe1·cito na.s mesmas 
guarnições. 

§ 7. • o sei'\' iço dos ollici:1es ernb:wcMios nos 
nn.vic» <.b. Arm:ub N::c:ional scriL feito nela 
-T<~if;t; • 

CATEGORIAS COZI:'\IIETROS 

§ S. • n. Taif:t- comprehende: 
T:tifeiros - cozinheiros; 
1tlem - de:;penseiros ; 
Idem- criados. 
§ 9 . • pa.r:l. orgn.niS;\ÇÍI.O das l.itbellas da. -

Tuif:t - sm•lo os ua. vi os da armada di vidiclos 
nm t.t•es c:~.teg•Wi:l.<:, conforme o quadro se
guinte: 

1' ca.tegorla.-N:wios de m:tis de 200 praças 
ele gua.rniçiio ; · 

2" categoria -.Idc:n, idem de 100 praças; 
3' ca.tegorh\- Idem, idem de menos de 100 

IH':t~.a.s de guarn i~.ü.o. 
§ 10. o pe;soa.l d:\-Taif::t-que corresponr.le 

a. cada. um:t das tres categorias ê determi
nado pel:t seguinte t:.~b::::lla : 

m:SPE;'\SEiltOS I CRÚDOS ou TAIFEtRO.S 

----''-:-1-...,....----
"' 

j 
"' c: ~ 

~ ., ~ 
"' 

~ th 
o ... (l) o 
~ .2 d ":::: :... 

;:... o ... e <:: ~ ·::: c:;. 

\ 

E O' 
~ !': - <:: ~ o 0.. Q 0.. -- -- I 

1 I I I ! _por 4 1 por G 
1 ...... 1 1 1 por 3 1 por 5 
1 ...... i ... ... 1 por 3 l por 5 

o ~ .g 
_, "":j f! .~ ~ 
:-- .o.__ '".- -::=·~ ~ - á 

d ~ ~ .s s:: 
.(5 t -= 6 ~ .

1 

8 
- - - -· - -- __ , __ -- -

1•:.. .... . ...... 1 I I 1 4 1 
2·. :; :-.. ... .... = .... 

1 

1 1 1 3! 1 
3> ....... . . . .. ...... ; I 1 1 :3 l 

Obsc·rvações 

Nos n:tvios de 2" e .3' c:\tegoria.s um só cozinheh•o servir:i á c:1.mar:t e pl'.t{:a. de :u•mas. 
· Nos na.vios em que o numêro ele oliicittes ou U.e infe1·iores nii.o :tttingir ao numero 
inJicado nest:\ t:J.hella entende-se que só llaverá um - T:J.iteiro- creo.do·. 

§ 11. quando hou~;er che::fe :thordo poder:'t o na.vio ter mais um cozinheil'o c um ou tlous 
cl'iado;, tail'éit·os. conformo o numei'O ue OiTi~i:lc.S elo c;:;tado-m:tior· . 

. § 12 . n. seguinte t<Lh~lln. m:u·c;\ os vencimentos qne deve pcrcebet· o pessoal da 
.Ta r ta : 

TAll'EIRO$ 

Cozinheiro •.•.• .. • : . . .• . ••. •. .• . • : . 
.. Despenseu·o .... .. ... . .. . ............ . 

Cria.dos ........ . .. . . . . ............ . .. . 

CAl\1;\1\,\. 

íO.~OOO 
60$000 
45$000 

!'!lAÇA DE 
AR.,IAS 

70.~000 
()•1$000 
45$000 

1:'\FE:t~IOP.ES 

E 
GUARl'\1\~~o 

50.$000 
4:5$000 
SG$000 

: .11: 13. o pe,sso:\1 d·1c - Taif<l- será. municiado por bordo. 
·-: - § 14. US.il'ó. do uniforme que for de3igaado. ~ 
~. ~ ~:... § 15. Nos vencim•entos dos om::it\es da armao a e ch\sses annexas qua~do embarc:u1os 
~ .. :- )~1".i. descoutad;\ a quot:1. p:tl'a os criattos. 
;;r.-·:;~, ' · .. Sala daS commissd~s, 4 <Íe setembro de 1803.-Ptmml.os !J[onteneg1·o.~F Lima Du(trte .. 
~f-~:~;Y;:~· ·f;~~a . ... · · · . . - ~ ' . 
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Retlttcçt7o final uo Wl!iccto n. 1/G 1t di: 1.80:"; 
fJUC au~o,·isa o go~e,·no a al11·ir ao mini.~!l!1·io 
<la Cuc1'1·a o crc<li~o extrao;·dinm·i-> de 
.9.000:000$ 11aret occo:-rer eis de51>e::<ts ele 
l'Cstato·açüo dw: .,o,·~a·s {o!'la/;::a.~ •10 tt(ln"l 
c (trluro cxc,·cicios. 

O Cougt•esso Nacionaa rcwlvc: 
Al'tigo nnico. E' o ,~oYeroo autoris:'ldo a. 

nbt•ir ao Ministcrio rla Gu~t'l'l\ o crcrlito ex
tr::ordiom·io de ~.OOO:OOO.j p~ r;~ ccco•-rer às 
dcspe1~1s derestn.m·:lção das nossas fort;~lezas 
nn actn:tl e fn turo exer·cicios j I'OV01'1tdas ns 
disposições em contt·nri:o. " 

Sah das commissi:íes, 4 de selem bro de 1895. 
- Pw·cmlros illOTitcnc!I''" ·-F: Liu11< Durtc.
J • .1\. Nei~cr. 

Yn.e a imprimjr o seguinte 

PARECER. X. 74 DI' I 8!)5 

luclefere o 1't:'}UC1'imeat o Cli~ IJ«e D. Con$lança 
Ez>hi!Jenie~ Cocllrp J>ede 11rna penstio 

A commis..<::1o de p!!_n:Sões, :i. qun.l roi :tpre
scntatla a. petição de 1:1. Coustnnça Ephi<>enia 
Coelho, é de txtrC!cet• que seja. indeferid:J 
porquanto nüo junton úucumentos que ap~ 
Jll'oçn:>scm ;\S nlleg:'l~.õt!S atiro de obtct• uma. 
pensão, 

Sala. dn.s ~ot~miSSõ(!S, Zi ti•' n:rosto de \805, 
-Fon$cca Gut~nan7c.•. pr!!sidcnte.- Cltatea~~
[,,·iuncl.-ficl·mcncrlil<lo dr. j f ol"..\Cs.- Liow 
lJrtcttry - Lco11d Fillto. 

V;lo :\.imprimir os seguintes 

I'ROJECTOS 

N. J.J!) A-lS!J;;> 

Pa;·cccl· SO~I'C (l.< cme;llln.< onti'Ccidas ao p!·o· 
jccto ~~. 1.4!) ..-1, de 1895. que fi:•:a a ttC>[1c::a 
do lllú~istc•·io ela Jusl'iç11 c N.:gccios It~tel·io. 
,·es para o c~;en·icio ,rJe 18'JG 

Dal; elllomlas o1I'~recidas ao pr<>jecto. ns quo 
contoom >Ol'bns fixnd.~s om al;r<wismos au
grueiltam a.de.;;p~a desl;entinisterio na. quantia 
do 665:804$425. Outr:Js ha. como as do .~r. 
deputado ~lodeiros o Albuquol'quo, 1'0\ati~<l.S 
á acquisiçito do mercado d:l. Gloria. par~ jo
sta.llaçffo da Escola. Na<:iona.l do Bc!Lo.s Artes 
o ao monumento Beltjamin Consta.nt, quo, 
avult<l.ndo Oll} <?lov:ula. ~unntia, t)fio podiam, 

cutrotanto. sor comput.•Jas. por não lhM ter 
o seu autor th::vlo irnporl'\nci:~. oxacta. Fiel 
ao Jll'Oposito de se ma.ntor nos limites da 
p1•oposta. do governo, só pOde a commi~slio. no 
trabalho de solecçiio quo fez. acceitnr o 11e
quouo numerl) de emendas que teem p:~oreccl' 
f(\voro.vel. A som ma dtl. dcspcs:1. accx'GSCida 
com ost:~s omenàas e <le 128:000!';. Deduztcl;~ 
desta. somm:1. a. import:tncia. das recluc:çli()S 
propostas em <·mondas que :l.commi~ão accei
tou. no valor llc li:2!.0$, fie.• a. de!'p~S;l. du 
J.>ro.iocto n.ugmcnhdn. para. 16.328:i03$200,isto 
~. mais:~ .196~02.'5 do que na propost.'1.. 

Espor:1. porém, a commissão poder snppri
mir om 3" discus..~o est.'\ pequena. dürorenç;l. 

So.ho a. com missão quo qu:\si tod:-..s as emen
das aprcsont..'\d;~S continham medida.s do rel:1.· 
ti v:~. utilid;\c!e, mas niio póde deixar de relem
bt•ar que a. situ:J.~:io financeim do paiz oxige o. 
adiamento d;~ roalisaç.:1o de serviços uteis 
pM'a SOI'eiU ;\penas levadOS :\ ofi'(~itO OS que Hl 
impõem por <~.bsolut..'\ necessidade. 

Espero., por con~eguinte, que ntt.Euden•!o 
ao elevado movel que a. conduz, a camarn a 
auxiliarA, eviiando o nccresclmo dos encar
gos a já. ooeradissim;• receita. uo proximo 
exercício. 

Pa!·cce1·es 2la!'Ci(!es sobre as. emendas 

~. 1, dos Sl's. Thomaz Del tino. Oscar Go
doy e otaros, restabelecendo a ;.vérb:l. do or
~amento em vigor pn.t'l\ a. subvenção do Lyceu 
de Artes e Officios desta cn:pit:ll. 

Fazendo justiç.'<l. aos relevantes serviços 
prestados :'~ popul::ç.ão da Capital da Repu· 
blic<\ peto Lyceu de Artes e Ofll.cio~. pensa. 
;l. commiss;1o ji~ estw este estabelecimento 
bast.'lnt.e subsidiado com a quota, pt•oposta 
pelo govct·no e <~.ceei ta uo projPcto, de 50:000$. 
.iulgundo excessivo duplicnt· cst.'\ qu;\nti:l.. 
qu:u1do lo i clla obrig<~.du a deixar de :tttctvler 
a. nccess:n-ios servkos n cargo do estado c a 
pcditlos de subven('ão de ic!enticos e tambem 
ueneficos eslnbelccimcntos das capitaes de al
guns estndos. 

N. 2, d,,s Srs. Hermenegildo de Moraes, 
Alves de ·~;O$, est,a.b$cendo a 
sulrrençit!>d~ ~V~J. _ . y~;;. ~nz. 

Julg~t-• 1\il:í.!.·)g:tda.st ?!li'eF que 
encootl".l. no prece en e aberto cõiil ~ a emen
da dos Srs. Hermenegildo de Moraes, Alves 
do C:tstro e outrO$:!. cre:u;-ão de um:a. fonte 
rlc despe7.n para ~te ministerio, que póde · 
nvult.w considero'l"elrnente nos futuros exer
cícios. .. 

A experienci:~. da vida. orç.'\mental'ia do . 
pai r. demons~1·=- que todos os tit\llos de des
peza. uma ,,e;: creados tenden'i sempre ·a. . 
crescer . inrlefinidamente. Aquelle de _que 
vet'$:1. a emenda e do~ q\ie mais ra;vorcccm:·o':· 
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desenvolvimento, já. pela extensão do mesmo N. S. do Sr. Gonçalves Ramos. creando a 
favor n. outros estados, que com justiça não consignação de 6:000$ para o laboratorio de 
poderi;l. ser negada concedida ao primeiro, jâ. biologia do .1 ... 1useu Nacional. 
I>elo ãugmento posterior de cada. subvençã.). E' a commissão de parecer que seja appro· 

Si e verdade que o ar·t. 35, § 2", da.Coosti· vada. 
tuiçiiô, dâ. ao Congresso Federal, oilo privati- N. 9. dos Srs. Osc.'\r Godoy, Thomaz Del-
vamP.nte. a competen•~üt. para animar no tlno e Arnl\t·iM dP. Mat.t.os . •. 
paiz o desenvolvimento• das lettras. artes e Pensa. a com missão, attendendo ~o lastl
sciencia.s, e tambem .certo que o § s• do mavel est."'.do das salas em que funcc10nam e 
mesmo artigo incumbe-lhe tambem a creaçã.o ·despacbatn os tl'ibunaes e juizes_. que d~ve 
de instituições de ensino superior e secun- ser app1•ovada a emenda, reduztda, porem, 
dario nos Estados. _ a 20:00il$ a consignação. 

Ora a outor·gação dest.e -podér impol'ta duas N. lO, dos Srs. Pinto da Fonseca, Botelho 
-consequeocia: 1•, que, quanto ao ensino su- e outros. marcando a subvenção de 5:000$ 
pet·ior e secundat·io, a 'União deve mantel-os :para o Asylo de S. Luiz de Caethê. 
:nos Estados, quando os seus recursos ãnan· Pensa a commissão que não deve ser ap-
-ceiros o pel'mittam; 2• que cumprin110 man· pl'ovada.. 
t,el-os nestas condições nã.o se justifica que. N. 11 , do Sr. F. Tolentino, augmentando 
a · titulo de supprir .a falta de reali:::ação de 5:000$ para 10:000$ a consignação para . 
.desse ene~.~rgo deviila a carencia de recursos compra e cópia de dotumen.tos import3.nt.e!! • 
:se a obrigue a subvencionar institutos que para o A~chivo Publico. 
não creou, sobre os quaLes não tem i.nterven· A commissã.oe de parecer que deve S•~r a.p-
ção. onerando a sua receita com despeza provada.. 

· a.vultada._por cuja proficuidade não póde res· N. 12. do Sr. F. Tolentino, a.ugmentando 
. - ponder. - de 9:000$ a 12:000$ o subsidio ao Instituto 

N. 3. do Sr. Medeiros de Albuquerque, Histo1ico e Geographico. 
mantendo a pensão de Francisco Braga. Pensa a com missão que merece ser appro· 

. . -Pensa a commissão q;uepóde ser appróva1la vada esta emenda. 
· .esta emenda, attento o meri+.o e apro"eita- N. 13. do Sr. Galdino Loreto, mandando 

mento do artista esíipendiado n·a Europa e supprimir o n. 2" das disposições geraes que 
- propõe que St>ja. augméntada ·a consignaÇão a.utoriS<t o accordo entre o governo da Umão 

respectiva da qúantia de i :2UO$,moeda papel. e os dos estados de S. Pauto e Pernambuco 
pal~<~. ser incluída esta J[)ensão. para serem t-ransferidos a estes os cursos a.n

N. 4, dos Srs- Silva, i\·lal'iz, Coelho Cintra nexos ás faculdades de direito. 
e cmtros.estabelecendo a subvenção de 20:000$ Nenhuma razão plausivel encontr-.a. a. com-
para os lyceus de varios estados. mis_.c:ão para a existencia. destes cursos a.n-

Pe.Jsa a.commissilo que não deve ser appro- nexos ás fa.cul1la.des de r1ireito, N"ao manten
vada pelas razões e."tpostas no parecer sobre a. do a União, nem se achando em con-' ições de 

. .. emenda n. 2. mantet• nascapit;\esdos outros estados daRe· 
N. 5, dos Srs. Silva Mariz, Silva Castl'O e publica institutos de ensino secundaria, pa

outros, augmentando pa.t'a. 12:000$ a. sub- rece injusto que os mantenha. nos dos Esta
venção da Polyclinica. Geral rlo Rio de Ja- dos de S. Paulo e Pernambuco. 
neiro. O t'emedio radical sabe a. commissão que 

A commissão é de parecer que póde ser deverh ser a extincção dos cursos;. mas, co
approva.da esta. emenda., que ap(!nas importl. mo este1-emedio. apenas suprimir·ia uma pe

,_ um· accrescimo de 4:000$ P.ID favor de uma puena parte da.s despezas com eU~ feitas, pa
- instituição que presta. os mais relevantes ser· rece-llte preferível indicar ao governo o <~lvi

Yiços ã. população do District.o Federal. tre de aproveitar as instituições existentes 
· N. 6, 1los Srs. Augusto de Freit1s e Ber~ em accordo com os estados, exonerando-se o 

·Têdo, augmentando para l5:000$a subvenção Tbesouro da respectiva despeza, sem prejui-
da PolicUnica. zo do ensino. 

Pensa a commissão ·que não deve ser ap- . Por est:1.s razões pode a commissão que 
:provada.- O augmento de 4:000.$ acceito .iá é seja. rejeitwla. a emenda. 

· ·mo.is um ra.zoa.vel auxilio prest.:~do pelo The· N. 14, do Sr. AlenC3r Guimarã-es, a.ugmen· 
souro na. sua difficil situação. ta.ndo a. consignação de 5:000$ pa.ra a refor-

N. 7, do Sr.Gonçalve:s ttamos, supprimindo ma do material do serviço sanitario m:l.ritimo 
a consigD<1Qão de 7:200$ para combustível do de Pa.ranag)lâ., 

, ~Qspicio Nacjónal de Alienados e manrlando A commissão pensa que deve ser appro-
correr a ·despeza por ·conta. da consigna~~o vada. 

:Jlara alim.enta(<ão. _ N. 15. dq Sr. José Bevilaqua., creando a 
_:-:-A . commissão e de parecer qu~ deve ser consignaçã-o de 5:000$ para o lnsti~~to)iisto;. 
{l.J?.I>rova.Qa.. , -rico do·Cearã. · ' · · - · 
~ ..... :· · .. -:- --- --· ·· ·.·· 

... 
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Tratando-se de subvenção nov~ a. crea.r e 
j:i. b:l.vendo idootic;~ instituiç,ão sub,•enciona
da. nesta ca.pital. pensa a. commissilo oã.ó ser 
ca..~ de ter a ~pprova.ção da Ca.mara.. 

tendo proposto augmento nem verba. especial 
pal':.l. melhorai-a, julga. a com missão que não 
é absolutamente caso para reducção. 

N. 16, do Sr. Pa.ranb.os Montenegro. Pens:~. 
a. commi:;sã.o que o :l.ugrnento já acceito na 
ementla. do Sr. F. Tolentino constitue ra.zoa
vcl o.oorcscimo no auxilio prestado ao Jnsti· 
tu to Historico e Geographico do Rio de Janei
ro, sendo, portanto. de pa1recex: que não seja. 
;\pprovada. esta emenda.. 

N. 22, do Sr. Jose Carlos. suppri
minc.lo o augmento propost:J pela com missão, 
para. 12:000$ da. consignação para compra. rle 
livros para a. bibliotl1eca da Cama.ra. dos Depu
tados. 

N. 17, dos Srs. Oscar Godoy, Gabriel Sal
gada e outros, augment1~ndo - para. 5:660$ a 
consignação de despezas eventuaes. compra 
de moveis. etc .• da Inspeoctoria Geral de Sau
de dos Portos para 11iaria.s de alimenta
ç-ão dos ajudantes da Inspectoriaencarre.,trados 
das visitas sa.nita.rias. 

A com missão equiparou a. consignação da 
Cl1 mara á pedida pelo Senado ; julga. ignaes 
as necessidades das rluas ·casas quanto á bi
bliotheca. e considera que esta casa. do Con
gresso já. em exercícios anteriores obteve 
consignação superior á da. Cama.ra. 

E' o parecer da commissã.o que seja. a.p
prova.da. 

N. 18, do Sr. José Bt~vila.q ua.. mandando 
applica.r 40:000$ da consignll.\:âO de 460:000$ 
para obras, ao proseguimento d:IS obras do 
loStituto Benjamin Constant. 

Da. verba. de 460:000$ proposta pelo go
verno para. a rubrica. - Obras - apenas 
200:000$ não tem applic:ação determinada 
Desta. importancia teriam de sahir os 40:000~ 
de que versa a emenda. s:uccede, porém, que 
ella já é exigua para Sa.tisrazer a. todas as 
despe7..a.s da consignação a que está a.ttribuida. 
- conservação, accrescimos e reparos dos 
edificios, etc. 

Assim sendo e tratando-se rle obra que não 
ê urgente, quando a co01missão deixou de 
attender a outros pe•lidos com mais forte ne
cessidade, pensa. a commi!>São que nã.o deve 
ser approva.da a emenda .. 

N. 19, do Sr. Paula Ramos, creando a 
subvençito de 10:000$ para o Lyceo de Artes 
e OlHei os de Sant:l. Catharioa. 

Pensa. a commissão nã.o dever recommendar 
á Camara a. approvacã.o dlesta emenda.. Crea 
uma subven~o nova e o The..<:Ouro nã.o està. 
em condição de receber Dt)VOS encargos. 

N. 20. dos Srs. Par1mhos Montenegro. 
Neiva. e outros. creando a subvenção de 
5:000$000 ~ o lostituto Historico da Bahia. 

A comm1ssiio é de p~wecer ' que não seja 
approvada pela razão e:Xposta no parecer 
soore a emenda o. 15. 

N. 21, do Sr. José Carlos, diminuindo 
para.l2:000$ a. consignaçij:O<le50:000$ pedida 
para. despezas com o pa.la.cio da. pmsidenci.a 
da Republica. 

Pensa a commissão que nã.o deve ser appro· 
vada.. A consignação de 5.0:000$. si for sufii
ciente para as despezas de expediente, pe
quenos reparos e com:prra. de moveis, ê 
ent1-etanto insign.ifiC<~.nte pa~a. as necessi
dades · da. .. insta.Uação .do chefe do Estado, 
pe_ssimamen.~ feita n~~1ac_io Ita.maraty. ~ao 

Por estas ra~ões julga. não dever ser appro
vada. a emenda. 

N. 23, do Sr. José Carlos, supprimindo a 
verba. para a,judas rle custa aos deputados. 

Não póde ser a.pprovada porque esta. des· 
peza é determin~da em lei e fixada. no orça
mento em virtude do disposto no art. 22 da 
Constituição da. Republica.. 

N. 24, supprimindo a consignação de 50:000$ 
para a policia reservada . . 

Considera. a. commissão que esta. consignação 
substitue nó orçamento uma des:peza. de mais 
de 200:0011$. supprimida com a diminuição 
das consignações para inspectores seccionaes 
e agen:es; lembra que este serviço é indispeo
savel 6 que só a. inclusão de uma verba. em 
globo para ser empregai! a discricionariamente 
pelo.cbele de policia póde dar lugar a. que 
seja feitO sem os notorios inconvenientes dos 
empre:,'3.dos com vencimentOs fixos. Entre
tanto acceita a reduccã.o de 10:000$ na consi
gnação proposta. 

N. 25, do Sr .. José Carlos, supprimindo a.s 
consigna~ões para compras e custeio de lanchas 
a. vapor para o se1·viço sa.nítario marítimo 
dos estados da Bahia e do Parà. 

Não pôde a commis~rro concordar com·esta. 
emenda. 

Trata-se de dous ~os mais importantes 
portos da. Repub1ca, frequentados assidua
mente por muitos navios. Devendo a visita. 
sa.uitaria ter lugar apenas entrado o navio no 
porto, nã.o se.comprebende que não ~"PP
nham os re:spectivos inspectores do material 
ne~sa.rio .P<"~.ra fazel-a. sem a.trazo de ser· 
viço. 

N. 26, do Sr. José Carlos. Pensa a commissão 
não dever ser a.pprovada. a emend:\ que a.u
gmenta as consignações pa.ra. a. brigalla. poll
nial. Em credito especial pedido pelo g(jverno 
e nas verbas do projecto jâ. estão attendirlas, 
com especial interesse, as solicitações mais 
urgen.tes feitas no relatorio do ministro do 
interior. 

N. 27, do Sr. José Carlos, augmentaodo ele 
8:500$ a verba.· para compra de livros. jor
n~es, etc.,_para.a Bibliotheca. Nacional. 
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:Não tendoconcorda~lo coma suppre:»âodest.a. 
quantia d:l. consignação p:n~ este fim de;;ti
n:Wa n2 secret.'l.1'i3. da. C;J.:n:>.ra dos Deput:tdos, 
nio pÓde t.-unbem a com missão concordnr com 
<.>St(l. eme:1da.. Accres·~e que na. dotação das 
consígi1açõ~s da llibliothec;t .ió. ellaaugmentou 
t\S da p1•opo;;t~\ elo go,·e:rno. satislitzeudo a ;:o
licit-'l._:úe;; pa.\'tículnrmente feitas pelo director 
do estabelecimento. · 

N. 28, do Sr. Jo>c C..'l.rlt-s, supprimi!l(lo o 
período d(l. rubric3. n. :"l!J , em que se consigna 
o !>receito legal em vb•tude do qual a metade 
da. despe7..a dest.'l. verba é paga pela. munici
p:.~.l!dM.e do Rio de .Janeiro. 

Este preceito faz p:n·te tle um conjuneto de 
di~posições que regulam actualmente as rela
ções da Uni:io e d;t mu.nicipalid"cle tio Distri
cto Fetleral,uo tocante ao custeio dos set•,·iços 
de justiça e policia. local e do corpt• de bom
beiros. Pens:~. a. commissã.o que o re(:imen 
actualmente em ,·ig-ot• p;n':l. al'l'eC<tda\âo de 
certos irnpo3tos pela Unià:> e c::steio em com
mum destes serviços. pede cstuclo da Oamn.r;l 
e pl'ova velmente m.•di ticações. Julg:t, porém, 

- · @e _ _não ~e deve ucceit.ar cm.parte, sem _in-
- spiração de um plano de CODJunctc, na le1 do 

01-çamento. Por este motivo, pensa que não 
·. deve :;er appl'OV3:1a. a •emcnda. 

;; :N. 29, do Sr. Jo•é Carlos, creantlo a consi
gn~:ão de 28:800$ para aluguel de cosas e 
expediente d3.s delegacias urbanas e sub
urbanas. 

Pons.'l. a com missão que. frru."trados cs i o
~ tuitos <la organisaç:ão :ac&unlmente em vigor 

da polici(l. do Distt·icto Feder(l.l,a despeza que 
- com ellase ínz j{~ é oxorbitante. A retormn 

dessa orga.ni~acão par,ece ser irnpos!<'l. pela 
experiencia.. E' inconvcnientissimo , por
tanto. sobrecari'eg;l.!' ainda. o Tbe..~uro com 
mais · <l~pez;~s, quando sem este accrcscimo, 
a actual orgauisação po•ler.:~ coutinunr a 
manter o imperretio s·erviço que presta e <.!bm 
elle nã.o o melhorará. 

N. :3(). do Sr. Ca1·lcs de :\ov:;es, crcando •t 
suõvenç:'io de ü:O~ p:u'<1. a Sorietla.de de 
Oeogro.phi3. do Rio de .Ja.neiro. 

Pensa. :.1. commissão que não deYe ser 
n.ppro"11da pela razii:o exposta. no parece1· a 
emenda. n. 15. 

N. 31, elos Sr~- Mariano R:\ mos e Cin~cci·
olo,creaudo a subvenç!âo de 10:000$000 p;tr:l. o 
Lyceu de At·tes e Otncius de Cuyabü. 

.Pensn. •~ com missão que nit.o tleYc set' appro
v;\da pela ra.zno ~::tpo:s Lu. uu parecer ;i ~meuda 
n. 19. 

N. 32, uos Sr:>. Pereira Lyra e outros. 
:1.ugmentando :1. consignat:ão de 20:0C0$000 
pam o Peda!JO!Jium. · 

A commissão é de.pm·ccer que não seja a.p
·provada. Tendo de su:pprilllir uma cousigoa.
oão dest-.1. Yerbo. na. terceira di!:<:ussflO. re~er

.. v a-Se· para. applicar a. .im ~rt:mcia della. · em 

attender r:\zoavelmente a. necassidacles de 
outras consi~na~.ões da mesma ver h:\. 

N. 33. dos~Srs. Lins de Vasconcellos e ou
trcs,autorisnnr!o operações de credito para ser 
tr:msreri,Jo o Museu Nacional t1a Quint:J. da. 
Boa Vist:L para o seu antigo edi.tlcio. 

Trntando-sedé medida admin.istt•a.tiv;l. cum
pre ao governo julgar dn. cotn-eniencia da. 
transferencia, plra a qual pedir;'~ verba. ou 
credito especi;tl, si o julgar necess.1.rht. Por 
e:::te motivo, .julga a com missão que não devo 
ser approv:tda a emenda.. 

N. 34,creauclo a consignação de 100:000$000 
para come~.o d<t construc~o de um euificio 
destinado ao Fomm de;;h-capital. 

A commisS<'io, reconhecendo a utilidade da 
medida proposta. 11a emenda, é ele opinii~o. 
por{} m, quo não SP.ja esta approvada, por lhe 
parece1· !mpropria. a occasião pnra compro
mettcr o Thesouro em ohr:\s dispendiosas 
como est..J.. 

N. 3:S, dos Srs. Pereim de Lyra, Ma.rcio
nillo Lins e outros. 

Pons:l. a commissão que dcYe ser a.ppro
vada, 1>or serem identicas~ ns condições do 
porto do Rl'ci!e ás dos pol'tos d{l Para e d;1. 
B3hia e. por consequencia., as necessidades 
do ser.'"it:O S<\Uitario marítimo. 

N. 36, dos Srs. Paula Ramos e Frctlerico 
Bo!·ges. · 

A comml~o·;r jt\ .. ~mittin-.. par~.:m.,.-con
tmrio i snpp1·es..~o Çlo)". U :lns dis~ições 
gera.es que :mkr~ o accerdo do @zj'erno 
Federal com os dos est.1.tlos de Pernambuco e 
S. P:~.tllo, par:t. tra.ns!'erir os cursos annexos 
ás lltculdncles V.®·~·c.lro qv.~!Hlo tratou dtt 
emendo. n. Il$. · · 

N. 37, do St•. 't?i'r.'dert~ Dci'tt;~. 
Jti. emittiu a commissão parecer contmrio 

:i. suppt·e..~o da consignação p.'\ra pag:1.mento 
do pessoal c!e policio. rc$Cl'v:ula, opinando no 
sentido de poder ser rect!Jzidt~ a.. 40:000$, 
qunntlo tr:1tou da emendt~ n . 24. 

N. 38, dos Srs. Sil\·;1. Mariz, Trind;~tle c 
Coelho Lisboa, crco.uclo a oon:>igna~.<1o de 
S:OOO$ ll<ll':l. a COlUpra tlc uma lle<}Uena. lan
c1m para o serviço sa.nitario marittmo da ca· 
pirol da Pt~rohyba. 

Pcus:t. ;~ commissíio que póile ser ;~ppro
va.da. 

N. 39, tio Sr. Thomaz C:\valc:~nti, cre:muo 
:~. subvcn~"1o •~o piutor Decio Vi \lares~~· 
conclusão do seu qundro- Epope.1. MriC!il-~14\ · 
Br•~~ileir•-d<r..l.ll~> ;Jhgoverno, -

Pens:~~.a- com missão que, tra.k.-Mo-ss de uma. 
obra. de A.Yte de--~l.l»'~& n commt'!t~'lll' ·os ser
viços d3. l'J.Ç:~. pret.1. :·~ c i v ilha.çâo l>r:uileira. 
no quaL dispendeu l:'1 o ~rhesoU1'0 cercn.de 
6:00U$, insufficicntcs p:w:1. ·~ conclusão d:\ 
obra, pela moditic;:ção tio nosso meio eco
nomico que enc:n•eceu o materh~l necess<\rio, 
deve :.t em~mh~ ser approvada.. 
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N. 40, do Sr. Medcil'os e Albuquerque, 
prorog:~.ndo por mais s-.eis mez 3. pensão a.o 
artista. Luduvico BerM. 

A commissão é de p:wecer que seja appro
v:~u:t pela.s mesm:t<> l".1ZÕt~s expostas quanto ó. 
emenda n. 3. ;J.l'bitrada. 'em 3:600$ o.augmen
to ;\ fa.zeJ.' na. consigna,~.ão respectiva para 
compo1•t.•r a pensão. 

N. 41, do St·. Mede.iros e Albuquerque, 
autoris..'\n·!o ao governo a abrir credites pa.ra. 
d:tl' começ:o ;'~s obr:l.S pa.r.a. <1. esta. tua e mauso-
léu de Benjamin Consta.nt. · 

A com missão Jlensa. que deve ser a.ppl'O
va.da. 

N. 42, autorisa.ndo o g:overno 3. abrir o ne
cess;wio credito -p&.l'<\ tl·a.nsrerench~ da Escola. 
N:1r.ional de Dellas Ar!es p:l.t'a o cdificio elo 
antigo mcrc.'l."lo da. Gloria.. 

l:stil. a commissão convencitla. ela oonvP.
niencia, mesmo da. necessidade, El.e tra.ns
f;!rir para mt~lhor loe<tl o unico instituto 
omda.l de ensino artístico dest.1. capital. Nfto 
julga, porém, regular que se dê a. ampla. 
autorisação da emenda, sem conhecimento e 
tb:açilo da quantia. cert.a a despender com a 
trans!erencia.. Accresoo ainda; que o juir. 
competente para decidir da conveniencin. d:~. 
mudança. paro. o local a.)pont3.do é o governo, 
que nem emittiu juizo sobre a proposta. do 
officlo do director da escola, tra.nscripto no 
l'ela.torto, nem fez proée:der a. orça.ménto que 
h:l bilite :1. com missão a arbitrar o q'ltantum 
da despeza. a fa.ze1·. 

E' por isso de parecer que niio seja n.ppt•o
'"'~cln o. emend3. como estó. redigida, reser
vn.ndo-se para. toma!! c:onbecimento do alvi
tre que lhe se.jn, porventura, proposto par3. 
satisfa.zer :1. necessidade <>.pontada, adolltando 
como sua., em emenda á terceira discu'Ssü.o, a 
sotu~.iio que lhe parecer mais conveniente e 
er.onomic<t. 

N. 43, dos Srs. Brici•o Filho, Augusto de 
Freitas e outros, augmentando pam 18:000$ 
a consigna~.fU> para. su1>veoç;1o ao Instituto 
Vaccinico do Districto Fe:deral. 

Pensa. a commissão que póde ser n.ppro
vn.da.. 

N. 44, do Sr. Vergne de Abreu. 
Pen$a a. commis~ão que póde ser approva.

da, assim redigida: <30:000$ para comprn. de 
uma lancha. a. v&.por para couduc~:ão de do
entes; 5:000$ para. construccão de um:J. pon· 
te de desembarque no hospital marítimo de 
Bom Despacho; 5:000$ }>u~ra. collocaçã.o e trans· 
pot-te das estufas de dE!Sinfecç-:io de Genesta 
Hceroscber em deposito na Alfa.nde,n-a.; li :000$ 
para. o pes..coal que terá. de servir na~ lan· 
cha.s, c IO:OOO.S p:~ra. cu!;teio da.s mesmas. 

Nlo obstante tmt.•r·se de uma ultimn. sub
venção pr~tada pola. União a este util &
ta.belecimento, como se vê dos termos da. 
emenda. e da::; palavras pro!t>rid:l.S p;elo seu 
autor ao sustautal-a., nit.O póde a. commis~ão 
recommend;~r a. sua. o.pprovação. 

Sala das coromissõos, 4 de setembro de 1805. 
- João Ú'f'C-<. p1-esident.e.- .i\l.!lerto Torres, 
rõlator. - .o\UffU~to Jl[ontene!JI'O. - Lauro 
illtrller.-Scr.;cdclto Co1T~a.-Bencdicto Leite" 
- Paula C!limm·(l,)s, com restricçfi.o quanto 
a.9 Lyceu uo Artes o Oflicios da Bahia. 

N. 1 

A' l'ttb!'ica n. · 26(institoiçã,o subsiui:ula.) do 
projccto n. I4!J, de IS9:í (or<;amcnto da. Jus
ti~'<l e Ncgocios lntet·iore~): 

Lyceu do Artes e Officios da Ga.pita.l Fede· 
ra.l: - restabeleça-se o. consign~ã.o votada. 
pa.r(l. o o:.-~~1.mcoto em vigor, - - -

S. R. - S:Un. das sessões, 12 do agosto de 
1895. - Tiroma; Delfino.-O::co.l' Godoy.
:lmcrico de "llatlos.-Froaço. Cm"'aU,o. 

N. 2 

Ao§ 30-Instituil;úes subsidiada.s:-a.ccres· 
cent.e-so:-a.uxilio ao Lyceu <lo estados de 
í.1oy:u. 20:000~000 . ~ · 

S. R.-Sal;~ das sesslies, i2 de agost{) de 
1895.-Ilr,l·mr.n<:!Jíf.tlo de Momcs.-Al·oes ele 
C<Utro.-U,·lJo.no d.: GomJ8a. -Ovi<lio Abrantcs. 

N. 3 

At-cre~ccn te-se n:1. vet·ba destinad:~. :1.0 Insti
tuto Nacional de i\lnsic.1. a sommo. precisa 
pa.ra proro~r-se por u~ p\~l&it~
sal de GOO :.r&ncos do ~n1Jit.'l. }:'t'l1Ué!SCO 
Bra.,n-a.. r=;;- • . . . 

S. R.-Sala da.s Sessões, 13 do agosto de 
l895.-11fcdci1'(J$ C )1/ÚII!ZIICI'!ZICC. 

N. 4 

Ao n. 30:- augmentc·so :W:OOO~pat•ac.ttla 
um dos Lycêos ele inst.rncçiio :;ccun•laria dos 
estados dCJ llrn.ranhão. Pinuhy, Rio Grnnue 
tio Nortee Pa.r"abyba do Norte-Lei n. 266 de 
24 de dezembro de 1894, n. S'l. 

N. 45, do Sr. Neiva.;1LUgmenta.ndo o.· con
signação de lO :000$ par~~ subvenç;\o o.o Lyccu 
de Artes á~ Officios da. Bahia.» 

~- R.-Sala. da.s se.~ões. 13 de ngosto de 
1895.-Sil-ca fiTar i; .-Coc/Tto Lisboa.- T;·in
daác.-'l'aoarcs d~ Lym.-F1·ancisco Gtwocl . 
-Ciwl·caulJr!and.- Junqueira ~lyres. - J.Yo· 
gueirct Pam~taguà.-Anisio de .d.lmm.-Gus
l«~O Veras.-.-l.;'thu;· cle-VascoaceUos. 
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N; 5 I Lv.iz Detsi.- L. Caetano.- Simão da. Cunha. 
· ~ · · •. - 1'n.-•Ja1·es ele Lyra.- Lo.men/UL Lins.-A.len-

Ao P.· 36 - augmen.te-se :para. 12:000:;, a car Guimarães.- Mariano Ramos . 
verbâ de 8:000$ :para a Policlinica Geral do 
Rio ~e Janeiro. · N. 11 

s·. ·R.-Sala. das ses:;ões, 13 de agosto de 
1895.- SiZ'Va ,l[agi:;.- Zlrkfo.uo Lima.-Sil..,a 
Castro.-Octal!iano Loul·ei,·o.-Chateattltriand. 
-MarcioniUo Lins.-Costa Azevedo.-Coetho 
Lisboa. -TI!oma:: Del;'ino.-Zama.- Ve1·gne 
de Abreu.-Nút:a.-Uns de VMconceU.os.
Torquatro ~woreira.-Car~?s de .No-or:~s.-!ose 
.Be-oilaqua . -Fcrna1!de3 L~ma.-Br•c•o Fttho. 

N. 6 
A' rubrica 36- In:stituições snbsidi11.das 

pela. União:- AccrescenU,-se: -elevada. a 
I5:000$·a ·consignação :para. a Policlinica. Ge
ra.l do Rio de Janeiro. 
· s. R.-sala. das ses~;õP.s, 12 de a:rosto de 

1895.-A.ugusto de Freitas.-Eduardo de .Ber
redo. 

N -• J 

Ao§ 18 doa.rt. l•doprojecto -Assistencia. 
ele ali~na.dos- supprimtida. a consignaç:ão de 

·7:200S de combustível, da rubrica-Material 
do Hospício Nacional-H incluída. na consigna

·ção de 250:000$: para :3-limeniaç.ão e eombus
tivel, 648:894$400. 

. · S. R.-Sala das sessües, 14 de agosto de 
- 1895.-Gonçal1les RamG•s. 

N. 8 

Ao§ 34 r1o art. l" -· Laboratoric de Bio
logia : gratificação do pessoal, 3:000$; mate
rial, 3:000$; total 6:0010$000. 

s. R.-Sala. das sessi5es, 14 de agosto de 
1895.-Gonçal'tles I~amos. 

N. 9 

A' rubrica 11 (.Justiça do Districto Federal) 
que fixa. a despeza. d.o Ministerio t1os .Ne
gocios Interiores : - accrescente-se- Consi
gnação de 30:000$ para reparação da mobi
lia e predios em que funcciona. o Tribunal 
Civil e Criminal. ~ 

S. R. - Sala. das . sE!SSÕes, 14 da agosto de 
1895. - Osca1· Gocloy, - 'l'homa:: .Del{ino. -
A..merico de Mattos. 

N. 10 

A' rubrica. 36 : - accrescente-se 5:000$ 
-'-~. para o-Asy~o de S. ~~iz de Caeté . . 
~ ~.. S<R .. - -~a.la. das Set~S, 14 de.agosto de 
:.~~.:,: '1895;_ ~'~imd ãa Fq~:~:ea.~·~..:.::. .á; 7JotelJW; :·.....: 

Archivo Publico : - Eleve-se de :5:000$ a 
10:000$ a consignação para compra e cópia 
de documentos importantes, etc., etc. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de agosto de 
1895.- F?·ancisco Tolcntino. 

N. 12 

Ao Instituto Ristorico e Geogra.phico -
eleve-se de 9:000$ a 12:000$ o subsidio da. 
União. 

S. R. - Sala das sessões. 14 de agosto de 
1895. - FranciSco I'otentino. 

N. 13 

Supprima-se o art. ·2• relativo aos cursos 
annexos á.s faculdades de direito . 

S. R.- Sala. das.sessões, 14 de agosto de 
1895.- Galdino LÕ'Yeio. 

·. N. 14 

Ao~ 19 do art. 1. •- a.ccrescente-se : -
a.ugméntada. a consignt\Cão de 5:000$ para a 
reforma. do máterial marítimo a. cargo d~ 
Inspectoria. f'! o Porto de Parana.guã.. 

S. R.- Sala. das sessões, 14 de agosto de 
1895.- Alencar Guimarães. 

N. 15 

A' rubrica 36- Instituições subsidiadas -
Accrescente-se 5:000$. para auxiliar as pu
blicações do Instituto Historico do Cearâ.. 

S . R.-=--~ Sa.la. rlas sessões, 16 de agosto de 
1895.- Jose Be-oila'Jtw.. 

N. 16 

Ao art. 1.•. n. 36 -Instituto Historico e 
Geographico Bra.zi!eiro -em vez de 9:000$. 
diga,-se 15:000$000. 

S. R. - Sala. na.s sessões, 16de agosto de 
1895~- Paranh.os Montenegro. 

N. 17 

Material da Inspectoria. Geral de· Saude dos 
Portos- onde se lê.;_ Despezas eveotu~és, 
compra de moveis, 2:000$- diga-se -:- DeSpe
~ : eventuáes, -compra- ae moveis, . di.â.'rias' . 
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N. 25 para alimentação dcs ajudantes da inspe
Ctoria. encarreg:\d~ da. visita sa.oitaria. do 
porto, na razão de ~.5:Ei60$. 

s. R. -Sala. d&.s sessões. 16 tle 3.,"0Sto de 
1895.-0scar Godo!t· - Gabriel Salgrvlo. 
Thoma:; Delfino.- Litt..ç d.~ Vn...çr.l)n.celltJs. 

AO n. 19-suporima-se &.s consigÕa.çOOs de . 
40:000$ pa.ra. colapra de uma. lancha a vapor 
para. cada. um dos estados da Bab.ia. e Parâ, 
e de 10:000$ pal"<L o custeio de cada. uma. 
dessas lanclla.s. 

N. I:B 
N. 26 

A' rubrica 38- 0bra.s- -accrescente-se:-Da 
con~ignação de 460:000$, •da proposta. 40:000$. 
serão applica'los ao pros•~guimento das obras 
do- Instituto Benjamin Gonstant. 

S . R. Sala das sessões. 16 de agosto de 
1895.-.Tose BeTJ:taqU4. 

Ao n. 13 -Policia do Districto Federal
rio titulo-Brigada Policial- material au
gmente: 

N. 19 

Ao o . ~6. a.ccrescenf..e-se- ao Lyceo de 
Artes e Officios de Santa. ca.th•lrina.. pa.rafun· 
dação de diversas officinas-10:000$000. 

S. R. Sala das sessõe:s, 16 de agosto de 
1895.-Paula Ramos. 

. . 
Ao art. 1°, n . 36-accrescente·se ao Insti

tuto Geograpbico e Hi:storico da.. Ba.hi~ 
5:000$000. -

S. R. ~la das sessões. 16 de agosto de 
1895. - ParanluJs Mo~ene!JrO. - Neiva. 
Ed1.14rM Ra•nos.-Francisco St.:dre.-Tosú:t. 
-A. Milton. 

N. l~l 

Ao n. 3- reduza-se aL 12:000$ a. verba. de 
50:000$. pedida. para. desper-3.s eóm o pala.cio 
do Presidente da Repubhca.-.Tose Carlos. 

Ao n. 1 -mantenha-se a. verba. 3:500$ 
para a compra de livro!S para a bibliotbeca 
da Cama.ra. dos Deputados, em vez de 12:000$ 
que se pede para o ~:~xercicio de 1896.-Jose 
Carlos. 

N. 23 

Ao n . 8 -suppl'ima.-se a. verba 90:000$ pe 
dhla. pa.ra. a.luila de c:usto oos membros do 
Coogresso.-Jose Carlos·. 

l . o Para. a.cquisição de um arsenal cirur· 
gico para o serviço do hospital da brigada 
policial. ioclusiTe para. uma mesa de opera
ções e pa.ra uma. caixa. de ferros para. dea
tis~; 

2.• Para. acqu.isiç:'io de quatro carrocinhas 
para. condu~ão de ebrios, 6:000$; de dous 
carros grandes para. cooliu*o de presos, 
8:000$; para. oito muares, 3:2.00$; para. ar· 
reios, I :200$000. 

Pesssoal.-N>l- verba dest inada aos tiscaes; 
-a.ugmente·se 1 :200$ para. o fiscal do ser
vioo sanitario.-Jose Carlos. 

N. 27 

Ao n. 39 - Bibliotheca Nacional-na. verba. 
13:000$ para acquisiç:.ão de livros, jorlll.leS e 
revistas: - augmente-se 8:500$ dürerença. 
para mais que se peõ.e para. compra. de livros 
para a bibliotheca da ca.mara. dos Depu
tados. 

N. 28 

Ao n. 33-Corpo de Bombeiros-su:pprima: 
se a. ultilua parte da proposta que diz assim· 
-sendo a. despeza. desta verba. paga em me
tade pela. Municipalidade do Districto Fede· 
ral; importa o <mgmento para este o orça
mento em 97:344$425. 

s. R. Sala das sessões, 16 de azosto de 
1895.-Jose Carlos ck CartXllllhc. 

N. 29 

Ao n. 13 - suporima.m-se a consignação es
pecial de 50:000$ •• _pedid~a pa.ra.'pa.,oamento do 
~soa.l de' policia. reser11ada., de e6C9~a e con

. lia!!~ do chefe de policia. -.To~ · Carlos. 

Ao n. 13-Policiado Dist ricto Federa.l-Ma.
terial- a.ugmentem-se 28:800$.sendo 24:000$ 
pa.t·a aluguel de casa e oujecto:; de expediente 
para. 20 delegacias urbanas,ã. razão de 12~ 000$ 
pa.ra. cada. uma, e 4:SOO$para. as oito dele· 
gacias suburba.nas,ã.· razão de 600$ cada. uma:. 

S. R.- Sala das sessões. 17 de ago:•to.de 
1895.- Jose Car.lós-de· Caroalho. " 

C&llb.n. Y. V 9 ·-··-·--·· 
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N. 30 

· :1\ccre~nte-se ao§ BG-Institui1;ões subsi
.diadas- A' Sociedade de Googra.phia uo Rio 
«Te Janeiro, para. pubUica~S:o de sua. revista., 
6:000$00. 

N. 35 

A' l'Ubrica.n . 1!)- Serviço Sanib.rio Ma
rítimo- ::~ccresconte-se -igual quantia. pa.rn 
compra e custeio de uma lancha a vapor para 
o Estado lle Pernambuco. 

S. R.- Sala das sessües, 17 de agosto de S. R. - Sa.la. uns ~essões, 19 de agosto de 
1895.-:-Carlos de Noooc:s. 1895.- Pcrc!I·<L de Lyra.-Ma,·cioniUoLiJu.

Lui;; d.: .. tndrade. - -"liyucl PcmambtlCO. 
N. 31 

A' rubrica. 3G-accrt!Scent.e-se 10:000$ para 
o Lyceo de Artes e Officios de Cuyabá.. 

S. R.- Sala. das ~"'Sões, 17 de agosto de 
1895 . - Marianao Ramlls .-Camccfo/{), 

N. 3Z 

A' rubrica n. 27 - Pedagogium-em Tez 
do que está na. proposf;a, diga-se - objecto de 
expediente e despezas de prompto pagamento 
2:000$000. . 

Publicação tla. Reç,!sta, memoriaes e do
cumentos escola.res, traba.lhos didacticos, 
acquisicão de linos,jorna.es, aprare1hos, in
strumentos, objectos d.e ensino, encadernação 
e conservação de liv-ros. despezas e:ttraordi
na.rias e eventua.es, trabalhos gra.phicos, 
mappas e quadros e:statisticos, . reparo~ de 
moveis e utensílios, repa1·os, conserv~ão e 
Mseio do predio, 18:000$()00 . 

s. R. - Sala. das se..c:sões. 17 de agosto de 
1895.- Pel·til·a ele LJp·a. - i\ledt:i1·os e Albt'
qtuwguc. - Ma;·cionii~/.Q Lins. - Comelio da 
Fonsr:ca.- Lins dr: Vasconcellos. 

N. 33 

Pico. o Poder Executivo autorisado a tr3.ns· 
ferir para. o antigo ed.iftcío, na. praça da Re
publica, o Museu Nac:ional, oro. na Quinta. da. 
Boa. Vista.. P:na que e..~ a. transfercncia se 

'fa~.a. com a maior urgencia é. igualmente, 
autoriEado o Poder Executivo a fazer as ne
cossarias operações d·e credito. 

S. R. -Sala das sessões, 15 de agosto de 
1895. - Lin.< de Vctscoacclto"· - Pinco da 
Fon!eca.-Fr.:;nça Cc!~·oolltl) . 

N .. 34 

:A' ruliriC3. n. 88- 0brM - Para iniciar-se 
a construcção de um ediJicio que sirva de 
Forum ne..<>ta capital, 100 :000$000. 

S. R: - Sala das s.essões, 16 de agosto de 
'1895: - Lins elo Vasconcellos.- Thoma; Del
' fi.n.o. - .Amc1·ico de JJiaÚos. - O$car Godoy.-
"Rin.to-cla l'i>nseca.- Fmnça C<wooll!o. · ·-

N. 36 

Supprima-sc a disposi~o que autorisa o 
&'overno a. transferir aos governos dos estados 
ue S. Paulo e Pernambuco os cursos de in
strucç-:io secundaria., annexos ás faculdade~ 
de direito. 

S. R.-Sala das sessões, 19 de :~gosto de 
1895.-Prcd<~•·ico .8o.-f1e; .- Paula Ramos. 

N. 37 

Su pprima-se a consignação de 50:000.$ ps.rn 
Pll.o"'3.mento do pessonl de policia reservada. 

S. R. - Sala. das sessões, 19 de agosto de 
1895.-Fredel·ico B01·ges. 

N. 38 

A' rubrica. n. 19: Accrescente-se no ser
viço sanito..rio maritinio 8:000$, para compra 
de uma. pequeno. lancha paru. o Estado da. 
Parabyba. 

S. R. -Sala. dns sessões, 20 de agosto de 
1895.-Sil~a ll{ari;.-Trinclcu/c. - Coclho Lis-
boa. · ; 

N. 39 

Accrescente-se onde couvicr: Fica. o Poder 
Executi'\"O autorisado a despender com a con
clusão do quadro nacional <A· Epopêa. Afri
cana Bra.zileira ~ a q uaotia de ~:000$000. 

s. R.-Sala. das sessões, 20 de agosto de 
1895.-Thomaz Catalc~mti . 

N. 40 

Aoorescente-se onde convier a nec~:u·in 
verb.'\ para proroan.r por mais 6 mezes. no 
exercicio futuro, n. pensão de quo gos..'l. o 
alumnc da Escola Nacional de Bell:l.s-Artes 
João Ludovico Maria Bornil. o quo, por .mo· 
looti:~., não pô<lo comp1etl.r seus estudos, 
tendo sido :üé hoje compridos pontualmente 
seus deveres. 

S. R. -S<\la. dn,s sessões, 21 de agosto ·do 
1895.-Medeiros c Albt!2twi'(LU~ . 
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Ns. 41 e 42 

Accroscento-se onde convier: 
cc) fica. o governo a.utot•isado de acco1·do 

com a mensagem que enviou ao Poder Legis
l<ltivo, a abrir o necessa.ri·~ credito pal':l. dar 
comoço ás obras da. esta.tua e mausulêo de 
Benjamin Coustant ; 

v) fica o go>erno autor:isa.do a abrir o no~ 
ces$3-rio credito para adquirir o velho edilicio 
do morcado da. Gloria., tra:nsferir1tlo para ahi. 
com as obras nocessa.ria.s, a. ·Escola. Nacional 
de Helln.s-Artes, cujo local sera occupa.do pel<l. 
C•íxa. d<L Amol'tizaç;lo, qu.e hoje embar:tÇa. o 
desenvolvimento do .;orviç;o de COl'!'eio3 . 
· S. R.- Sala das se..osõos, 21 de <~.gosto de 
1:395.- ~1fedeiros e AlbHqtte1·qtcc. 

A' ruhricn. n. 36:- E eleve-se a 18:000$ a 
~~onsigna~o destina.d<L ao Instituto V•\cciJtO do 
Diskicto Federal. 

S. lt.-Sa.l:l. das sessões, 20 de agosto de 
1895.-Bricio Filho.-A~~gu.<to de Frcitas.
Titom~ .Del{t>lo.-SilwJ. C<lstro.-El·nesto Bl·a
•ilio.-llA<:{onso Lil>la .• - · Pat•Zino de .')oH;a 
lun,:o;· .-Fntnra Cw·vaUu•: · 

N. 44 

N. 138-189" 

Ooilcede a pensao rlc ;)0$ ntcnsnes a IJ. Ar.lelia 
Cavalcanti. de .i.l[cndonça, ,:uva à o a.Z{cres 
Carlos Ft:~·naarlo dr; .illendonça. 

-:; 

A commissão uo pel)sõe;;, :1- qMm foi npl'o~ 
sentatla. a petição e tlocumeotos de D. Adelia. 
Ca.valc.mti ~!e Mendonça, viuva elo alteres 
Carlos FernanJes de l\lendonQ<l, c:u que diz 
vivet• em extrema penm•h1.; conjunctamcnte 
um;1. fillla. solteira., \) miie enYelllecida, pe
dindo uma pensão. 

Considerando 'lllC a peticionaria fi rmcu 
com c!Õcü:nentos <'- pobreza e l;onestiduúe em 
que vive (documentos ns. 1, 2, 3 c 4) e jun
tou patente e fede officio honrosa, em <)Ue 
se verificam 03 relevantes seniço:; p~·estauo:; 
como militar (documentos os. 5 e 0) . 

E aioda, que percebe npeu:1s 14$, me~o 
solúo da tabella outrot·a em vig-or, qu:1ntm 
insufficieote p;Lra manter-se com dcceocin. 
tanto mais tendo em sull. companhia, m;te o 
filha (docu~eutos cit;\dos) . 
Eatcn:l~ qne seja deferido uo segnintG pro~ 

jecto: 

O Coo~res~o ~al;ioual decreta: 
v • 

. .A l't. 1 . o E' concecliàa. n. pensão tlc 50:; mcn~ 
saes a D. Adelia. CaYa.lcanti de .::lleodont.:a; 
viuvn. do alferes C~n·los Ferno.ude; •.te Men-
donça. 'r 

.Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

A' verba UJ- Seniço Sanita.rio Maritimo: 
-em vez de ,10:000$ para. coU'Ipl'a de uma. 
lanch~ a va.por no Estado da B:\hi:\ e mais 
10:000::> pat•a. o respecti·vo custeio- diga-se 
:~0:000$ pa.1-u. compl'a d~~ lancha a Y:tpor; 
i>:OOO.~ pal'll. constJ.•ucçã.o· do uma ponto de 
desembarque no Hospital M:witimo do Bom 
Desp:l.(;lJO ; 5:000:$ para collocaç-J.o e trans
porte das ostutlls do desinfecção t.le Genes to 
H·~eroschor, que estão <Ü>andou<l.da.s n:L Alfao
dcga tla. 13:1.\lh~; ·10:000$ p!l-ra o custeio d;LS 
b~t;has ~ li :000$ pa.~'<L pessoal, que teriL de 
sc1· ung":LJ:I.dO p<\ra semel'li::tnte servi<_:o. 

Sala das commissões,2 de setembro •.lc JS%. 
-Fru11cisco Gonçal"'es. p!·esir.lente-Chutcatt
b,·iand. ra:ator.-Lco-ncl Filho. - E.ei·mrmc
gildo de DI-n·a.cs.-Linw Bacury. 

O Sr.l?residc,~te-·.4.chando~se :\de· 
anta da n bor;~, designo r><< r:\ ama.nhil a sc;uiu· 
te ordem do dia:. 

l• parte, ate as :3 hot·as ou autos : 
:3• discn::são do p•·ojer.1o n. 486, de 189':, 

autol'isando o g-overno :l. aurit· ao Miuist~rio 
d:t Marinko, · G Cl'~ttlito Stl))pll'!l\lõtQ.tar do 
830:800$, á ~~~~a - Omoa~ - dt> .Ol"{f<Ulleoto 
em ,·igor, ?it:rtt ~ co.11~~~ d~tl.l'-'l qu:u·tal 
l?lll'::t o batalbão de inf;JDtet-i:l. de inariuha, o~ 
t'eparos indi;:peosav<>is em diversos Jlt'O!n·i()S 
Utl.CionMs n:1- itha d;\S Cobr:ts e '' fttb1·icaç:ão 
de uma :porta-ca.ixfio para o dique Guana
bara .. 

~ - R.-Sal~ d<lS sessõtlS, 21 de agosto de 
189:>.-Vc1·gnc de Aln·cu. 

N. 45 

A' rubrica. n. 36-Inst;ituições-Subsidia.das 
-augmeote-se coro 10:•000$, pa.1·a auxiliar, 
de uma vez, :l.S obra-S preci&>..s :1.0 a.ccrescimo 
<l;l.s offic!nas e a,ul:\s do Lycou de Arto3 e o m
eios d<). Blhin.: 

S. R.---%1;). das se~s0;ós, lG do agosto d~ 
1895.- Joc(o .·luyttsto .N'eiva ... . . : . .. ... :· . 

Discussflo unic.'\ uo p~.rccet· u. :~s A. de 
1895, rcorg-,,uisando o en$Í11•) uas fücu!dades 
de dit•cito (sobre as emendas olrel'ccí.d;\s .rta 
s~ t.lis~ussiio <\0 projecto n . ~:s, deste ··auno ); 

2• uiSCllSSiio.do -;>réojecto 0 .. liS, de 1895, 
.fi:muclo a d~spesa do Miuisterio t.la. lmltlsti'ia, · 
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Viação e Obras Publicas, para o exercício 
de 1896; 

3" disco::são do projecto o . 35. de 1895, 
a.ott)risaodo o go,·erno a rever o regulamento 
e programma. de estudos do Gymnasio Na
ciol"lal (redacçiio para 3" discus.~o rlo projecto 
u. 205 A, de 1694 ); 

2• discassã.o do projecto n. S3 A, de 11>93, 
autorisando o Poder Executivo a. contn1ctar 
com o engenheiro Ayres Pompeu Cnrvalho e 
Souza e José Augusto Vieira, ou com qnem 
melhores vantagens •() (f(jrecer, a coo~tt·ucção 
uso e goso de uo1 ramal fet·reo da est.1çã.o de 
Sapopemba iL ilha do govet·nanor, e outros 
melbornmentos, na.:; condições que iuolica.; 

1• discussão do projoecto o, 140 A, de 1895, 
autorisando o govern<1 a cooiirmar no pri
meiro posto do exercito tod;os as prae<•S com
missionadas nesse posto até 3 de novembro 
de 1894; 

2• discussão do projecto o. 10. de 1893, 
enumerando os beus Itão sujeitos à penhora ; 

1" discussão do proj.ecto n. 106, de 1895. 
tornando extensivo <l.OS ~uardas de policia 
e aos patrões de embarcações dos arseoaes de 
marinha da Republica. o beoeíicio de que go
sam os gaardas de policia do Arsenal de Na-

. .rinha da Capital Ft!de·rol. deconcorrer parao 
montepio dos empreg:ados publicos ; 

1• discussão do !Jl'OÍ•~cto n. 116, de 1892, 
autoris.<nrlo o goTeroCI a. cootractar com Jus
tio & B'aoddra a. coostrucção de uma eslradH 
de ferro aérea. do largo de S. Francisco de 
Paula á Sapopemba ; 

3~ discussã.o do pr~jecto o , 84, de 1895; 
transferindo no domio.io do est.1do de M<\tto 
Grosso diversos propr·ios naciooaes, que a 
União não necessita para os serviços fe
deraes; 

2~ discussão do pt·ojo~cto n. 219, de 1893, 
autorisaodo o goveroo ;L innon\r o eoutra.cto 
de que é cessiooarin ::t Companhia Geral de 
Melhoramentos no Maranhão, segundo as 
bases que apresenta. ; 

i• discus..~o do projecto o. 101, de 1895, 
autorisaodo o Podet· K"i:ecutivo a reverter à 
I • classe do .:xercito O· tenente reformado da 
arma de cavallaria Carlos Augusto Gogoy i 

Discussão do p~recer o. 52, de 1895, jtll
gando que deTe se1· d.irigida no ~o•erno a. 
rapt-eseotação de varios funcos e companhias 
com séue nesta. capital. que reclamam con
tra a cobrança do im·posto sol.lre dividendos 
ua ra;.;ii.o de 8 lf't"/u ; · 

piscuSS<io uoica do p:i.recer n. 33, de 1895, 
opmaodo no sentido de ser appro'-"tHhL a. 
eceoda apresentada. pelo Sr. Galdino Loreto 
o:\ di.o<eussão uoica do project<> n, 99, à~ 
1894; . 

Discussão uoie;\ do• projecto n . 165, de 
. 1895, a.utorisando o Po!)der Executivo a. con· 
ceder a Julio Trajano de Moura., director da 

4• secção do ~luseu Nacional e do Laboratorio 
Am\tomo-pathologico da Assisteocia dos Alie
nados, um aono de licença sem venci
mentos ; 

Discossão uoicn. do projecto n. 231 . de 
1893, elevando a 100$ mensaes a pensão de 
qu e goiia D. Consta!)ca Leopnldina. de Albu
querque viuva. do C:\pitão Francisco de Pau
la Almeida. e Albuqu t!rque; 

Discus..<:ão uoica. do projecto o. 254,de 1893, 
autorisando o Poder executivo a mandar pn.
~nr a D. Eul:dia da Silveira. Niemeyer e su. as 
auas fillla.s solteiro;:, viuva e tHhas do falle
cido e<lpitão João Conrado Niemeyer, da. data 
Jesta lei em de;mte, O meio !'Dido e pensão 
que pl!t·ce1Jem pehL tabella actaa.l ; 

Discussão uoica do pro,jecto n. 2.'51, de 1893, 
con~edeotlo a pensão de 100$ meosaes repar
tidamente em favor dos filhos menores de 
D _ lsanl"o<\ Ca:roHn:t '\maro ca.ldas e do Calle
cido 1• tenente da armada Henrique Francisco 
Caldas ; 

DiscuS$ã.o unica do projecto o. 76 A, de 
1893,coocedendo ã. vi uva do. ur .. João Firmino 
Vellez, uma peusã.o aooual de 2:400$000; 
· Discussiio unica do projecto o. 110, de 1894, ·

elevando de 60$ a IOOS mensaes a pensão do 
alferes hooomrio Antonio Paes de Sá Bar
reto; 

Discussão unica do pr~jecto n. 172, de 1894, 
concedendo a pensão de tOOS meosaes, repar
tidamente, a l,;t-sulir,a Caodida do Couto e 
vuir:l. mãe e irmã do fai.lecido cirurgião na
val. Dr. João Piuto do Couto ; 

Discussão unica do projecto n. lí7, de 
1895, nutorisando o Poder Executivo a. con
ceder 110 escripturario da Estrada. de !<'erro 
de Paulo Affonso, Luiz Fernandes de Araujo 
B'*iouro Filho. a liceoca de 12 mezes com 
orden<~do para tr.1t;\r de sua saude i 

1~ discussão do projecto n. 10, de 1894, 
dispoorlo que sejam entregues pelo governo 
aos Estados os proprios naciooaes que não são 
necessarios para o set·viço da União, e â In
teodenck\ Municipal do DistrictD Federal os 
edirlcios que meocciona, onde se executam 
serviços muoicipaes e os comprehendidos no 
plano de melhoramentos dest.'l. capital. 

2- parte, á.s 3 horas ou antes; 

I • discussão do projecto o. 162, de 1895, 
t•eor;;aoisando a corporJção dos corretores 
de fundos publicos e providencia sobre as 
operações Jos corretores realisadas nas bol
SIS officiaes. (Vide projecto o. 121, de 1893, 
substitutivo ao sob n. 227 de 1892); 

2• discuSSii.o do projecto o. 154, de 1895, 
fixando em 200:000$ a qunntia devida ao al
mirante Jeronymo Frnncisco Gonçalves, nos 
tet•mos e }?ara. os e1l'ei.tos do decreto n. 199, 
de 30 de Julho de 1894, com o voto em sepa
rado de Sr. :Martins Costa Junior ; 
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z .. discussão do projec1to n. 131. de 1895. 

nutorisando o Poder E:mcutivo a conceder ao 
Dr, Ladislào José de Cat'Vt\lho e Araujo, me
dico da hospedaria de immigrantes, em Pi
nheiro, um anuo de lic~mça, com ordenado, 
pa.ro tratar de sua. saod·~ ; 

2• discu;:..~o dn yrrnjeetn n . 75 A. de 18%, 
concodendo á irmandade do Santíssimo Sa.
cram;,nto da ca.ndelarh\ tres loterhl.s de 
1 :000$000' cada umn, em beneficio das obt'aS 
par:~. a conclusão do templo ; . 

Discussão unic;• do projecto n. 57, de 18~, 
mnnteudo em sua pleoiturte os •lireitos con
feridos aos Esta.• los pelo al't. 64 da Constitui
ção sobre as terras devolutas situadas no;; 
seus respectivos tet·ritor"ios e dà outras pt·o
videncias; 

1> discussão do projectct n. 135 A, de 1895, 
creando no Supremo Tri bnna.l Fedeml o ser
vi co tachigrophicn, e rh\ ouh-ns providen
cias; 

1" discussão do projecto n. 97, de 1895, t\U
toris:.\odo o Poder Executivo a. transferi" do 
quadro do exercito e incluir como effectivo 
na brigada policial da capital Federal, no 
posto que já exerce em . commissão, o major 
auxiliar technico do Ministerio da Justica. e 
Negocios Interiores, e alferes do exercito, Be
neveouto de Souza. l\Iolgalhães ; 

I • discussão do projectt> o. 93 A, de 1895; 
autorisando o.: Poder Executivo a mandar 
construir um ramal do prolongamento da Es
trada de Fet·ro da Bahia., de Sn.nto Antonio 
das Queimadas. ou de onlro ponto mais con
veniente. á. villa do Morro do Chapéo; 

1• discuSl:iãodo projecto n. 131, de 1895, 
declarando sem etreito ;\ resoluçiio do Podet• 
Executivo, de28 de outUibt•o de 1S9l,que ;~n
nullou o tlCto equita.tivo (Jo governo provi
sot·io de 17 de abril de 1890, e considera com 
o ~:urso de sua. arma. pelo regulamento de 
18i4 o teueute de ca.vallaria Zozirno Alve;; da. 
Silveira e com elle todos os officia.es e praça 
que se acbarem em suas condições ; 

1~ discussão do projecto o. 89 A, de 1895, 
opinando no sentido de uão ser approva.do o 
pt·ojecto o. 89, deste anno, que sul>stitue pelo 
que a elle acompa.oha a tabella. F, annextt 
à Con.soUdaçao . das Leis das Alfandegas e 
Mesas de !lendas Federa;es; 

:3~ discussão do project.o n. 201, de.1894, 
tleclnt,\Ddo extincta a. divida em que ficou 
para com a Fa.zenda. Naciionnl o fa.Uecido co
rouet uo exercito vVenceslao F'reire de car
valho; 

3• discussã.o do projecl:o n. 9 B, de 1895, 
interpretando as disposições do n. 1 § 1• 
do :trt. 2° da. lei n. 260, de 1 de dezembro 
de 1841; e do art. 1• .d<l.s instrucções appro
vadns pelo decreto n. 1388, de 21 de feve
l'eit•o de 1891 (deducção ·para. 3': discussão do 1 

substitutivo ao projecto .n . 9, do corrente 
anuo ; 

2• discus..'<ão do projecto n. 202, de 1894, 
determin,~ndo que os offlciaes do exercito re
formados ou que se reformarem, de accordo 
com a~ disposiÇÕes do decreto o. 193 A, de 30 
j<lOeiro de 1800, si estiverem graduados, no 
posto immediato, sejão considerados para. 
todos os effeitos, como si estivessem etrecti
va.mente providos ua classe de que tivessem a 
""radua<.ão · 0 

2• discusSão do pr~jecto n. 39 A, de 1895, 
•leterminaã.do as condições de reaquisição 
dos direitos do cidadão brazileiro. com voto 
em separado do Sr. Martins Costa Ju
nior; 

Discussão unica. do projecto n. 123 A, de 
1895, autorisaodo o Poder executivo a. apo
sentar, no log<~r qus adualmeote exerce e 
com todos os vencimentos o coronel Pedro 
Pa.ulíno da Fonseca ; 

Discussão uoica do pro.iecto n. 139, de 
1895. autorisando a. Poder Executivo a conce
der ao eo~eoheiro civil José Dias Delg-J.do de 
Carvalho Jnoior, lente do externato do Gym
moasio Nacional e professor do Colleglo Mi
litar, um anuo de licença, com ordenado, para 
tratar de sua saude. 

Discussão uoica. do projecto n. 12.2 de 1893, 
concedendo á D. Olympia. Carolina da Silva. 
Bat·utn., viuva do desenbar.za,dor Joaquim 
Antonio tia Silva Ba.rrat.\, uma pensão men
SI\.1 de 100$000. 

Discussão unica do projecto n. 279, de 1893 
mandando que continuem a. ser pa.~os i O. 
Matbilde de .->.ccioly Lins, desde 1 de julho de 
1892 o montepio e meio-soldo de seu ra.llecido 
filho o t~lferes Sebastião Cnr los de Accioly 
Lins; 

Discussão unica do projecto n. 260, de 
189:>, concedendo á D. i\i;Lrli?.a Rodrigues Ca
br-c.~l, tilha do capitão José C1\rlos Cabral, 
morto no. guerra contra o Paragua.y, uma. 
pensão aonua1 de 848, indeiJendeote do meio
soldo que percebe ; 

Discussão uoic-a. do projecto n . 221 A, de 
1894, ellnce·Jendo á. O. Cyrilla Rodrigues da 
Silva., vi uva. do Dr. Francisco Rodrigues da. 
Silva., lente da Faculda.de de Medicina. da. 
Bahia. :.1. pensão aonual de 2:000$000. 

LeV<\Ot..,--se :\·sessão Us 5 horas da tarde. 

,' 
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Pí"C$i.<l~Jil cia dos SJ·$. A·l'tl111r Rios (1~ vice
pi'lt::it/ente), Tm;m·e~ de LyJ"<t (.~· secrct(trto), 
.:h·thHJ" Rios, (1• 'Cicc-p;-esi,lcntP.) , Co$ta "ize

: tcllo, (:?.~ ·oicC·J>J·csidentc:J, c .:irllmr Rios (:1° 
'll i<:C·llrCSicfCiltC .) 

Ao m~io-Ui:\ :procede-se ;i. chamaua., á qual 
re::;po111lem O» Srs. Arthur Rios, Costn .l'ize
Ycdo, Tlt0111:1.7. Delfino. Ta\' Hl'eS ue Lyra, 
Alencar Guimai~d.es, Fi!eto Pit'e::, Sá. Peixoto, 
Ga.briel Salgado, Limn.Bn.cury, !\fatta. Bacellar. 
<Jarlos de Novaes. Bl'icio Filho. Hollanda. de 
Lima, Benedicto Leite, Yivairos, Luiz Do
mingues, Cbristino Cruz, Cosla. Rodrigncs, 
Gustn.vo Ve~. E(luardo de Rcrt•edo, Al'

thur de Vasconcellos. Anisio ele Abreu. fl'e
llerico Bo1·ges. GonÇalo de Lagos, Tllomaz 
Cu.va.lcauti, Ildefonso L1ma, Joíi.o Lcpcs: Fran
cisco Dene•olo, Jose Bedlaqua.. Augusto Se
•ero, Francisco Gurgel, Junqueiro. Ayl'e:S. 
Silva Mariz, Triodatle, Cbateaubriaod, José 
Mari:l.no. AI•thur Or-hÜ1dó, Tolent.ino· de Co..r
va.lbo, G~~spnr Drummond. Coelht' Cintra., 
Luiz ue Andl'3.ue, Comelio da Fonseca. Lou
renco dP. Sà, l\ledeiroa e ,\lbuquet•que. Miguel 
Pernambuco, Goncalves Maia, Ca.rlos .lol'ge, 
Fernandes Limn.. Al':l.Ujo Góes, Clementino do 
:\fonte, Rocha Ca.vn.lca.nti, Oct3.viano Loureiro, 
Olympio de Cnmpos, Menezes Pracl{l, Gemi
nin.no Bl"azil, G:mveia. Lima, Z!tllla, Santos 
Pet•eira, Augusto de Freit.'l.s. Neiva.. Milton, 
F1·anc;isco Sodré, Tosta, Aristides r~~ Queiroz, 
Eduartlo Ramos, Paul:\ Guimarães, Vergne 
de Abreu, Dyonisio Cet'l)neirn, Lcovigildo 
Filgueiras, Tolentino dos Santos. Se~1~tiào 
Lanllulpho, Paranhos Mouteoegro, Ath:~.yde 
Junior, Tu1•qu:l.to More::i1•a., Gnl•lino Lor.::to. 
Jo:>é Carl11s, Se1~1.edello Corr&a, Fran~:.'l. c~w
t:;~lho, Alcindo Guaoa\.1~\l'a, .-\.merico de Mat
tos, Aluerlo To1·rc::, Fouscc:~ Portelln, l~tt
ilehio lle Queiroz, Silvn. Castro, Ernesto Bra
zillo, Barro:> Fr·;mco Junior, Scbt\Stiiio de Ln
C!.'I'lla •• Paulino tle Souzn Junior. n·Ia.y1·ink, 
Almeiu~\ Gom~~. Ln.ndu lpho de i\fa.ga.thii.e", 
Cmnpollna, Lw~a. Dnn.t•te; .Joào Luiz, c~n·
Yalho .!\Iourão. l\Ionteiro de Barros Chan·as 
Lobato. Joã.o Penido. Loir. D~tsi . F~1·raz Ju
niol', Fortes Juuquoi:•a, Fl':mcisco Veign, Al
Yaro Botelho, Lenncl Filho, Octa.viaoo ue 
Drito, Lamounier Gouofredo, Ribeiro de Al
meida, Perreira Pires. Rodolpho Ab1'cu Tlteo
tonio de .Mõ.l galhães, Pinto •h FuusedJ .• ~1·
thnr Torres. Manoel Fnlgencio. Simão d;'l. 
Cunha, OJegario- ~I:~clcl, Pal':ti:>o Ca."alcnnti 
Liouvlpho C:•etauo. Lamartine. Cat·los dolS 
Chagas, Costa 1\la.~hudo. :i.lfre:tio Ell is. llo-

-miog:os de Mora~s. Pnnlo Qtu~iroz Dir.o 
. 'Bueno, Costa J!J~ioJ•, Gust:.wo Godoy, 'Bueno 

..: "" t!o Andrada, Vl~H'<l. .de 1\Tot·nes, Hcrcul,mo tio 

Fl·eit~:>, Paulino Ctlrlos, Francisc9 Glycerio, 
Fu1·tado, Almeidi~ Nogueira, Hemenegilolo, de 
l\lortle~. AI vcs de Castro, 0\•i•lio ALrautes, 
Urbn.uo U.e Gouveia, Mariano Ramos, Cal·a
ciolo, Lamenha Lius, Almeida Torl·es, Br;tzilio 
da Luz, L..'lnro 1\lüHer, P:tuh'l. Ramos, Fran
cisco Tolcntino, Rmilio Blum. Fonseca Gui
marães, l\Iiu·cnl Escobar, Pereil'\t dn. Costa., 
Rivauavia Corr&'l-. A:ppn.t•icio 1\t:lriense. Vi
clorino Montdro, Aurcli<UlO B<\rbosn, Pinto 
da. Rocha, Vespnsio.no de AI buquct•quc, Fran · 
cisco Alf=:ocastro e Pedro Moncyr. 

Abre- se a ses5ão : 
Doixarnm de comparecer com cnusil.• ji'I!J·ti- ' 

clpadn. os SI'S. Ros:l c Siln\, Coelho vs:Jo:l, 
Enéas Martins, Nogueira Paranng-uú, Theo
tooio de Br·ito, Torres Portu!!'al, Pe•lr·o Bor
riCS, Helvccio .Monte, l\Jnrt! ns . • 1 uniot•, Ar
minio TIW;H'es, i\I:\fcionilo Lins, M<ll_loel Ci\C
tano, Flavio de J\1':\Ujo. H.od1·ig-ucs Lima, 
~Inrcoliuo Monra. Oscar Gouoy, Lins tle Vas
cnucellos, Belisario rle Souza. Nilo Pec;.:n.nh!l., 
Pooce de Leon, U1·hnno ~Iarcondes, Vn de 
Mello, Gouça.lves-H.amos, Va!ladnre3, Cupe1·
~ioo de Siqueira, Matta M:acltauo, Célsemlro 
da Rocha , Domiugucs de Castre>, Adolpho 
Gol'dO. 1\for-;!ira r!u. Si! v a , C i ncin;ÜO 81'<1g"a. 
Luiz Adolpho, Xavier do Valle e Angelo 
Pinhcirq. 

E sem causo. os Srs. Pires Fcrreirn., Cunh:..\ 
Lima., Pereira de Lyra,, Jo::e Ig-nn.cio, Clcto 
Nunes, Antonio de Si!]ueil':.\, Erico Coelho, 
Agostinho Vidttl, Julio &.mtos, Pauna. Salle:>, 
Alberto Salles e :Martins Co:.ta. 

E' lid~\ e sem d~bate approvada a. act~ da 
sessã.o nntecelleutc . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDrni DO DIA 

Bn tra em 3"- di::.cussão o projocto n . 186. uc 
1895, a.utot'isaatlo o governo a n.bri r no Mi
oisterio da l\Ia.rinlm o credito supplementnr 
de 830:800$ \i, ,·erb:l. - Obras - do ol'çamen tn 
em Yigor, par~t· a. construcç:io tle um qn:trtel 
prtro o bat:tlhão ele inFt~ntct·i:t de mariuh:.t, os 
reparos io~lispensa v eis em d h·el'sos proprios 
uaciona.es na. ilh:.t dns Cobras e a fu.bricaçfw 
dG uma. port~l-CUi:\:ÜO p:ll'3. o uique Gun.nn
'bar.a.. 

N inguem pedindo a. paltwr.n G encernulw--tr -
discw;são e ac.liadu. a votação · 

Bn tt'3. em discussão unica. o parecer u. 3S A, 
<le 1895, reorgauisaudo o ensino n6s Fáênl
d.v.los tle DirP.ito (sobre as emendas o1l'ere
cirlas D\1. 3~ éi:íCUSSÜO ao projecto n. 38 deste 
anno. 

O S:J.-- E d ua.rdo . R a.1nos - Sr . 
presidente, tinlt:.t .tcnci?nado pedir a p:lla\'1'3. 
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em qualquer iucidente qrue se me o!rerecesse 
para. trota.r de nssumptos relativos ús Facul
dades de direito :~.tim do respouúer <\S argui
ções feitas pelo illustre: cooterraueo, o Sr. 
Augusto de Freitas, sol.tre n.s considerações 
que h<<via emittido neste assumpto ; mas tão 
removida esti esta discurssão, já ti'io demasia
do.mente des()ovolvid:~. que t\ Camar:\ .i<i. deve 
estar instt·uid:l. a respeito do assumpto, de 
mo~o que n. continuaç~1o· da. discussão úello. 
tomar-se-hia. realmente lttstídios:~.. 

C:u, confiando em que a.Jgúm:~. vez volte 
aos tapet~s desta. Cnmat'él,, discussiio relatiV<t a 
materias que interessem a iostrucção jurídica 
- o que me parece não tardarú, desde que 
nos estamos com um pr~jecto sobt·e Universi
dade e comprehendendo por consequencia o 
:l.SSllll1 pto, reservo-me Jrara nessa. oceasião, 
a.tim de tratar mais detida.meuté desta ma
teria. 

Ninguem mn.is pedind·o a pala,•ra e encer
rath\ a. discnssão e t\dh\d;il. a votação. 

Contiot1a a 2• d iscussito do projecto n . 178, 
de 18í>5 •• rtxauuo a .despezo..do Ministerio d•• 
lndustria, Vinção e Obras Publicas, para o 
c xercicio tle 1896. 

ga~a a 24 de fevereiro de 1891, votando pos
teriOrmente todas as l.::is or;:<uliC<\S ; tlepois 
de haver relatndo franca e lealmente ns 
causas determinantes da miuh:~. opposiç.ão no 
governo do marechal Floriano Peixoto en 
assim pronunciei-me: ' 

c Est.a n:inh~ opposiçi'io, porêm, Sr. prcsi
tlente, e fCJta somente no terreno constitucio
nal. porque eu, assim como os meus colle"'<\S 
di.l. minoria, o que queremos é chamar o :;o- ' 
yerno no bo:n caminho, concedeudo-lhe

0 
ao · 

mesmo te~npo as leis necess.wias para o regu- · 
lar funcctonameoto do mecttnismo governa
mental. (Apoiados, muito óem.) 
_V. Ex. compreheude que os governos pl'e

etsa.m ter uma opposiçào que lhes abm os 
olhos, aponte os ert·os, desperte-os P<tm que 
signm o caminho dn lei e d:~. mora.lidallc. 
(ApoiadCI3.) . 

. u~rA. voz- li. opposição sensata é couve
mente ao governo. 

O SR. i\fANOEL li'uLGENCI':l- Na Iuo-laterra 
a. opposiç.ão se denomioõl. - opposiç.ão de sua 
magestade-tal· é ;t·cotlvicçii.o que· teem os 
ioglezes de que ella é um e lemento intlis
pen$avel ao bom nnda.mento dos negocios pu-
·blicos. -

Por mioll(l. parte, decl<Jro, não tenho a me
nor a.nimosidacle contra o governo, e antes 
tenh() para conHlle motivos de gratidão pelo 
modo con·ecto com que sempre procedeu p:u·a. 
com o meu Estado, que se orgaoisou sem per
turbaéõos: .mas, antes de tudo. sou bra;r.il.2iro, 
e hei tle defender os direitos àos meus com
patriotas opprimiLios. Uit~ito bem.) 

Sr. presidente, fui éouservador oa momn·
clt_i::t, sou conscrvnuor na Republica, que de
seJO ver consolidada 110 domínio d:L paz e da 
o.·dem pt:u•a t'elictdade do nosso po.iz. (Muito 
bem) .. ~ 

O § r. 1\íau.oel Fulgencio (mo
.1Jimento de attençao) - Sr. p;:esitlente, arre
dado qunsi sempre e -pr•r>positalmente d<\ -tt•i
bun:'l, que não tenho a pretenção de illustrar, 
p:m\ collaboror mais Gffiicazmente com o meu 
voto meditr<do e conscietlldoso na soluçlio dos 
transMndentaes assumptos de que aqui so
mos obrigados a curar; mns, tendo por nor
ma in;ariavel. üe conductn, na minha vhlQ. 
{>ltblica, posições sempre• definidas para evitar 
que a mnlediceocia.logrl! nutorisnr qunesquer 
suspeitas inrundnd<\S sobro o mGu caracter, 
venho hoje, que tenho necessidade de usar 
da p:llavra. pela. primP-iJra vez, nesta sessão, 
sobr/3 o projecto do Or~;amento da lndu~tt·h\, Espírito modeJ•ado, oaturalment'e governa
Vi!lção e Obras Pubiicas e, aproveitando a mental, eu, que vi-me forçado a uão sa.nccio
latitntlc que ofTerece 'o presente debate, accen- na.r diversos actos p1·aticados pelo governo 
tunr com a rranquez<\ e · sinceridade com que passado, por parec:er·em conlr<wios i~ _Consti
eostumo sempre procecilet', n minha posiç-.ão tituiçi'io, que jurei <lefendet• e mo.nter, nunc~ 
do:'lnte do gover no do Bxm. Sr. Dr. Prudente ne~uei ao mesmo governo os meios indispen
de· i\1oraes. savP.iS pa.ra r~rir os negocias puhlicos. De que 

St·. presidente, na·sessfUl de 15 (le setembro nunca fui agit<ttlor nestn tribuua e o.ntes fui 
.Je 1892, dep,!s de h:wet· uefinido a minh<\ sempre contrario aos pronunciamentos cotltra 
attitnde no regimen llect\hido, trabalhando o governo couslituitlo e sempre rencli o tt·i
scmprc com sillcerjda.rlE•, ao lado do partido buto de miohn. ~..onsirlern.cão e respeito a.o mn· 
conservador, pelo bom publico ; depois de rechal Floriano pelos serviços que incon
h<tvcr espccific;Hio os moti,•os patrioticos,· que t~sta"{elmente prestou ao ll<\iz, são tcste
actu:wam no meu cspit·'ito, para, sem a menor munh~tS ~s J!leus illustra•los coUet,'l\5. (.4.poia
hcsitnção, adherir á Republic;t, collocando-roe dos . ) 

_ desde lo)!'o M lado do J;<•verno provisorio, na Si erros, e graves, commettetf ' S. Ex., p 
sua dilficil tu.ref<\, Mceiltantlo em seguida uma tamhem iucoutestavel, c neg:~y seria illju~
ca.deira pelo meu Estado uo Congresso Consti- tiç;t, que p~:estou reaes serv1ç-.os ao nosso 
t'uinte, onde colla.borei, conforme permittiam pniz, quer· oeste e quer .no regi!n.en ·pas-
ns minhas f~~~~-~· ?~.1~!: - ~u-~d_t~!fi.~E:!al _ ~r?Ol~l~: __ sado. 
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Si errei neste meu l!Dodo de proceder, eu ainda ba vencedo1•es e vencidos : a liherdade 
ainda não sou um pe:nitente, porque tenho de imprensa ainda nãc é uma realidade, -e 
convicção d~ baver sa.tisfeito os impulsos da por isso mesmo não póde baver plena. liber
minha con'sciencia & cumprido um dPver dade. 
pa.triotico. Como eu dizia, Sr. presidente, já estamos 

Só ma.is"t&rde a. este: respeito pronunciar-se no domínio da. paz, da ordem, já. temos a.l
poderã. o juizo imparc'ial, e, por is~o mesmo, "'uma. libcrdlldc : o. confr·o~ternisa~o, como 
calmo do; bistoria. espero e todos de~~m espe~a: do tino :ulmi-

l.\Iinba. mais ;1fdente aspiração, porJm, ora. nistrativo, do espn·tto conc1hndor do Sr. Pre
ver a. transiÇão no.tur:il e leg;\l uo governo sidente da Republica, fa.r-se-ba. em breve, e, 
militar para. o civil, qtlle sempre me pat·eceu nestas condições, esta em nosso interesse, 
o mo.is competente, p~tra tlrmar a Republic~ e dever patriotico de. todos nós, acerC!Lr
em bases solidas, como a desej:un todos os ct- mo-nos do i! lustre Prestdente <h Republ1ca, 
dadãosde sentimentos patriotícos. par:1 que s. Ex. leve ao fim a obra. pa.-

Levaota.da a. cMdidaturn do Dr. Prudente triotica. que encetou, procurando apoiar-se 
<le Moroes, eu, que nã.o havh\ comparecido á nos elemerllOs conservadores da. sociedade, 
reunião, em que ella. ficou assentada, achei-a unicos que podem auxilhtl-o efficazmeB,te 
muito legitima. visto •como os honrosos prece- na sua. bem intencionada administração. ..:... 
dentes desse iJlustre cidadão, os seus altos Com;Jrellende, portanto, V. Ex., Sr. P'~"-:. 
merecimentos o recommeod11.vn.m ao su1rra- sideote,- que ectou. disposto o. dar ao S.r •. Pf~"':
gio nacional. sidente da Republlca o_ meu ~ra~ e ~~stgnt-

Como eleitor, susten.tei-a. nas urnas e, como tl~nto apoio. que nao sera. lDcondlctonal ; 
representante do povo. com meu voto e acompanharei a S. El:. emquanto continuar 
~rante o Congresso. tive a satisfação de a proceder como até agora. ; m_a_s re~rvo-me 
lecitima.r -a · eleição a que entã.o se pro- a liberdade; que devo ter n:1. qun.hdade de 
cedeu. ' representante da N3ção, para criticar todos 

Vendo-me forçado, logo depois, u. retirar-, aqueiJes actos que me pare~rem contra
me deita. Capitnl pot' c'ircumstancia.s indepen- ·rios á. lei ç ao interesse publico. (.Ha um 
dentes d:~. mio ba. vontade, e com licença da. aparte. ) 
Camaro., para o meu Estado, eu lã. aguardava Pergunta-me um collega se pertenço ao 
.com a maiouwcieda.do3 a. D?ticia da. p~sse de ·partido federal ; respondo que não sei ainda 
S • . Ex., e desde qu~ dolla tlve conbectmento, a que partido perteuço, si ao f~de~al, ao 
asstm co'!lo do m~01resto com q~e ::presentou- constitucional, ao na.ciooo.l, ao uolootsta, ao 
-~ ao pa1z, outr1 a ~rme convtcçao de qu& autonomist:•. ao radic:1l ou a tantos outros 
1•\m~s entrar no reg1men ~·~ ~z, da .o:de!D, qu~ por ahi pnllul~~m. porq_u~ eu n~ os 

. ~a ~b~~dade, da confra~ermsaçao e_do 1e:.pe1to veJo org-.>.nisndos sob o uomllllO de ·tdéa!i 
a. Je1, u:léas consubsta.ne1~das nesse tmpol't:~.ute e pl'iucipios que possam servir de ba.ndei~ 

_ documen~o- . . . àquelles que sob a mesma que!rom mt-
. E~ sab1a. Sr: pr~!de:nte, qu~ o tllustre c1- Jitar. 

dél:dao! que hoJe dmge os destmos da. Repu- Por emquanto vejo :\grupamentos, com
bhca, 1a enco~trar gra·cdes~rros accumula.dos postos muitos de elementos hybridos, que se 
e grandes d1tficulda.dcs ~ ma.s e~, . que co- fazem e se desf14;:em conforme interesses de 
nbeco o- nunca desm.enttdo patriOtismo de occo.sião, com o. mesma facilidade com que 
S: E~-. estava. ta.mbem certo de qce elle en- actoa.lmente. por meio de decretos. se orga.
~da.na toiios oa esrorço~ p.'lra supe~r t!Ssas gnni$am e ·desor~nisnm os bat.'llhões da 
difficuldad~ e consolidar a. R.epubhca como noss;~ guardu. naciooa.l (1-úo), que.J?ão o.tre-
oós a dese;_amos. . . . . recem a menor gar:\nt1a do est;\blhdade. 

C~II! eífelto, Sr .. J?reBrdente, Ja. entramos no Posso, porém, assegu1·a.r a v .. Ex. que 
~,om~n1o da. paz. J: temos ordem~ alguma est.'\rei alistado no partido que ttve~ por 
;1~~~e ~- mcontesta.v~lmente a. nos~-a Coo- programma trabalhar sincera. e des1nter
stttu1çao Ja é um:~. rea.b_dade, porque S. Ex. essadameute par<l. a consolidaçã.o da . Re
tem procnr-.>.do ~umprtl-a, S: Ex. que, nu. publica sou 0 regimen da paz. ordem, hber
pbra.se ~e um lllust:re. escr1ptor, encon- dade pro<>resso retlectido e fiel cum[Jrimeoto 
trou-a a1nda com 3.'> p:agmas por cortar. da lei, istÕ é, ao partido conservador da Re-

UM SR. DEPUTADO- Si tom cumprido fiel- publica. 
mente, devemos ter ampla liberdade e não O grande Thíers já. ~izia. em relação á. 1-<.e-

_alguma.. publica Fraoceza : &ta Republica l!a de s~ 
0 SR. MANOEL · FULGENCIO _ Peço ao conserlladora ou não ha. ck ser. .. . 

nobre deputado, que ac:-.ba de honror-me com Façamos a.pplicação deste elevado conce1to 
.. o.seu aparte,-.que atteDJda ao que se ~em â. nossa Republica e ella será. gmnde e pros-

alguos Estados da. un.~[~ -~de, infehzmonte, . pera. ;(M~ito be~.L : 
-··-··:--:-·-: ... 
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Eis o meu pensamento quanto á pÔlitica da 
União. 

Em relação ao Estado que tenho a honra 
de representar nesta C;lmara.. desoecessa.rio 
é dizer aos mineiros, porque eiJes '?e co
nhecem, gue eu, Quaesquer oue seJam as 
contrariedades políticas por que teuho pas
sado, e das quaes não estão isentos todos os 
políticos que trabalham desinteressa.d;\mente 
pelo bem publíco, coutinuarei a aaxiliar 
aque!le governo pat·a que continuem.os a 
-.i ver alli sob o regime:n da paz, ordem e 
liberdade, em que at~ agora temos vivido, 
graças á índole pacitlc~~ e laboriosa do povo 
e aos illust~:es romeiros que, em boa hora, 
foram escolhidos para organiS<\r e dirigir 
aqaelle Estado, hoje, cóm razii.o, proclamado 
como o taberoaculo dl!IS liberdades publicas 
e como a garantia dos direitos individaaes. 
(Muito bem.) 

Hei de, porém, rallar a verdade ao governo, 
com a. franqueza que me: caracterisa, sempre 
que elle tiver qualquer desfallecimento no 
cumprimento da lei, fotnecendo-lhes, entre
tanto, informações sinc•eras para que os-seus 
actos ngnca. sejarp ei·vados ele inju:;ti~:a e 
prestando-lhe dest'arte melhores serviços do 
que os tburífera-rios do poder. ·que com a 
mesma facilidade com que adoram o sol que 
nasce, tambem o apedr•~jam quando some-se 
no occaso. . 

F.stes devem ser bem conhecidos do illustre 
e perspicaz presidente de Minas. 

Isto posto, entrarei !Da mat<lria propria
mente do projccto. 

Entre os multiplos e importantíssimos M
smnptos oue correm p~:la pasta. do Mioisterio 
ri:\ Viação, me occuparei da parte concernente 
ao Correio G~ral da Republica, à. viaçiio 
ferrea e aos telegraphCis. 

Tratemos primeiramente da pl\rtt1 relativ;\ 
aos correios. 

Os nossos governos, quer da monarcbia, 
quer d<~ Republica, oãto teem sido indi1l'e
reotes a esSe ramo de serviço publico, ou 
<lotes, ao impulsionam.ento desse elemento 
de civilisaç."io e progresso m;lterial. 

O governo d;\ mooarehia, em virtude do 
Regulamento de 26 de março de 1888, refor
mou o serviço postal de3envol vendo-o e rol
cando-o sobre novos moldes. 

O governo da Reoubli<~. por meio do Re
gulamento de I rfe maio riA 1890, tambem 
reformou-o sobre bases · mais amplas, quer 
quanto á organisação d:!lS repartições e seus 
trabalhos, quer em relação ao pessoal, que 
era insufficiente para. o seu regular anda-
mento. · 

Com o accórdo celebrado no Congresso de 
Vienm\, _tivemos tambem a reforma postal de 
19 de abril do corrente amao, ~;"'i de decreto 
legislativo de 11 de outubro de 1893 . 

. ··eamua. v. v - - · ·· 

73 

Apezar, porem, destas. reformas, que de
vi:rm ter trazido regularidade naquella re· 
parliçào puhlica, é forçoso confessar que o 
nosso correio não tem attinghlo o grão de 
prosperidade, que era pai" ... desejarmos. 

V. E:.:. &:\be, Sr. presidente, e a Camo:ra & 
testemunha, de que as queixas sobre esse 
serviço sã.o frequentes na imp-rensa, que em 
relação á demora na expedição e entrega da 
cox·respoodencia, quer ·em relação ao extra
vio até de dinheiros; de sorte que os requisi· 
tos de regularidade e segw·ança. necessarios 
a "sse importante ramo de serviço ainda não 
são satisfactorios. 

Examinando o rela.torio do nobre ministro. 
:\quem está atrecto esse serviço uo intuito de 
saber quaes <1S causas que determinavam 
essas irregularidades, verifiquei que a prin
cipal fol nao ter o goveruo cuwprldo o Re
gulamento, e ter nomear.lo para a repartição 
geral, granc.le numero de empregados incom
petentes. 

Diz S. Ex. o se!minte: <Os atreitos da ir
t•egularidade na admissão elo pi:ISSOal po_r oc
casião d<t ultima reforma fizeram-se sentir em 
trabalhos que exigem methodo, systemo. e 
conhecimentos t)L'aticos em sua execução, pela. 
faltar.le boa vontade e irregularidade de com
parecimento de uns, pela. falta de ba.bilitaçiio 
de outros, pela nenhuma prática de todos, 
de modo a perturbai-os. provocando reclama
ções de toda a naturez<\. 
· Procul'l\ndo o illustre ministro, com a. soli
citude com que veiu gerindo a sua pasta, 
remediar o mnl, expediu o acto de 22 de 
abril ultimo ao director dos correios, deter
minando qne, oo prnzo de :30 dias fossem 
submettidos a. concut·so, de conformidade com 
o 1·espectivo Regulamento, .todos os terce!ros 
otliciaes, umanoenses, prattcantes e carte1ros 
qne rosse dispensado o iotersticio,de que trata 
o§ 1• do art. 496, p:.\l'a que todos os ama
nuenses e pJ•atic<\Otes ~udessem conco~rer ils 
vagas de terceiros offieta.es. e bem asstm que 
fossem dispensados do serviço todos os chefes 
de secções 1..s e 20• officiaes que foram no
meados contra. <lisposí~.io do art. 489 do nl
ludido Regulamento, isto é, os que foram pr~ 
movidos nesses logares sem pertencerem us 
referidas repartições. 

E->te :teto, I'JM provocou grande celeuma, 
não obstante tender ao cumprimento fiel d:\ 
lei, chegando- se até a. npreseota.r nesta Ca
mara um pro,iecto oullifi~Edo-o, pa.t·n que fos
sem mantidos na repartlçao, os empregados 
que lá estavam illegalmente. isto é, sem con
curso e que não tinham absolutamente as 
oecessarias habilitações pa-ra o dese~peo~? 
dos cargos que exerciam ; este acto, dtgo, Ja. 
produziu os seus e1reitos, porque jp. passou a 

• • • 10 
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époc,'\ deterininada pnll'n. o cumprimento cl:t 
lei. _ 

Faço sinceros votos p.wa. que esta. meuitla, 
em bM hõra tomadn pelo illustrado ministro, 
produza. os effeitos desejados. 

E' pret:iso normnli~ 1•-se o ser,·iço llnquella 
repn.rtiçr1.0, que actnnlt.lcnte não é feito com 
n. regularidade, que ó rp:\l'<t des~jn.r-se, o qne 
tem tt':lzido innumcros: prejuízo$, não só ao 
commercio, con1o aind:o. ao;; pal'ticu!at·es. 

Eu mesmo tenho sido victilll<\ de irregula
ridades dos correios; ptJSso :1m me:~ e ma i;; 
sem receber carta de ~it}IJ!\. 1iuoilia, cntN'
tn.nto que tenho certE->;<\ rlQ que mo ~::c'l'e 
vem continuamente. 

Quadro comp;n·a.tlvo dn. sub-administração 
de Diamantina com n.s administrações de 
2·•, 3·• · e 4• cla.ss~ e com a do Pará de 
1• classe 

Xt:lolKil•l 
flt! .-\tiE~\!1,\:C. 

~ ü ] -=~ 
~ ~~ s 

~~ ~ 
o ... 
~ 

Ain!l:1. h:. poucos di:~s ·dirigi thqui umn 
cartn. ao meu collegn, St•. coronel J. Luiz 1le Suh·••huini.<tr.~t<•o de nt:\mM-

Campos, en\'Ü\ntlo-li.Je: um documento im- tina Dlin•~J ................ . ·~ 1i \13 110 H 

pot•t:\ote sobre um:\ tmosac~ilo comm~r·ci:tl; ~~~::~;.~~;;· :: ::::::::: :::: ::: ·: 
llois. e~sa c..1.rta uüo che~ou no seu d::stino, e Cco.r:\ •••••••.•••• ••• •••••••••• 
si nüo li.l;;se facilrepr•aduzil' o documento, o ~l:u·onhiio •. •. ·· •·• • · ·••·• ••••· 
e~traYio podin. ter c~tusndo un1 prejuizo J.e ~~7~0~~1;:\;{~~::::::::::::.:: 
mais de 2:000$000. J'$pírito :;,nto .............. .. 

2~ 
2·, 
2~ 
:!:\ 
:l' 
3• ' 

. 
3 

22 
s . 
6 

IH r.s 3.; 
:ll 'l·l ~ij 

Gí :)'J m 
!>2 (10 3:õ 
w ~~~ 3S 
43 ~~) 2l 

:p 9 3J .~$ :w 
f'oi ultimamente nomeado director dn. re- OuYox .. · • ................ • .. • 

-r~rtiç.ão dcs correios o Dt·. Aan"lo Reis, de""- ~~i-:~_hyu:~. <lo Norte ......... .. 
~· 4 47 51 t:i 
4a ~~ 4l 1·1 . 

. d d J'- ... c:rglllO . .•....•....•.... • . ... . 
stlnr!o :1. co:tfinnç:>. o g-o,·erno, e de CJUI!nl, )Jntt•> Grosso ..... .......... .. 

~3 :< i!i :li 1!1 
4a 3 ' 10 1:! 

por tsso, devemos espernr a uccess:1ria acli- ~~':,\!:~·:::::::: : ::::::::::::::: 
vidnde, energiu. e esfol'ços, pnl':l que tenhamos 
um correio digno do nosso p;liz. 

•• 
1" 

s 
1G 

25 3:l 1:! 
4:1 cj( G? 

Sii.o estes ·os meus sinceros votos. 
Em relncii.o ao meu !E:stado os it·t·e~ulnridn-

tles lambem se reprodutzem. ~ 
Bn.bil<\nte do Norte tle 1\finns;venho tra

zer as quei:tas dnquellc! po>o em relnç-ão n. esse 
serviço. 

Urna. das c.tusas priocip:les tio.\ irre~o la..i
tlade do ser~iço, naquell:t parte tio tet'l'i to rio 
mineiro, ó n iosufficie:ncin. do pessoal 1m Re
pnrtir..;i.o dM Cort·eios de Diamantina. 

Peço n attenç."lo do nob1·e deputaclo, Hlustt·e 
relate r da commiss.1o, paro.\ n.s considerações, 
que vou fazer, a. este respeito. e estou cet·to 
llo ()uo S. Ex. hade auxilinr-me no desejo, 
que tenho, de melhora.t· este ser\·ic;-.o seru au
gmcnto de despe7~'l. 
_ "\s cmen_das qu~ ot·,(l~tni>ei n. este respeitl', 

s:lo snhordma.das a mesm!l. verlJ:~ consi"ondn. 
pn.rn. esse set·vico. ;, 

Orgnnisei, sob infor·mn.Çi)es minuciosn dn 
s~tb-aclministrnção elo:; Coneios de Diarn~n
ttnll, um qundt'? 7ontpnrativo do serviço da
queu,~ snb-admtmstr·a1;ãu, com o da.s admlnls
trn.C9es de ~· e s~ classe, e mesmo com :t do 
Para, que e de I>. 
_ Por·e:;sé quadro V : Ex. verã n. despropor

çao que ha. daquelln. sub-:tdmioistração pnrn. 
as ontt·as em relaç.1o ao sat•,·iço e numero tle 
empregados. . _ 

~ Eis,..o .cru.adro: 

O Srt. L.~uno Muu.ea- Mn.s é preciso n.tten
uer a importani:ill das n.gencias. 

0 Sr.. · 1\tA~OET. FOLGEXCIO ;_Certamente, o 
peco a n.ttenç:"lo de V. Ex. para as informa
ções, que von ter n. honra. de foroecer-lhe. 

O quadro demonstt·:~. que a sub-adrninistra
ç-.:io dos Coneios do Diamantina. superintenue 
numero do ~tgeochts muito snperiot• ao que 
superiotemlem todas ns ndministraçõ~s de 2• 
classe, rnt1.is do dobro elo QUP, as de 3a classe o 
triplo e ató uez vezes mais do quo n.s do 4'• 
clnsse. 

Entretanto, o seu pessoal ó a tercn. parto 
elo dns n.dmini$truções de 2• cln~e, n. metade e 
menos d:l. meln.•le do tl:ls de 3', e menos aind:\ 
tlo quo a mais iosignilie.'lnte de todas, n. olc 
Matto Gro3So, que snuerintenue, :tpcu:ts LO 
:J.~enci:\S, isto é, <1. undécim:~. parte d:l.s q~te 
são superintenditlns llel{l. sub-u.dministroç.io 
de Diamantina. 

Esta snb-:vlministmção, a qnal · estão 
subot•tlina.das 110 agencias, esparsas om um 
territorio maior do que >arlos Estados d:\ 
União, qllal o quo cstã compr.:hcnrlido entre 
o Estado do F.spirito S·1n t~. a. leste, o Rio 
dt~s Velhas e S. 'Francisco :1. -oeste o o Estado 
d;t. Bahia ao norte, limitado ao sol pelos mu
nicípios tie lta bira, Fert'OS e s~m ta l3at•baru.. 
tem a.ponns 11 emprt!S!I.llos ! 

Destn.quem-se deste numero. nm servente, 
dous carteit·os e o >or teiro, que .ficam apenas 
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sete empreg~,dos, conlam:lo o sub-aumiois
!l'<ldor . 

Estes empreg:\dos eslão divididos pelas 
quatro secNes U<\ seguinte maneira: 

1a sccçüo- Sob n diret:çiío do sub-aómiuis
traóor, tendo como unir•o empregado o ama-
uuensc. 

Ser~iços que cleseml~en.ha : 
1•, toda a cort•espondelllcia com as autori

dades do respectivo Estado, com os ndmioi:.
tr:\dores, com os outros sub-:\dministradores 
e com os agentes, devendo logo abrir, d::tr 
entr-nda e distribuir a recebida, excepto 
qnaudo confidencial c l'eserYada, que será. 
:~.hertn p3lo sub-administrodor; 

z•, prepat•o de papeis para despacho; 
s~. processo de concursos do pessoal ; 
4•, matricula do pessoal da sub-administrn

~.ão e :\gencia.s a ellt~. su bertlinadas ; 
5•, exame dns reclam;açües contra a exe

cução ·do s~r-viço na circumscrip~.ão postal i 
6". or~\msaçiío de ho:t'<lrios e iteoerarios 

de correlos"riinbulãntcis ()linhas postaes: 
i •, elementos pnra o reh1torio aoou:{L dos 

3cn-icos a cargo d(t sub··admini.straç:1o: 
8", classificaçi!o, guardn. e cooservaçiio de 

lodos os livros e papeis que devem constituir 
o. archivo e :\ IJil.Jiiotlleca ; 

9• ,- propostas parn. creação, · suppressão e 
restabelecimentos de ageocins e li nhtlS pcstaes 
e·:ltlgmento e diminuição de numero de via
g-ens; 

l~, registro d:~s linhas postnes da circnm
SCI"I(~i\o ; 

11, rcgistt·o do todos os jornaes e publi
cações pet·io(licas da circumscripçiio: 

12, assent:unento do pnssonl e das agencias 
ila cit-cumscri~.<1o, contendo todos os esclare
cimentos i 

13, registro e org:tni:saçüo dt~. tabella dtl 
p:n•tida. e chcg-:\óa. dus nHli:IS; 

1~. cxpedi~.üo de ot·dcns. 

2~ secr-<<o - Contador e um prnticante. 

Sst•\·iços quo des~mpenh:~.: 
1•, e;;criplur:~~.üo da receito. e despeza o d:\ 

enh·nda. c sahid:\ de sel!os. outras rórmuhls 
de f1-nnquia c livretes de Identidade; 

2·•, tomadas de contas. e contas correntes 
com as agenci!\$ ; 

:3·•, exame das contt\S ·que tiverem de ser 
pa,!::"as pelas sub-o.rlministraçücs ; 

4•, preparo dos = <!ocumcntos de de~p"eza, 
nssim como dt\S ~uins para a. expediçi"to de 
sellos, entras fórmulas de l'I'itnquia, livrates 
d7 identi(l:lde,_ }taterial, objeclos de expe-
dtente e .u tenstltos ; ' - . _.,._ 

5•, registro do ponto e preparo das iolhns c 
_gni;~s :pnra- png;uncnto. uo. ~Jesson.l. ~a. .. sub-

admioistraçií.o c ili\s agencias dt~. cir~um
scrip~ri.o; 

6·•, b::t.lanços mensaes e annuaes ; 
7°, fiscalisação e escri!)t>cração da entrada 

e sahicla do material o. cargo da 3" secção; 
SO, Jiscalisnção, exame e escripturação re· 

!ativo. no serviço, não só da cobr-Jnç:\ de reci
bos. letrns e obrigações, por conta <le perti
culnres, como de assignn.tur:~. ue jornu.es e 
outras pnblicnçõcs periodicas; 

9'>, conli\corrente dos devedores a F:1zendn. 
Naciontd, por imposto do sello, multas ou 
extrt\vio de valot·es; . · 

10, conta corrente dos responsa.veis para 
com o thesourciro, por sellos e outras rôrmu· 
las r}e rt-auquia. e livretes de identidade; 

11, prep~ro dos documeutos de deficit de 
a.g-enciõls, de arrecadn~:ii.o ue dinheiro e de 
p::t~:1mento lle ucspezasautoriSa.d:lS; 

12, processo das liancas ou cantões do3 em
prcg-,\dos :\ el hts sujeitos ; 

n:, servico de vales postaes, de e parn o itl· 
terior o citerior, na par·te que lhe disser re· 
speito, Msim como a escriptut•nç.ão relativa 
no mesmo serviço ; · 

14, orgnois:lçiio da. estatisliCt\ das corres
pond<lnCit\S, nft.O sõ post:.1das nas :1geuch1s :\ 
sen carl!'o, como distrilmi.J:~s e em trnasito do 
modo que M . mesmo tempo se conheç:t o 
rooviruento de ct~da E:;Uição Postal ; . 

15, recepção, manipnlnçilo, devoloçii.o, c 
•·emesst~. u:\S correspondeucias cahidns em 
refugo,. na sub-a.dmioistraç.ão o ngench1s a 
seu car~o. para a. :\dministra~.üo ; ~ 

lG, rel:~torio a.nnual d:t p•1rtc financcirt~. 
dCJ set·vi~,o'O postal, assim como da cstatistic:\ c 
refugos, pnt•:\ set·vit· de uasc :"\ confec~ão do 
relatorio do sub-ndministrndor. 

A c.wgo do . thcsonreit·o, sonlcntc. 

Serviços que tlcscmpcnltn: 

1°, nrrec.'\dnr c pa~r; 
2", o serviço dn vend<\ do sellos nuhcsivos, 

cartas-bilhete~. post:1es. soi.Jt·e~rtns, cini:IS 
est:\:npilhadas e I ivl'etes de ideutill:~de; 

3", ser\"içu d~ emissiio e pngameuto de 
vnlcs postMs de ou p.'\t"n o interiot· e exte
rior e o ele emissiio de livretes de ideolidade; 

4·', sorvio;'(l de cnht'ant;a. de recibo3. letras e 
obrigações por conta de -pa.rticula.res e o dG 
assignntur:~. de jornMs c outt•a.s public:~ções 
periódicas; 

5", recopção, gutwdn. e expedi(:üo de sellos 
a.óhesivos, cartas-bilhetes, bilhetes postnes, 
sobreMrt.~ s. cio tas estampilhaclas e livretes de 
iden t'd:1dc i - -

(lu, registro dos correspondencias com v:\
.lor declarado rc~ebidas.p<'H':\ ,_esse ;fim; 
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7•, recebimento, da. 4• secção, das cor· 
· respondeocias registradas com valor .decla

r-J.do, para etrectuar a ontrega e a. remessa, 
á mesma &ffcçã.o, da que tiver de ser e:q>edidll. 
ree:tpedida. e devolvida; 

8", re<:~bimento, guarda, fornecimento, 
conferencia e expedtciio rio fórmulas impres
sas, objectos de exped.ie1ate, material e uteo
s!lios pat~ ~ uivers3s secções e agencias da 
Cll'CUmSCrlpça.o ; • 
~. recebimento ~o. suprimento de funlios 

eoVJados pela admiOtstração para occorrer ás 
rlespezas da. sub-ll.dmioistraçã.o; 

10, relatorio anoual da parte relativa, ao 
~rviço :1. cargo d~\ secçã:O, para servir de base 
a confecção do relatc1rio do sub-adminis
trador. 

O otlicial e um praticante. 

S_ery)cos que desempetnba.: 

li", superiutendo::ncia de todos os serviços 
de cort·eios ambulantes, si os houver, e de 
transporte de malas do correio na circum
scripção ; 

18°, escripturaçã.o da sabida· de malas, 
bolsas e s&coos ; 

19-, relatnl:'iO a.nnnal da (13.1'te 1'8L1.tiva :\~ 
ser"l'iÇOS a c.1.rg-o da. secção, para servir de 
base à conf'ecção do relatorio do sub~dmi
oistrador. 

VG-se, pois, a impossibilidade do pessoal 
poder executar todos esses serviços com o 
enorme movimento que ha. de sorte que o 
horarlo d:1. rep~\rtição ê o mais pesado 
possiYel. As 1•, .2~ e 3• secções abrem·se ás 
7 hora:> da. manhã e fecham·se ás 3 da tarde 
e ~~ 4• abre-se às 6 da manhã e trabalha. até 
ás 6 da tarde, sem feriados e nem domingos, 
e sempre o mesmo 'Pessoal, Que não póde ser 
substituído por turma. 

Vê, portanto, V. Ex. a impossibilidade 
desta repartição desempenhar o seu serviço, 
que é por isso mesmo, impossi vel de nor-

1•,-recepção e abertura. de malas ; ... . . m:~.lisar-se nas linhas de Diamantina 'Pll.r!l. o 
: 2•, cooferoncia, ma.renção, manipulação e extremo Norte. 

distribuição das correspoodencias ordinarh\S O Sa. PRESIDENTE- Peço ao nobre deputado 
·contidas nas malas; ' que interrompa o seu discurso, afim de pro-

3•, organisação dos documentos de debito ceder-se à votação de diversas mn.terias. 
pelas correspondencias. não franqueadas ou o SR. 11A.."'oEL E"aLGENcro- Attenlleodo à 

· de· f_!:l.nquia insutllcient·~ ; _.. · d v 
4• - d d . ban observação e . Ex., sento-me. , recepçao as corr·~spon enctas ur as, 

soa marcação, apartaçã.o e distribuição ·; · E' nnnuociada a votação do requerimento 
. 5". remessa em protocollo. á 3a secção, dos do Sr. Frederico Borges, ·pediDJo informa

objectos registrados com valor declarado para. ções sobre os disturbios dados na. tarde de 30 
.:n. entrega.respectiv;~. ; de agosto ultimo. 

ô•, registro das correspondencias sem valor 
(}eclarado recebidas para. esse fim; O S r . E duardo R aJD.os <Pela 
. 7o,_ abertur<~ dos vo.lumes _de correspon- ordem) diz que o Diario do Congresso de um 
tlenc1as urbanas, sua nnarcaça.o, apart<\Çã.o e dos dias passados publicou a deliheJ-ação do 
distribuição. i Ilustre presidente da Ca.m<u-a dos Srs. Depu-

S", · conferencia, m~Lrcação, ma.ni]mlação, tados condemnando um requerimento do 
lançamento, e~pedição e reexpedição dessns orador, ;i. cesta em que u. Mesa lança os re
cor:respoodenctas, assim como sua disribui- butalbos de seus papeis. 
çã.o, tanto no correio como nos •lomi~ilios ; Si é verclnde, pot•ém, que os requerimentos 

9", classitlcação, gu;;~,rda. e devolução dt\S podom perder· de Yalor pela insutHciencia. de 
correspoodencins que não tivere10 podido ser merito do deputado que os subscreve, ~mo 
distribuídas; no c.'l.SO vertente succede no omdor, essa 

10''. escolha e classificação das correspon- deprecia.ç.1o se depar<\, si compensa, em raee 
dencias caltidas em refugo ; da importancia da materia que esses reque-

11•, aprebensão das correspondencias re- rimeutos traduzem. 
cébidas ou transportadas fraudulentamente . o que o illustre presidente da camara. 

.120. fiscalisa.ção dos serviços de distribui~ atirou ao silencio, com sua decisão, no modo 
çãó dornicili.a.riA o do collecta dM 'C<\i:tas ur• pelo qual S. C::t. entendeu cumprir a. dispo
banas e geral; s1çã.o regimental, não foi uma opinião, um 

ISO, recebimento dos jornaes e outras pu· trabalho do orador, foi, sim, a solução pro-
blicações periodicas ; - curada a um problema. serio, momentoso, do 

14•. n.nnunciosdas h·~ras de fechamento da.s nosso direito constitucional. 
malas ; . E' possível, pergunta. o orado/-', que a es-

- _ !5•, ~e~!5t_ro, nos in.dicadores. de mudança tructura de nossas instituições seja por tal 
. . . ile domtctltos; . · maneirll. férrenha, tyronnica, obsecante, que 
.;..::~..;:_J6.·~-pr~~r_o e exl?.e<lição de malas; _ imponha a uma Camara .ren~1 .em sua , . 
. -- -.~ ::-
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totalidade, a.s opiniões, as deliberaÇÕes das 
camo.ras extinctas 'I 

·A que redu1., então, a conveuieocia. dessas 
mutações periodicas quo se operam na orgn= 
nis.tção dos poderes políticos pela. veracidade 
~. l qui os comtJle, e levando comsig-o 
~ lf · s cros princtpios, os antagonismos 
doS'~ amllJI\S ?' 

E' um erro suppor, como fazem crer os 
apartes que o omdor acabtL tle ouvir, que ha 
unidade inviolavel na serie legislativa. 

Não! si os partidos re·~ezam-s.:. é claro que 
a. obn1 do~ que decaem não póde se impot• 
àquelles que os substituem. -

Vê-se, portanto, que a questão merece a. 
attenção da ca.mara, mE:rece o seu estudo ao 
menos. 

O orador se a.bstem de indi<'.a.r solução, 
mas lembra que na. lHgislaçã.o imperial as 
havia, e cumpre que não se esteja fà.?.endo 
acreditar que v apparelbo das iostltulçõP.s 
não otrerece as mesmo.s gar.1nti:~s á liberdade 
parlamentar. 

Era o que o orador tiJlba a dizer em abono 
da. importancia da materia contida no seu 
requerimento. 

(Muito óem, muito óem .) 

O Sr. Presiden-te-O nohre depu
t:aõo nas observações qu•~ acaba. de fa.zer pro
corou ovideotemeote d-irigit· uma censura â 
Mesa. 

O Sa. EouA.n.oo RAMCIS - ·Nã.o a.poin.do; a 
Mesa é que dirigiu uma •censura. ao deputado. 

O Sa. PaESIDE!\'TE - IJ:ssa. censura., como a 
Camard. vae ver, é improcedente. O requeri
mento do nobre deputado é concebido nestes 
termos: · 

Este requerimento veiu á Mesa. na ultima 
hora da sessão, que nã.o estava sendo prosi
did!'- por mim, mns sim pelo Sr. 1° secre
tario. 

.. 0 requerimento não foi submettido -a. 
apoiamento por S. Ex. e eu na. sessão se· 
guiote, em obediencia ao que detP.rmina o 
art. 73 do Regimento que diz « que o adia
monto póde ser sempre apresentado em ordem 
dct dia e sem debate serã. discutido », no dia 
se~uillte submetti-o à. consideração da Ca.
maru. por oeca.siiio de entrar em discUSSI1o o 
projecto a que elle se referia. 

Ne:;sa votação verificou-se não haver nu
mero pelo que na. fórnia. do Regimento foi 
declat•ado prejudicado. 

Foi a decisão que deu a Mesa., ficando livre 
ao nobre deputado reproduzil-o no correr da 
discussão ou em qualquer momento que 
julgar opportuno. (Apoiados.) 

.Já vê V. E:x:. que a Mesa. não merece as 
censuras que V. Ex. entenda dirigir-lhe por 
que procedeu correctameute, obedecendo as 
prescripções regimenta.es. (Apoia®s . gerlle$.) 

O nobre deputado· sabe que o art, 133 do 
Regimento determina o seguinte: «.As emen
das que ·vierem do Senado, a qualquer pro
jecto da ca.mara dos Depnt:~odos, terão só
mente uma discussão, que corresponderâ. à. 
2• de qualquer projecto, debatenao-se uma 
por uma, sem comtudo f'axer-se-lhe emenda.» 

Ora, o nobre deputar!o o que quer com o 
seu requerimento ê altera.r a. disposição deste 
artigo do Regimento e .não é esse o ·meio 
mais consentaneo para s. E:t. cheg-ar a esse 
fim, porque o Regtmento só póde ser modi
ficado em virtude de indicação votada pela 
Ca.mara depois de ouvida. a Commissão de Po
licia. (Apoiados.) 

Requeiro que seja su:;pensa. a discussão e 
votação do projecto n. !)7, até que ns Com

. missões.de.Q>nstituiçã.o, Legislação e Justiça 
e Orçamento deem pa.rec:er sobre, etc .•• 

São estas as con!'iderações que entendi fazer 
em opposição ás o~er>açõcs do nobre depu
ta.do da Bahia • 

Attendendo sempre ás justas reclamações 
que me são fait.'\S, dispensando a todos os 
meus collega.s, como é de meu dever, toda 
consideração e respeito, eu uão poderia. falts:r 
com elles ao nobre deputado, M qual, além 
de tudo, prendem-me autigos laços de ami
zade. 

Vê a ca.mara que este repuerimento é um 
verdadeiro requeriment~· de a.ditLmento ... 

0 SR. EDUARDO R.u~cS - Apoiado. 
O Sa. PRESIDENTE- ... e si é um verda

deiro requerimento de adiamento, como acaba 
de confirmar o seu aut()r, a Mesa. não podia 
proceder em contrario do que determina. o 
a.rt. 73 do. Regimento. 

Este requerimento foi otrerecido á conside
racão da. Cnmnra a.o encorrar-se a sesião. 

O Sa. EouARDO R..uxo.s- Não apoiado. Pelo 
Diario do Congresso V. Ex. poder<i. ve_r que 
em um discurso ue umo. hora, eu na.o: fiz 
outra cousa sinão justilficar o meu reque-
rimento. ·. 

Assim. dando ao requerimento do nobre 
depu-tado a uuic:a.solução que o Re~mento da 
eamara determinava, cumpri simplesmente o 
meu dever, obedecendo à lei organica. da 
Camara, a que tambem deve obedecer o nobre 
deputado. (Apoiados.) 

Já vê, pois, o dobre deputado que eu não 
condemnei ou mandei para os rebutalhos 
desta: Camam o requerimento que roi objecto 
~a. questão_por S. Ex. levautada.. (Apoiados.) 

o Sa. PR'ESIDE!'o'T.E - Peço a. v. Er: que osr. Eduardo Rã.JD.OS ~ or-
o~ me interrompa.. "· ,·. __ ~ demt :~plica, explica.D:do' o ~~ _Pt:oce_dímênto e 
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_ . protestand.o .restabelec.et' a matéria do s~u 
r<:!querimcnto quando for opportuno. (Mwto 
llcm.) •• 
· E' posto a votos e np,prova\lO o seguir. te 

Requeiro qu~, P.or in te~med!o d:~. .. Mes;, .se 
peç.a. no Sr. Muu~tl·~ ,~a. ·.l~Ç:l. ~ ~~oi\a~OS 
Interiores, informaçM :s.o&r8 rn; dt~u·mo~n
dos bontem ria, rua do OJ:lvldor des.t;~. Cn.pita~, 
e de qoé resultaram otrensns phystc.~s em dt· 
versos cidadãos, entt:e outro~,_o g~neml ho
nora\'io Vicente Martms, C.'\ptl~w \'alie e l:l. 
Rodrigues. 

s. R.- Sala das s•~ssúe~. 30 de agosto de 
1S95.- z;:rederico 8o,·ges. 

São ~uccessivamcotE~ e sem debate nppro
vndas ns Rcdncções íioncs dos. pro.)cctos 
us. 110 D e 176 A, ele 1895, p.-wa serem eu
vindas no Senado. 

E; posto ~ vofos .é app~óvado em 3"_ di seus· 
são·c ·envh\r.lo à Comm1ssao de Reda.eça.o o se· 
guinto. 

PROJECTO N. 186 DE 1895 
- -

O Congresso Nacion:l\1 resolve: 
Art. l. • _E' o Gov~rno autoris:~.do a ~bri~ 

no Ministerto da Mar1u h:\ o Cl'edlto de 830.1300::; 
supp\eUlentar á vet•ba - Obl':lS - n. 20 do 
art. 4• da lei n. 206 de 24 de_ de1.embro ~~~ 
1895 p.'\t't\ Oc.!Orrcr á construcçc~o de um 9uar
tel p~m o hatalhão ~de iorantar1a ~e n.mrmha, 
orç:\Uo ·em 500:001).),.;)oS r~.pnros mdt~pensn
veis a diversos propru~s nnc1onu~ na tl~la ll:S 
Collr~ orç.'\dos em 2;>0:000$ e a fúbr1caçno 
de um~ pot·ta-caix~o para o dique Gnao;\uam, 
Ot'r.l1da em 80:800$000. 

O S1·· Ped1•o Moacyr (pela o1·dem) 
requer votaçiio nominal. 

Consultada, a. C.'l.mar:\ não approv~ o reque
l'imeut~ do Sr. Pedro Moacyr, por G7 contrn 
66 ;otos. 

o Sr. Josó !"•ariano (pela o1·dcm) 
-Não tenho por fim pór em duvida, nem o 
pod~a llür, e aind;\ que o pudu~;Se uão poria, 
o re}u.u.i.do anounciado por V. E>:. 

"blio lcvant.'l.r uma questão que póde. ser 
nov're"pam muitos dos nol>res deput;\dos. Tem 
pnracido a. muitos dos nossos collogas que, 
umn vez que se mnnu:~ lc\·aotar os que vo
tar;\m •~ f;WOl', e depoi:; os ·que vot.a.ram con-
tm, se tem vet•ifica.Uo n. votnção. . , 

Ora, isto não 6 veridcnção de votnç;"io, é 
õpeuns acoota~em parn apropria YotnÇ<\o. 

A veriticnção é uma contra-pro\"a da vot;t
ç.i:o, isto é, umo. nova contagem, quer dos rtne 
votaram contra, quer a favor, pa1't\ se vol'i
tlcar Si: não houve engano U.'\ primeir;>. vo-
tação. . 

O meu fi.m, portanto, e.peClir a V. Ex., 
visto qne a difTerenç.'l. foi apenas de um, a. 
Yeri ficn ção desta. votação. · · 

O Sr. DriciÓ l.~ilho (peia. ordem)
V. Ex. jà poz uma. vez em pratica. o pedido 
qne.acaba. de.íaze1· o nobre deputruto por Per
mtm~uco. Eu t:unbem p~ço ;\V. Ex. •~ veri· 
ftC.1Ç'.ÍlO dn VOl.'\ÇÜO. . 

o sn . .iom J.Uit\.l;(No- s(v.~:ê·:r : quec Q·uc 
:1. Q~mara do!i~l'&p.'IJ'ól. esl.tl.bel~r.Ull\ . nt'C
cedeote. en Yotaref. Agora, si V. Ex.' fi·IZ 
disto um:\ questão de cootia.nça., eu voto con
tra, porque pôde vit: outro peior para. mim do 
que V. Es. (Risos.) 

Em seguida ê posta a. votos e rejcitnda. a. 
ernendn. ao Sr. Bricio Pilho, supprimindo o 
Pf\1'<\.~r?-pho ~··do art. 2• relativo à ft•equen
Cla olmgatorH~. ;\rt. 2.• H.evog<\m·s;e"sllisposições em con-

tt•ario. Sã.o coosiueradas prcjudic::..Uns as demais 
emendas do mesmo senhor. bem como :.\ do 

E' annuncinola n vot.'lç.áo do projccto n. 38 A, Sr. Aureliano BarlJOS<'\ no àrt. 2. n 

de 1805, rcorganisando o cnsiuo nas facol
d;t•les do di~eito (:J• cli:>eussão). 

· ,O Sr. P1·esid ente- A' votação do 
projecto deve prccede:r a das emendas. 

E' posto a. Yolci!' e t"!l.i eit:.\uo o substitl!livo 
on·erecido pelo St•. Er·tco Coelho ao proJecto 
o. 38, de 1895. 

São successi vamente postas a -votos.e xejei
tadas as emendns ofl'erecidns ao art. 1° pelos 
Srs. Eduardo Ramos e Al'thur Orlando. 

..... E' a.nnunciada·a votnç.-1o da. emenda do Sr. 
:: · Br~cio· F.Jlllo1 S.UPJ?t:imlipdo o. para_::raph~ 4° do 
-::..·:··t~r~::· 2.)·rela~~vo a7.fre,quencl<\ ob~'lg!ltorta~ -

O Sr. Eduardo Raxnol!l (zielu. 
ordem) requer a.retiroda uas emeotlns qnc 
otrereceu ao pnragrnpho unico do .art. z• e ao 
art . 5.• 

Consultada., ~ Camara. concede ·a relira!la 
peuida. 

São·successivnmente postas a. votos e :-ejei
tadns as emendas dos Srs . .Aureliano Barbos.•, · 
Frederico Borges, Si~ Peixoto, Luiz Detsi c 
Arthur Orlando, !sendo considernda prejudi
cada n. emenda do St· . . Pat'rulhos M:ontenegro .. 

E' posta: a. votos e a.~prov:ut:\ .·a seiuiote. 
.cmen~a. da.Commissão specia.~.: ·::.:, _ . .,.. . " ." ... 
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Art. . Ao.cooeurso para. provimento dos 
lo!?'a.res de lente catliedrat ico e substituto de 
mcllici!w pl;b/ica poder:iio ser admittidos os 
doutores em mcdic1na. 

§ L • O concurso se rã. fei to perante o jury 
comnosto de sete memlbros. sendo tres -pro
fissiónaes da respectiva facuhlaJ.e, eleitos 
pela congregação, e quatro doutores em me
dicina nomeados pelo gc~verno, podendo s~r 
para t:~l fim escolhidos profissionaes das fa
cuhlades otl!ciMS. 

§ 2." o director da frteuldnde · ·presidi rã o 
concurso, sem, todavia, ter voto na escolhl\ 
de c:~ndidato. 

§ 3. • Termin:tdo o concurso e reunindo-se 
a con~regação p:rrn a apresentaç-:to official do 
candidato, poderi esta divergir do voto emit
lido pelo jury, e motivando neste caso o 
seu parecer. o ~overno escolherá. entre os 
dous candidatos. 

§ J.• Em i"'uald:de de condições seriio 
prefel'iuos os ~acll:u·eis on doutores em di
reito. 
E~ posto a votos e OPI~ll'ovndo em 3• discus

~rr.o , assim cmendndo, ~ seguinte 

PROJECTO N. 38 DE 1895 

.o 9ongr esso Nacional decreta: _ . 
Al't. 1.0 A partir do primeiro anno lcctivo 

depois da publicação dE~St.'\ _lei, o ensino nas 
faculdades de direito ser:\. feito em cinco nn
nos, distribuídas as materias do curso pelas 
seguintes cadeil-as: · 

1• ar.mo 

I" c..1.deirn - Philosop·bia. do direito. 
2• cadeir1\- Direito romano. 
:3a c..'\deira -Dit•eito pnblico e constitucional. 

2- (111110 

I• cadcira-Dit·cilo ci vil (1• cadeira). 
2" c::deim-Direito c:riminal (I" c.'\lieira). 
3" cadeiJ-:1.- Dircito iuternacioualllllblico c 

di]>lom<~cia. 
•1" C.'ldeir:-,-Ecouorni~ política. 

ao anno 

1" cadeira- Direito civil (2•c.'\deira) . 
2~ eadeirn-Direito cdminal (especia.lmeute 

dit•eito militar e reginwn peniteocinrio (2e ca· 
ti eira) . · · 7 

3~ cndeira- Scieocit\ dns tlnan\:.'ts e conta· 
Lilidaclc do Estado (cont:inunçiio dt\ 4~ cadeit-a. 
do 2•·anno). · ·· · 

4"' cadeira - .Qirclto commercinl .(1' ca· 
deh'a).-'·-'- ·- -- --·- · 

79 

4• armo 

1~ cadeira- Direito civil (3; cadeira). 
~ cadeir-.1-Direito commercial (es}lecial

mente o direito marítimo, fa.llencia. c liqui
dacão judiciaria). 

3 .. cndeil-a-Theoria do processo civil, com· 
mercial e criminal . . 

4" cndeira- .Medicina publica. 

1• cadeir·a- Pratica forense (continuação 
lia 3• cadeira do 4• anno). 

2~ c:uleira - Sciencia. da a1ministrnção o 
direito adminislrati>o. 

S• c.'\deira - Histõria dó uit·eito c especial
mente do direito nacional. 

,~ .. c:~<l~ir:~-Legisl:~ção comp::~.rad::~.sobro o 
direito privado. . 

§ 1.0 i'am o ensino destas materias haverá 
10 leutes calbedrnticos e oito substitutos, quo 
ser·ão: 

Um de direito romano, direito civil. o legis-
lação cornparnda; . 

Um de direito commercial i · 
Um de direito criminal i 
Um de medicina. public.1.; 
Dons de plrilosophia·do direito, direito pu

blico · e constitucJOnal, direito internacional 
publico e diplomacia, e direitô nacional ; 

Um de economi:r politica, ·seiencia das li
Danças e cont:tbilidade do Estado, sciencia d:~o 
administrilção e direito administrativo ; J 

Um de theoria do processo civil, commer-
cial e criminal e pratica forense. . 

§ 2 . • 03 substi tutos de direito romano, di
reito publico e constitucional, direito com
merci!\1 (2• cadeira) e medicina. pttblica. farão 
$empre cursos complementares sobre a parte 
do programma I]Ue _lhes fot' determmada 
pel"' congrcgnç:to, de accordo com.o professor 
da respectiva cadeira. 
- Estes cursos começarã.o C)Uando entender 
conveniente a cougregaç.<io ; nunca, porem, 
depois de t res mezes da abertura dn:; 
aulas. 

Os demais substitutos sômente far-:io CIII'SOS 
complementares das outras ma.terias, quando 
assim julgar preciso a co~gregação e em 
virtude de solicitação tio professor da ca
deira. 

§ 3.• .As fnn~ões · de preparador dns ca
deiras de medicina. legal e liygiene serão ex
ercidt'IS pelo substituto de medicina publica, 
logo que vagarem os Jogares de. -preparnllOl' 
actunlmen te providos. 

Art. 2. • No rcgimcn dns faculdades úe di
rP.i to sct'ão · ol.lser\·ados os seguintes prc-
~os. . 

§ 1. o · As aulas serão ahcrtas uo dia l5 do 
março e encerradas- no dia 15 do-novembro. -·- -~ 
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§ .2.o os lentes da:s cadeh~, cujas mate- § 9.• O alumno sõ poderã. ter guia. de uma. 
rias continuam a. ser ensinadas no anoo se- pal"a outr-J. faculdade depois de ter prestado 
guiot~. deverão pros.eguir oellas até que se o ex<~.me do anuo. 
termlne o curso respsctivo. § 10. As penas disciplinares applicadas por 

§ s.o A prelecção dnrarã. uma hora, podendo qualquer das faculdades ofliciaes ou a esta:s 
o llmte ouvir quálquer dos alumnos. Duas equiparadas, serão respeitadas pelas outras. 
vezes por me:r. h:l'"'(~r-à exerci~ios pra.ticos;, Art. 3. ° Ficam abolidos os ~ursos especiaes 
sea-undo :t fórma. que o lente determinar. de sciencias jurídicas, de sciencia.s socia.es e 

§ 4. o Para. a verificação da. frequencia nas de oota.riado; continuando, porém, o de scien
auias lw.verã. um Hvro especi~l. no qual cias jurídicas po.-· mais de tres annos, o de 
inscrever<"io os alumnos os seus nomes. Deste scieocias sociaes por dons e ó de nota.riado por 
livro. que ficarà sob ·~ guarda. do professor da. um, si nelles hou'l"er estudantes matt·icula.
ca.deira, serão extrahidas no filll de cacla mez ·dos e que queiram coocluil·os ; observao
as respectivas notas pal"J. o reconhecimento do-se C!J1 taes cursos o regimen"a.doptado por 
do numero de fal~\S dadas Pelos alumnos: esta. le1. 
affixando·se edital no edificio êm que funccio- .'\rt. 4. o Os lentes das cadeiras e:-:tioctas e 
nar a fa.culc!ade, afim de que possam ser feita:s os actua.es substitutos serã-a transferidos para 
as reclamações que forem justas. . as novas cadairas e par<'l.os Jogares de substi-

§ 5.o Ha.verã. dua:s épocas de exames: a pr1· tu tos creados por esta. lei; precedendo pro
meit.,,, logo depois d•!l encerradas as aulas, e post1'1. da congrezacão respectiva. 0.; actunes 
a. segunda, · 15 dias antes de começar Q novo proressores de pbilosopbia. e bistoria. de direito 
a.ono lectivo. e de direito nacional continuarão a exercer, 
~ 6.o Na. primeiro época sôrner.te se1~0 o primeit·o, a cadeira de philosopbia de di7" 

. '!-~mld·t~i.~os a exa_mEl _os estudantes Ull.trl-_ rde1td~ e .ot segu!ld() 1~ ~e ~toria~ e.sp~~a.!m~-~-t.e. . 
cola os. o U'e1 o na.Clona . · , . 
- Na S<:lgui.lda' sel"ão a.dmittidos: 

·· a) o a.lumno, que em qualquer di!S aula:s 
<lo curso que frequenttar, comprehendidas ·as 
dos cursos complementares, der 40 faltas, o 
quil.l por tal motivo não poder<\ ser admittido 
a exame na. primeira época ; 

... b) ·OS a.luo:mos de'Citlrsos particulares, com
prebéndidos nest:\ êl:a.sse· todos os ·que não 
forem matriculados; 

c) os reprovados na pritMira época, pagas 
por esta. nova. ta.xa inte~ral d<t matricula; 

d) os alumnos matricuta.dos, que por mo
·tivo justificado não 1iverem feito exame na 

Paragrapho unico . O lente cathedratico, 
que não 'for aproveitado; ficará, todavia, go
zando de 'todas 'a's suas regalias, até' que, va
gando qualquer_ca.deira., seja enca.rre"'ado do 
ensino da materi<\ nella comprehendida. 

Art. 5.• AS faculdades livres, para serem 
reconhecidas e poderem gozar das regalia:s e 
va.n~tgenSe$tabelecidas na leg:islacão .vigente, 
deve1~ao ter ·um ·pa.trimonio de 50:000$.- re
presentado por apolices da. divida. publica ge
ral ou pelo edificio em que n.s mesma:s func· 
ciooarem, e provar uma frequeocia. nunca 
inferior a 30 alumnos por espaço de dous ao
nos, além da. observancia. do regimen de en
sino prescripto nesta lei. 
. Parag~~~~~ni.oo~;p, aatua.es ~-~ades 

.. O e:s:aine versará. sobre os pontos· que a hvres·é.e<m~a.o·pn.~ lfMnlilHU!Hl~:; paro 
commissão examina.dlora formular no acto, a constita\~""li;f.$ ~YI~. ~· 
excepto paro os nlumnos contemplados no. Art. 6.v'Aslàcuic1ã'ãeStivresdevel"cLO orga-

época anterior. · 

ultima. classe. . oisnr os seus eshtutos de accordo com o.re-
§ i. o Em nenhuma das épocas poderá o gimeu adopta.do 111\ presente lei. 

alumno ser examinado nas ma terias de mais Art. 7. o O governo nomeará para cada 
de um a.nno. uma das faculdades livres um fiscal de reco-

0 al!unno que tiv·er· prestado exame das nhecida. competencia. scientifica· .em. assum
ma.teria:s de um anno na primeira época não ptos de ensino jurídico, o qual em· relatarias 

. poderá. ser admittido a exame das materias seme:;traes .exporá quanto houver verificado 
do anno subsequente na segunda época. sobre o progra.ruma. e merecimento. do ensino, 

:· - O alumno, porém, reprovado sómente em n:archa do processo dos exames, natureza. 
uma das materins n!o aono, . poderà mo.tri- das provas exhibida.s e, finalmente, sobre a. 
cula.r-se no curso immediato e prestar exame observa.ncia da. legislação P.m vigor, quer 
das disciplinas deste anno em qualquer das quanto ás condiÇõeS de admiSsão à. II!atricula, 

•. é!JOcaS, sendo : primeirnmente approvado na quer quanto ao regimen·do ensino adaptado· 
materia do anno ante:rior. nas referid:~s faculdades. -

§. 8.0_ As provas eseript:1 e oral devel"â.o ser Art. 8.0 A admissã:o á matricula sem pre-
. _ ... . feit;(ts 'Õa. época, annullaudo-se a. prova. escri-. enchirnento .. das condiÇÕes :exigidas na- lei, 
: :., : '· p!a.;.·si por qua.lqner·motivo o a.lumno não ou a inolJ!lervaricia-. das regras. estatuida:s 
~:"~,::-:;:~~p!e~ o.exame.·"··:-·'. . . . .. para o .. processo-dos- exames .. verificados9=por~:·: 
:-: _; __ ·-.. ::.:·-;;- .: .· ·. - ... ... -: 

i-· ._.;:_. ~ · .• 
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den~ncia. ~o fiscal, ou de qual,qucr cid:l.tlão,_ .pela co!Dmiss~ para a ncquisiçito de material 
e?lm.quer1to para. tt\l fiut. or·d~na•~v, co111 a~- e ut<la:>tlíos, o 9ue tlc.'\ p(jt'r!!it:ulleote ~emons
dlencm. da./uculrlade. dara. Jogar a :;u,.'?en,;ao tr•a•Jo ~"Om a s1:uples enunc:iaçã.o dos wru1os 
da mesma faculdade por um u dons :I.D!!OS. em que ella :;e a':ba. formuladtl.. (O orad,or 

§ 1.• Verit1cada. <\ pr,1tic~l de t\buso qu:l.nto p1·ocede à leitum da emenda.) · 
ã. !~entidade :l.os a~urouos. uos exa01es ~u co!- . Desta _maneira, Sr. prcsi·tente, podemos 
laçao d_os ~r·:1~. lOl~edt;ttamente ser<~. cas- mtrotlu1.1r melho:-amento.s no:;,;o. Npl\l'tiçiio, 
sado à. msttturçao o titulo de f .• culdade com sc:m onernt· os Cllfl'es publicas . 
a.s prerogat!vu.s a elle inhm·ente:;. Só por de- .R' de oece~idatie imprescindível. unifor
creto po•lera. ser suspensa:;\ faculdade ou cas- mts .• r-::;e :1$ ltnht~:; d•J Co1•reio rh Cru:l.de de 
sado o seu titulo. 0\a.mantioa. parn o extremo Norte com a da. 

§ 2. • AS irregularirlade$ ou nuu~os de ou- Çap~tal pnr.~ aquella Cidade, visto como dá tr:a natureza, que ·~carr-ete:m .o ã.?atrmeoto ~o L'll;!Jibrl do Esta:lo pam Diamantina. os cor
DJvel moral do ens1no nestes msttlttto~, darao t•etos part<!m tle dO\IS em clous diaS; e pal~l o 
Jogar á censuro. .Pulllica. _ . exlret!IO Norte ele quatr•o em qoatro . . 

Art . !J. • Os ns~tes per(:()Uerao <L gratttlc<L- ASSim, por exeu1plo, u111a cm·t:t expe•hu~ ele 
ção aonual dtl 2:400$, pag:l. pela re:;pectiva :\ra!:suhy, Ciwode onde resido. para estu G::t
faculdade livre, _que r~t!he~..:~ em pt e.sta· pí~a!, cunsome, no seu tt"<\jecto, 18 dias no 
~;Oes semestt·aes a rep<trtlçõ~.O fetl~t·al pelo go·· tnmuno,.o que rlevemo::: <\ttt•ibuit• á tal til> tle 
verno designada. unitilrmisacão nnl' clnn!l referida.; linhf•S. 

Art. 10. O govet'D? ox:peúir-.l os estatut~s ~m poder ~o tlirector g-ernl dos. C?>rreir,s 
e regulamentos p1'CCJSOs para · <t execoçuo ex1ste h;L mutto proposta do n•limmst rudor 
desta. lei, coosolirlaudo riS disposições das rlo:; Correios de Minas, em que se pede a. re
actuaes instituições de elllsino j uridico, que gu1a!:i:~ação desse serYiço,_ nos t~rmos, que 
continuarem em vigor:- - · · • o1·a proponho, o que a.iuda. não se veriticou 

Art. ll. Revogam-se :as disposições em por f·r1ta de vet·bn . 
contr-ario. Eis o m_otivo justitiea.tiço da. emendã., em · ... 

O Sa·. P res i~ent.e- O pro~ecto vai 
ser enviado â Commi~· de _Redacçã.o. 

O Sr. Thom.a.z Caval canti 
(pekt ordem) - Sr. presidente, declat·o que 
votei cootr;\ o projectõ IJU.e reforma o ensino 
das Faculdades de direito., por não ucbar op
portuoo.· 

O SR. PltESIDEnE- V. Ex. ha de man
dar a sua declaração .por escripto, para coos· 
tar n1\ acta. · 

Continú;t a 2~ dis-;u:;sií.o do 1.1rojecto o. 178, 
de 1895, fixando a despe;:>\ do Ministet·io d~ 
lndustria, Viac;;i.o e Obr.,s Publicas piLl'a o 
exerci cio ue 1896. 

·que peço que da vet·ba-Conducção de tn<\h"\.5-
s., ded uzu. a q uan ti<~ nece:;:;aria. pat•a esse 11m. 

Estou certo de que, ncst;~s circumst:\ocias, 
a illu:Mé commissãQ na.tla terá a oppor ao 
que proponho. . 

Passo agora <t trata r t1:t vinção rerrea. da. 
União. · ·· 

Sr. presidente, é vertia<'! e quusi nxiom;.\ti~'· 
em scienció. economica que quunto titaior ê o 
desenvolvimento da inrlttstrhl de transportes 
em um puiz dt\do, 1.<1oto maiot· é o c\esenvol
vimeuto e pro~peridade do · respectivo povo. 

A to;uropa e:\ America do Norte demoostr.\m 
•• procedeucia desta :osserçii.o. 

E, si é ~erto que, em no:;.-;o paiz, os gover
nos não teem rle:;curaJo thL soluç-.do desse im
pot·tanti:;simo pi'Oulem:\, é ro~ confessar 
que, econornic.'\men te r<\llanJo, esta indu~-

0 Sr. ~.Ianoel Fulge neio - li'Ía. tem truzido it União en01'm8:$ oous . 
Sr. presidente, vou proseguir n<\S coo:;ider<l- Com effeito, COtupulsando o relatorio do 
ções. que adduzia, quando, por motivo da$ Sr. !\liui:;tro tia Agricultura, vejo, em nm 
votações, fui obri~rado a. interr·ompei-<IS. dqs :seus topicos. rpte a. União possue actna1-

Depois de ministl"o\1' á Camar:l. ioforruuções rnP.nte, em tt·afeg••, nove vins- ferreas com 
relativas il. sub-adtninistr:~ção rios Cot'l'eio::; de um<~ extenSlo •le ~.825.293 kilometros, re
Diamantina, eu dizi<\ que er<L impo:;:;ivel que pre::;entando, em :n de dezembro do anno 
essa repartiçiio desl!mp ·nlt •Sse, nas ·conr1içõ~s passal!o, um C>l.pit.t l .;.trectiva.mente gasto de 
expostas. o servion a ~que Ã obri(!:)cl:t. ~57 .674.:936$703. e que os disvcodios <lo Tho · 

Eu poderh~ pedir ·que essa sub-administra.- souro, em virtude de deficit "t"erifi.Cildo entre n 
ção fosse considerada como .de 2• classe; mas, rPceita e a despeza, orç.'\m por 11.118:481$029 
atteodendo às justas .obse!rvações ·d;\ commís- a tê o tlm do a uno l);lS..-ado. 
são, de que é preciso ecooomisarmos. n&o rnçO Diante deste de{i.cit, que de ha. mnHo ,ià se 
essa. proposta, apresentt.o•rlo unic.'\meote nma l fazia s~ntir, o govemo, em 1893, nomeou ao 
emenda, quo determina o augmeuto·de alguns geoera1 Fruoci:;co Rapu •el de l\l~llo Re~o 
entprezados, porém -sem accrescimo de des- par~L proceder a um exame rigoroso n:l. a.dmt
~.'porque a:.subordino á. verba.. consignada. nistraçã.o dessas estradas,·e estudar as·ca.u-

Caman v. v - · : · i!. 

. . :'! 
! 
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~')s delct·minanlcs ele scmelha:ltc dP.~astre fi- • Como, porém. o illn:;trc Ministro ela Viaçi\o · 
nanccim. fa7. tlcpcndet· 'JUl1ll}uer pl'O\·iucncia a tomar do 

O illnstrc gcncl·al; <l:lntlo <:onl:~ da. sua •·e:;ultõ.ltiO li:~al do <:xamc dl) cngenheil'o Ar
mi:;si'io, ex:uflinou, Jll'Occdilndo aQS dcv!tlos mando, entendi qne uevio. agitar a questão na 
estnrlos, ;.ts c:.tral!as S11l de Pernamlmco, Cell· trilmnn. salientando a necessid:ule urA'cnte de 
cral de Pen•am:illcO, Sobral, Buwri:c, Paulo l'esoh·cl-:1, c o uuico m~io é o :U'l'Cllllnmeuto. 
AU'o"go c Rio <lO o,,.ll, o che~on á conclusão (A ,>Oi<>do•.) 
c!e que tão de:;.tstrosos elreitos se explic.1m E' pt·eciso tirar 1lc sobl'e os llombros tia 
-vela. í:tltt\ de zelo n:~ in::pecção e 1i::c:tliS.1~ão União tfw ouerosa car~a. ; e. c:onflando na so
dos traiJalhos por parte lle :tgeutcs d;\ admi- licitlllle c zelo com que oillu::;tt·e ministro vai 
nistl'<'~<io publica. gct·in•1o a. sna p:tShl, espero rcmedio pz·ompto 

Depois de procedet· :1. este •!Xnme, sustenta. ;~o mal. (Muito be!n . ) 
o St·. ~eneral Mello Reg-o a cotweniencin. dn Trat11rci ngot•;~, Sr. presitleotc, do que diz 
tr:tnsr.;r~nch\ daqucll:ts estr(ldas á. io•lustt·ia respeito á Estmda d~ Ferro Ceotr;\1. 
pn.rticulal', com cxc«p<;ão d:as qne se ;\charem E' desoc~;essntio repetir uquillo CJUe .iâ. tem 
em circumstancins especiaes, como n Estrada sido dito :\ s:tci~dade, qncr no Pal'!amento, 
de · Ferro Centml do B1·azil c P.n·to Jllc:[;rc a quet• na imprensn, ~obre as irr('guh\ridncles 
Uru!Jucyana, qnc de\'<101 fic.tr sob a adminis- quer, do ho. IIIUilo, se dão no trafego da. Cen
traç."io do Es• :.vlo. trai, cnus:\mlo graves perturbaçõ~s e <mor-

EnoontJ•autlo o actn~~ll\Iinist.I·o da Viaç.'\o mos projui:-~ a-> commercio e :is indnstt·ins. 
esl:i\ impol·t:~otc mawria. sem solução, man- Repre;;enlnntes mineiros reunirn.m-se, logo 
<lo.u proceder ;\ nov;w pcs~uizas, incumbindo no começo tl<t 2• sessão do corrente anuo, par:~. 
rless.t t:trefa no cn~en·liCiro Emilio Armando cuidar seriamente de Ui.o importante os-

--- Hend<ttt ::J Schooor n quem, em i de jnoeiro sumpto, cuja solu~ão m_uJto.interessn. no Es
... _ do corrente nnno. deu as nect>ss:tri:ts iostru- t:~do qu·) repr·csentam, e dehberaram ns3Gg!l-· · 

~ües. · t•ar no Ministr•> d:1. Vi:t<·iio todo o seu apoio 

.: 

Este illustre engenheit·o, no desempeulto de nas mcdi<lns legi:>lativns, qne fossem precisas 
sua commissiio, JH'ocecleu a minucioso exame pàri\ n. oor'nHtlisaçiio do h·afego I~aquella im· 
I.in. Estt'!\da< de Ferro d;t Bahia, chegnndo ú pot·h\n te vh~ ferrea. 
couclusii.o de que os sacrificios do Estado, até Logo que fc·i distri~uido o Relatot•io da 
::n de tlezembl'o do nnno pns:;:tdo, importnram Viação, lt~tei de examin;\l-o com o iotet·esse 
nn enorme ])<\t'CClhl de :35.010:153$105 ; c, qoe >empre 11ll) dispert:\m os nssumptos que 
emittiotlo a sun opinii'io a rc~peito. snstentn correm p<lr aquella import.1nte pnst11., para 
r1uc dcYem ser tomaths t.lu=ts pro>iil~ncins : conhecer ns cnusas determinantes do desca
primcir:~.. o <ll'rcullnmento •h estrod(\ a uma la.bro, que tem h;\vido no. Central. 
companhia p:wticnlar ; segun•la, a cr.camp:\- Desse e:o:ame verifi<Jttei que as principaes 
çã(j <h\ eslr·a.tla i:Jgleza. e sn:\ reunião sob ~ma c:tllS.'\S teem sido perturbaçü:JS da ordem pu
mesma n•Jrninislra{::io com n rlo ilrolongn- blica de m:~,neh~\ a rot>ç..'\.r-se o trnfego a tra
mento, cn~loban•lo-n no contl·acto de arren- bal1103 iiTe~nlares e extraor<linm·ios. estrn
d:uneoto jií mencil)n:td<>. ~nndo-se n. linha e o material rodautc, in-

Ora, Sr. presi•ll'!ntc, l~ Yisto. de dado~ tiio :mtliciencia das officillas pam o concet·to do 
positivos, e que dernostt•ant cc·m n· mniot• evi- material, :1. epi.tcmi<t que iuvntlin os Estaclos 
dcncin. e clareza os ;:t•an<les c:;banjnmcntos do Rio de .Janeit·o, ?liioas e S. Paulo, intor
JlOr parte dos agl!ntcs dll Poder Publico n:~s rompendo pot· algum tempo :ts communicnções 
;\t.lministr:\';vcs dessas cstr:Hlns, a uesitlia cl'i- chll\':1S torreuciaes, que cnuSir-J. C:csmorona· 
micosa da p:n·te dos tll;cncs, que o governo mentos na. cstr:tda, c a .conscqucute demot':l. 
llevia ter necessariamente junúo de lias parn na remoção desses obstaculos; crescimento dn 
acautelar os interesses do Thesout·o, no ?ar- importação e exportação t.le merc:\l.lorias, 
l~mento e ao go\·et•no cumpre tomar mc<!i<las além de todas ús previsões, de modo a haver 
promJ>las e enet•:;ico.s, no scutiuo de alli"iar :~ccumulo tal. quer na Estaç.\o Cenlrol, quet• 
;\ l."uião dos enormes onus que sobre ella em toda.s as outt'<1S, que os armazens não as 
pesare. comporL.'\.V:tnl e, finalmente, insufficiencia do 

O Sa. LAURO ~Iuu;en.- A commi~ão o[o materialr?t!ante. . ·c: • . 
se e~queccu t.Iesse import:mte o.ssumpto. I _Com e.O:er to, St·. prcstdente, es.~ razões 

, sao pl'OCedentes para terem determm:tdo as 
O Srt: llfA~OE[, FuLGENcro- E' vertlnde, e irregularit.lndes do trafego, m:ts, é forçoso 

acompanhei, com o nmio1· pr:t?.er n iltns- conf'es,sar qnc não tem b:l.vido, por 1>nrte dns 
trntla commissfio, votando p~:la. autorisução nclu:i'ôi'st.rações daquella estmd:t, a necessa- . 

. .. dada. o governo, par~ o nrl'endarnento tless;ts ri.\ tl~c:tlisaç."io no serviço. Nõs vemos, Sr. · 
· .cstrac[as, ~om ·•" c:.>:cep<;.\o d:\ · Central, P!)rto pcesidnutc, qunsi di:iriruneote os. desastres. 
-::-~~lc;t~~ -~· U_r_qgu;\Y:t!~:\ c ~io \lo Ouro, l•e.l.ns qu~ ::ui se dão, c~usaudo . mortes, e enorme 
~:._ cn~umst:mctas especJt~cs e~ _que se':tcham: ~l'eJUIZO uo male!·t~l l'Olln.ute . Om,'" esses 
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de~a.stres dli0-:5~ quusi sempre por. f•llto. de o. Sn:. 1r.r.~oll:t. Fur.G-nNCtO- mio ten 110 
cuiCI~d? ou ~estdt:t elo pe:~so!ll; e neste C.'I.So, á. motivos parn. üuvid1w da honestid<\de do Sr. 
:l~lrntutstt'aÇM cumpre empt•egar meios eoer- general Jar,lim. (:lpoiados). 
t;tcos, pa.n\ chnmn.r o pessoal ao cumpri- o s "' 
ment~ do. seu dever. (:1poiaclos). . n. uUExo PF: ,\XDRAM-Núo l::t.admi-
. Alem chsso, Sr. presidente, estou cooveo- ntstrodor po!!sivel com o ;\ctua1 a.e;u!am~a~o. 

ctr!o rio que de t ompos o. estn parte existe O Sn. ~r~:o-:oF.L F viNP..'clo- SI o Regula
!11<1.0 occult:t I}Ue "Procnu 1\estruir aque\\a men~o. é mao rerorme-se-o de modo qnc o 
~mp?rtnute oLr~ da. Uniã.o ; ignoro quaes os. admtnls~r·'~or poss;\ ngir com energia, pot·
Jntmtos, que nao podem deixar de ser per- qno a.lh Si.~o pre<:íS!\S medirias prC1mpt·1s r) 
vers~s • .?os que assim pr·ocedem. Esta minhn efncnr.es no mtnit() de restnlJelecer-::e a orrlcm 
convtcç:u.o nmlia ma.is :se robusteceu Cfllll a uo serviço. ( "llJoiados). 
r.otlcin d~da. ha poucoH dias, pelos·-jot:unes Sr. pr~si_dente. impressionou sol;re mo:!o 
clcst.: Cap1tal. de que Emc~.ptt·cu-sc, em um o met~ e~pn•tto n noticin, que nos uá o illns
clesYto, \~ma grande tr::vo úe ferro, que tinha tre mmtstt·o, r.>m seu minucioso relatorio, de 

·necess:\l'uunente pot· Jjfn detet•minar decar- que, tendo nomcudo, em 15 de fever.:>iro do 
rilamento. corr~nte a~no, umn. commissão, sob propost~ 

Consta .iâ e~ta.r preso<> indigitado nutor de d:~o dt!'ectorm daquella. cstr:Wa., para proC<lflc:
tão grnnd~ atteotado, o é mister que e\le e a. dettdo e:o\amc na l'Cspccti''a. esct•iptnraç:lo, 

- seus cr1mplu.:es - ,Qj,\tn l'igoro~tln\ente punktos nllm do cooh 'c~r-.so 'Jn~es as l:U:1Wa:s cx!:::-
paro. e~emp!o de outros .. {Apoiados). tentes, e ~s mo·:htic:~çves neces~;:wi<\S n:~. actnnl 

lnfcl!zmeute, Sr. prl~sidente, n principal organisn.~fio de medo a. ~dl\.jlta.r-se a escr·i
C<\US;\ ch\ deso~:gaoii;nção. do se-rviço na C~n- pturaçiio, quanto \lOS:>ivcl às leis uc fazeodn 
trai, ó '" politico:~gcm, que n.\li se introduziu . . ess~ commis;ão, . no illicio de ~en- tl'nb. .... lho: 
. E' e~t:l , S1·. presiden:te, n put'fl. verdade e ver1ficou ttm·õ\l~nce de 5.5GI : 07lt;73i . 
e prec1so que os Podere:; Pablicos procurem lufol:mou-uos ainda S. E:c tle que h~Ti!\ 
l'emovcr es...c;e mal. (Apoiados; muito bem). coucedulo os p~os r.crli•lv:;-f~lo respectivo 

. ~u. que, durante o governo da mouat·cbía, thc~urciro P~.r~ 'justilicar-s~. rcquisitnndo 
"~-'J:lJC~ J!Or aquella ~str;nda, tiye occ.1sião de do~lS n. su:1. P!'lSao. que, segundo cOo$ta-me, 
prGseucmr a_regnla.r1dad!e com que era. feito reahzou-se. . 
o serviço ; não conhed alli, durante esse Ora.. Sr · pr.ísidente, cs!Õ f;Íc-to Ó ..,.ra.vis-
tempo, uma só gré\'e. simo,' c !lema nr.l:\ o ma.ior cuidudo ~ maiot• 

Eotretnoto, v. Ex. ::mbe. que nltimamcnt<> euet·gi:~ pot:: p;wte dos Por.lorc~ Puuu'cos ix1.m ~ 
diversas gl'éves se tem le'"<~Ht;ldo uafjnelln quo se pooh;~ : · limpo t.io gr.1ude deft'lwtlaçiio 
estr:~d<\ oom manifesto prejuízo do sP.rviço, dos cofres pulJiicos. 
sem que comtudo ellas lenllam tido por fim 0 ~~ata-se de uma impol"hnte somma. d.'l. 
augmento de S'\lario, caus.'l sempre dctr.rmi- Uuta.~, que dcsa.jJpareceu sem que até :t"'Ol':l 
nante d~ gréves de oper:~.rio~ . Ninguem se Stllba como. Si o tlte5oureit·o d,\ Est~J.da 
cvuhec!n. ~ ~1oth·o de)ssnll gré.ves; mas sempre Central e u_m pecula.t:lrio, e !lo IJUC, sofft·a a.s 
as nttt•Jbm a desgt·a~lda pohtica, que pene· c'lnsequeucws do s~tt :~.elo, mas si ê inno
tt•on MCJUelle irnportn.ntc est:\be!ccimento c.,nte,_ si o <linheit•o loi uesv!ado pot: outros, 
Tlllblico. ( :1po:aclos). é (H'<!CISO clesvc-n<hw-se o véo 1):1.1'<\ q\te sejn.m 

punidos os vet·ll;tdciros culf\i\d03. O Stt . .Tos1~ CARLOS- Por isso, as Estr;td:~s 
do Norte luzem politic.'\ com mnl3 cuidado. U.H S.a. o.erUTAno- E' o c.'\.So do.1. justi~'\ 

apm':lr. -
O Sn.. MAXOf.l, FuLAn~clo - Os estr:m- 0 - i.\ 

;;eiros que vi:;it:wo.m aquolla importante ..,,in St:. dAx•lEr. FULGF.Xcto- De acc\Jt-do · 
rerrca. :tc.lmiravam, não Só aquell<l- graude ma.s, V· Ex· compreilcnc.ll) que oõs, rQpl'e: 
ohnt, honra. (h\ eugenhari:~. brar.ileir-..L como scntautes da Nnçi~o, somos fisc..tes dos di
t.\mbem a. norma.lidnc.le do serviço. nllciros puhlicos, qno rcp1·esentam o s1~0r do. 

Conscguintemente, Sr-. presicleote, eu eston povo, e é por isto Qno on. salientaotlo esse · 
fll'ompto <\dar com o mim voto no uoverno o eSC.'l.ndnloso facto, chamo pa.r~t el!Cl a attcu(~ão 
ct·cdito pedido, pa.ru. renlisnr os mclh~rameotos .do goyerno do modo qne se empre.::nem todos 
con~ll\ntes ,1~ projocto, quo dentro ern pouco os roe1os ueccssnrios no t\oscuvolvimeoto d1\ 
ser:\ submetttdo á. nossr~ npreciaçã~, afim do vcrtl.lde · 
que se rest:~.beleç:>. com reguh\ridade 0 tra- Como -F~ d~sc, o qnc desejo é que este 
fego. _ f;tct? se t1re quan to n11tes a. limpo. • 

.·Niio bast:tm, llOrém, e:s~s medid:ts, Sr. prc- E· um facto "ggrcssivo, 6 pt·eciso que 
S!de?te, 'fll\r:l. l)ne 0 sc~rviço se f<~.Ç.c'l. com :\ todos aquelles que aumiuistl·ar:till a Estl';~dn, 
des~rncla. regu!Mid:~de;· ti preciso tambem uma do Fcrt'O Cent :n.l em!Jreguom os. csro•·ços· :~ 
administração ~ctivn. e (lllergicn.. . seu alcance 1~1. ·a se. [lvt· a limpo ·est<~ quest.'io, 

. ·que ugce;;.sJtruu:nenle retlecte -.sobre..as.ao.hni-
0 SR. Pr~ró- i>A Fo:;:s~>cA . .:...c:•, ll'ouéstt\: - nistr:~ções:da,estrnda ;. si' o dcsCtÜ.qué ·se delt 
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sem scienci.'l-, como p1•esumo, das adruinistr;•- les qu~ disviara.m esses dinheiros dos cofres. 
ções, •~ coo:requenci<l. forç;•d.a. é I}U•· bouv~: publicos. \Apoiaêlcs.} 
desidia por . parte dos t•dmlnJStradores, na. Sinto di:scortiar da illustrada Commissão ele 
:fi..«e:a.lisação que llles incumbiam . OIJros Publicas em duas medidas estabeleci-

O S.&. VESPASL\NO D& ALB&QUERQUE-Q•Ian- das uo projecto em discussão. 
do tomei conta dt\ administração d•~ Est11\d<\ Peço um pouco de paciencia dos meus col
de Ferro central est.a~va jà. nomeada, pal'a legas para este tra.il3.!ho, que e um pouco !às
examinar a escriptur;açã.o . d•~ estralla., uma. thlioso ; mas me parece que, em todo o caso, 
commissão solicitada pelo meu antecessor, o terâ. algum merito. 
Sr. Aguiar, que para. uquelle car:;o fõr-a A comrnissilo uos §§ s• e 6• de• art. I• do 
nomendo pelo nosso c:olleg<~ Sr. Sertedello projecto estabeleceu que fiquem limitados os 
Corrêa, então Mi:1istro da Viaç.ão. Pol'tnnto, estudos pnra o j)i'Oiongameuto da. Estrada de 
não podia ter prOC<..dimeoto algum :\otes d:\ Ferro Central a Cidade de ·Curvello, e do 
coramissiio dar o seu purecer. ramal de Ou1·o Prelo á Cidade de Mariana, 

Além disso, t1·atav-n-se de ínsveccionl\1' ;~té ulterior deliberação do Cougr~sso. 
uma escripturaçiio antiqoissima, e eu oiio Eu e.xnminei com a attenção com que cos
podia, por simp!P.S exame, por uma revist.\ tulllo encat·ar os negocios publicos o l umi
rapida, d:u· opinião, nem dizer si o thesou- oosissimo parecer dado pela commissão em 
reiro estava ou não livre de culpa ou re- l'ela.<:ão ao O.rç:\mento da. Viação. 
:spousatJili~~llu. _ . . .4. commissão entende qo.e as circumstan-

Além dt~ na.o houve ~e.ouncra al_guma a cias fiMnceira.s do p.'liz ex igem que o pro
esse r~pe1~0, .e .conv:énu d•zer que r~r·mo d~ loogatnento da Estrada de Ferro Central ft
aottgo tbesoureli'O ~·~ ~u:ada de Fetr~ Cen que timitado à Cidade de.Cur.ve!lo ; mas ~u 

. • . tral ? ~~lbor con.cettc• ' e:-t~u co~vencldo de oão po~so concordar com ~ commtssão, e ereto 
_,que e um bome~\ hooestt~lmo . . - que a. camara ll:\ de tambem moditicar-o 

-Entretanto, na.o teuho re.po~salnhdade al- I seu jui;,o, porque é aspiração . geral, todos 
gu,!Da. no .que houve, .o,_em pos::;o tar.tben;t as- comprehenclem, que é Cl'lmpletamente indis

- ·- se.,Er~: Sl h?uve ou Xta.o erros. na escrtptu- pensa vel o proton~meoto da Estrada: de 
.· ~t:J:O -.? ~or-JSS~, é bom que · se_ proceda a Fe1·ro-Central até a margem do S. Fr&ncrsco, 

l'lgoro,.o mqnerlto. seu ponto terminal, que jâ não está muito 
0 SR. MANOEL FUI.GE~CIO - Agr-adeço O distante. 

·aparte de V. Ex., qu•a traJ, m-ais ou menos, 0 SR. J' OSE CaLOs _ Com que bitolá 1 
a.l!n!ma tu.z sobt~ a questão. · 

":v. 'Ex. comprehende que não tenho o in- O Sn.. MAXOEL !ó'uLGENcto - Para mim é 
tnito de accusar ningnem. . completamente indüJ'ereole <\ bitola ; quero 

Acho que os admioistmdores, que tem o prolonsa-meoto, o resto !ica. a cargo dos 
tido a. Estrada de Fe:rro Centr:•l, são ho- eu~enbetros e pessoas competentes na ma-
mens muito honestos, bra.zileiros mu1to dis- ter1... · 
tinctos, incapazes de desviar d:~lli qualquer v. Ex. sabe que, desde que a Estrada. de 
quantia ; mns é um facto gravi,;simo, que Ferro se prolong-<~r até ••S margens do São 
podia ser tirado a Jixl!lpo, e quanto mais de- Frnncisco, ponto termim\1, a Jespeza que o • 
pressa possível, porque não eleve. ficar pe- governo V<Ü fazet· com esse trecho, e que 

. sao.do esta suspeit<\ St,bre todos : é preciso l não é g1~• ode, será certamente compensado 
que o verdadeiro resjponsavel se.~a· }?unido, pelo resulta_do que a União vai auferir com 
ticando os outros com a sua conscJeocta per- a construcçao do trecho dcs.."3. estraoa.. . 
feitamente traoquilla. Sei que tlS nossas circumstaucias fulancei· 

o SR-.- VESPASIANO 'I) E ALBüQ'UER_QUE - ros si'lo m:i:;, e :oa:conclusào do me11; discu~ 
Fórmo do antigo th~oureiro o 01eihor coo- hei de externar_com franqueza -a m10ba opt
ceito assim como de todos os meus ao teces- nião a este respeito ; roas V. E:<. compre-
sares'. heude que a !i.COOOmia Dão COO:iiste sómente 
- ·-;.~c:- ..,. · • Ess en1 não gastar, está em gasto.r bem. N""a.o 

. ~ v i":R. · ~EL ~·TJ~El"Cio - . e m~o pense v. Ex. que assim .me exprimo pelo 
:!h~ll~!!'.O é qti,1: . ~~~ obrlga. a . pedir ~ m;uor intoretse do Estado de Mioas, que iodigoa

cele!ldade no descobruuento da verdade, por- nente represento nesta Ca.ma.ra. (Ntro opoj,.. 
.que·V. Ex. comprehe,nde qur,, sendo-o ex- 1 

tbesoureiro um bome:m probo, de inteira a.dos.) .. . _ • 
capacidade e booestidode, não poderia ter Esfot'y<rme para. que a. commtssao ret1re 
desviado essa. grande somma dos cofres pu- do prOJ~~to . ess~ para~~pho, porque .~lle 
bl'icos'"e~-éutão não de.ve est.<w soffrendo in- vem am detrtmento dos mteresses da. UDJao. 

. .. ·noceotemente .aa cons.~quencias de uma pri- v: Ex. Sll.be que a. maior a.spirJ.ção : nossa é 
;:,=~- ~-SàO;:senao;-:portanto; · pr~iso ··qu~ se faça. a que':}- es~rada .. !ie:_F~rro ~~gue a .seu -~~~ _ 

' luz sobre a questão, e, ~am puru.dos aquel- termlna.l-. ... · - .. · · 

,. 
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Oro, si ~ta e uma a.spirncão do p:~iz ; si 
os Estados de Minas, Rio de Janeiro e São 
Pn.ulo e o comm~t·cio do ltiode J•~neiro exigem 
que a estrada va. u. ·seu ponto termioul, por 
qu~ havemos de regatear a despe7..a que se 
va1 fazer: com este pr•olongnmeoto, desper..a. 
que sera altamente remunerador:~ d~ntro 
em pouco tempo1 Po;-tanto, apresento amn. 
em~n•la supressiva deste pa.ragro·1pho, e peço 
a.o 1llust!:~do relator ·da commiSo>'ão que tome 
~m constder-.1ção o que tenlio dito, nuo oo 
!nteresse do meu Estadlo. que aliás· lucra. com 
ISSO, mas no interesse maior de todo o pniz. 
(Apoiados . ) · 

Quanto ao r:~mal de Ou1·o Preto, acho que 
não deve par::n· em Ma.rinnna, porque é pe
queno o espaço que mede;;\ entre Marinnoa e 
Santa Barbara, onde tem de tocar :L estrada 
que, de Bello-Eiorizont:e vai a Victoria, Es
tado do E~pirito &1.nto. O espaço qne toedeia 
e~tre M<ma.nna e Santa ~arb:H''J e apeon.s de 
o1to leguas, em que ox1stem povoações irn
pol'tantes, que rlc:lrão privwlas d~ste melho
ramento, dusde que a . estmd:L est:\ciona em 
Marianna.. - · 

Acho, pois, mais coDveniente que desde jà 
se ft\ça. o . ·proloop.men to, com uma despeza 
que não é grande e qne será remunera-
dora.. . 

Apres~nto tambern emenda sup_primindo os 
§§ 5• e 6• do art. 1•. que conteem :t me• lida. 
por mim combatida. 

Mas, pat-a V .E~. ver· que sou o mais condes
cendente possível e qúe não deixarei" de con
correr com o meu voto para que sejam me
l!lornclas a:; tlnanç.ü.S ria Uuiito, en rlecla.ro que, 
SI a comrmS:;ã.o entender que as noSSiL<; cir
~umstancias são taes QUe :L União não pos:;a 
tr despendemlo em p:u·cellas ~lguos milhares 
de contos com este>; p•rolongnmen to::< nté os 
seus :POnto tel·min;tes. e11 vot:n-ei por uma 
emenda. moditlcativ;L dlestos pat•agraphos, isto 
é em log:u· de ser ta.:t:'l.tiv:\ :L disposiçfio \imi
t,odo os trall:Libos aos trechos de Mariannae 
Cnurvello, ;\utoris~se o governo a f<\.zer essa 
limitação, si assim o exigir a conveni~:ocia 
publica. 

O Sa. LAUR.o MULL1E!R- Proponha emenda 
nesse sentido. 

0 SR.. MANoEL FUWENCIO- Não, senhor, 
eu proponho a suppre·ss..'i.o do:; ~'U'agr:tphos. 
Mn.s, V. Ex-. oompr&h.ende que, nn.o porleodo 
nlcançar muito, fico ~ttist'eito com o pouco. 

F..sta.-na pasta d:1. Vi••ÇÜ.O um moço intelli
geote, que saberá. conciliar a necessidade im
presciodivel do andan1ento uessas obras, com 
:t nossa ·situação financeira, e pois . não ha 
perigo em que fique ao arbitro do governo fa
zer. esses .. trabulhos . eom ·as limitações qu,e 
entender indispensayHis; o que e.ti não quero 

. . .é ... q~e::~e_l!Ses melhor:.1~e~tos .:depenà,.am_ d,! 

noo;-a. deliberação do Congres..<:o, como pre
tende o ill ustr-àdo relator. { Apoi4do!J 
._ El'<tm e:;tas~ S•·. pre:;ideote, as considera
~s que eu hoha. de fazer em relação á. via.-:
c;;ao fenea ; pass:~.rei agora nos telegra.ph<lS. 
do Estado. ; ·• 

. Sr. presidente, é iocontest:1vel que o ser
ViÇo dos tele~raphos da. União tem tido incre
mento e:~:tt.,.orf!io:lrio. De facto, segundo de
monstra-nos o relato rio do Sr. Ministro da 
Viaçã:o, a. rêde tel~8"raphicn, ?a União, que em 
1 _de Jitnelro de 18\IU, estend1<J.-se por lO. 755 
kilometros C~>m pe1·to de 19.000 kilometros 
de tios conductores, eleva-se em 1 de ja.neiro 
do corrente anno a. cerca. de 17.755 kilome
tros de extensão de picadas com um desen
vol vimentn de fios conductores superior a 
36.000 k.ilometros, sendo, porta.nto, o a.ccre
scimo nos cinco annos de . 7.000 kilomet1•os 
em exlensiio. e 17.000 em fios conductores. 

A renda da. Directoria Geral dos Telegra
phosque, em 1890, e1·.1. de 2.042:000$102, at
tingiu o anno pru;sa.do a. 3.698:600~4. 

· No corrente exercício, Sr. prestdente, com 
a; medida -restrictiva. tomada. pelo Congresso 
em relação ao uso gratuito do telegrapbo, 
calcul(ldu. a vantagem resultante dessa re
stricção em· mais de 1.000:000$000. 

gj é cel'to que este serviço tem tido assim 
um gmnuc desenvolvimento, si é certo que 
tem um pessoal idoneo, si-oão bem remune
rado, ao tnenos com o necessa.rio pa.m passar, 
é rorça éonres:.--ar que o serviço dos telegra.
phos não a ttingiu ;linda. ao grá.o de prosperi
da.de a que deve ter attiogido, sobretudo 
attendendo-se á enorme despeza que se tem 
f~ito com elle, e para o qual a illustre com
missii.o p&~le mais ou menos nove mil contos. 

A r~tmt\ra sabe que as quei'l:as em relação 
ao telegr-apho são 11uasi diarias. 

Os jo.rnaes p11blica.m t•ecla.mações de diver
sos loga.res, e \l u1n:1. verdade iocontestavel 
que h:1. um:t demora. extraordinaria. oa. trans
missão e entrega dos telegrnmmas. 

O Srt. LAURo MULL.EB. - 0 llerviço offici&l 
concorre muito pal"a isso. 

0 Stt. MANOEL PULGENCIO ••• mesmo de 
telegramma.s importantes, que moitas .vezes 
ca.usam prejuízos enor.nesc; pela demora., não 
só nas relaçõeS commerciaes, como nos parti
culares. 

Não sei qual o motivo que determina essa. 
irregularida.•Je. 

Em reln~i.o, porém. a.os telegra.mma.s trans
rr:itticlos pela ~trada de Ferro Central, es
tou informado de que ha. um boletim de feve
reiro deste aono estabelecendo uma vet-da.-
deira anomalia. · · 

. Por_ ex_emplo_: um telegf!\mma. expedido de 
Ba.rbacenq. para. Juiz de Fora, -por esse bole
~!11 vai ter primeiro . a. Ouro Preto, de onde . ·--:-- - -· - -~ .. -~ --·- ·. - - .. .. - _.:, 
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.se : A1\'NAES DA CAM'AR.A 

· . ti Ú·:m:>:Hilli\IO p~ra esla C:~pital e daqui p:H':I. da União, diiTic:ultlades que trazem grandes 
- o pMto do ·~2u destino! pr<'juizos, não só nM relações p:u'tic.:ulares, 

t;); ::;1:. ORI'UTA.l>O _ Ess,\ 0 uma. uas causas como n;~s do Pt"~>prio :;overno. 

Priucipae_:;.da demora. t>eç.o, portnnto, a. S. Ex., o Sr. !llin:stt·o 
da. Viação, que ft1ç~1 neth·ar esse serviç.o, de 

· O SP.. -MAl'\u~r. Fut.G!~XCIO - Não conbeço mwu <L ::::~t· c.:oucluit.lo uo .ma i:; IJreve espaço 
cS5c bo1etim; mas estou informaclo de que elle de tcm1><> pcssh·el, proporcionaudo <I Ssim :t 
existe, c que esto fucto >e dil. populaç.üo do extremo Norte do nosso Est;wo 

Orã, St·. pre~idcute, é pt·eciso que ha.ja o r:sse grau de melhoramento. 
maiot' cuidado u:l. admiulsh'<\Ção desse set•vi(:O, o m;\ior serviço que S. Ex. póde nctu(ll
quo domauda a maior rezul:uidatle, a maior mante pt•e:;t::tr il zona onde tem o seu br· rço, 
prestez:~. e :1 maior poutthlit!:\Cle P•tra. evit;\r ~ attender as duas me(lidns que acabo de !:O 
enormi$Simos lll'ejuizos não ~ó no interesse licilln', isto ê, o melhoramento do serYiço dos 
publico, mas no iotcres:se comruerchl e ptn•ti- correios, c a conclu~ão, com •~ maior bt·evi-
cular. : uade, di\ linha. telegraphic;•., a que me rer~l'i. 

Pelo pro.jecto tln commi:;:;iio não se i!ôde sa.- Sr. presidente, pretendia ;\dduzh• m:ds :tl-
ber. c perguhto ao honrado r~lator si está ~rumas considet-ações, que mo fornm su~ge
englob:tda na verba que :t corum:S$ã.o deslith\ ritlas pelo relatorio da. vinç~to em rebçi'io ao 
Jh'lr:>. o servi(;() do telegr:lpho a qu!.'lnli:\._1!1'~- set·,·iço de itumigt·al.:iw, ~t.<~li:;Lica c navc
ciS<\·[.rtll'l\ o prolongamento e construc~<LO de gac.ão; mns, estando a hora. mlca.nta.da., e 
linhas. tent!o de occup;n·-me do cst:\tlo fioaoceiro do 

Recordo-me lle que ·~m outros orç.'lrnentos no~so paiz, deixo essa. t!iscusi>ão a c:wgo dos 
consi.zM.V•t·Se pal'a. iSSCI uma. Yerl.J:~ especial, mais ccmpülenles. 
que não vejo agom ll(l projecto da honrnda. . . . 

--···· com.m.issful. ··· - ··- - ·-- . U)tA ·\·oz -v. Ex .- tem.cliscutLdo mutto -
. O SR. LAuRo.l\fur.u:n. - Vem nn. t:tbellu; bem. (.'l.poia<Ws.) 
<1. · commiss;~o ni:to Np>etiu, porque não al- O SR. i\IANOEL FOLGENCio.- fl!!t>nde~.o no 
,tcrou. colle~ estn provn. de coos~tler:wuo ; · tenho 

-o SR. MAXOEr. FvLOE:XCIO-Pt·ecisll.v:t snbcr apco:is pl'ocurado prov:\r o iutere!se com (JUG 
~ · _cliss.9, porque V. Ex. comprehende que 1 • .'SI.i\ pro~ut•o t!esempenhar o meu munda.to,embom 
·· r,~a,, seri:~o gravi:;simn, po!'qnc si ha Jinlf:LS modestamente. 

c\Jjos ser\·i~os poJi~m ser pnmlysados, outras Sr. presidente, examinan·do, com õ maior -
. ha em all(Jam;loto c que precisa~ se1· con- cuidado, o luminoso relatorio tio Sr. Minis

c!ilid;:~s, mesmo cc.uforme n 0pioião do hou- tt•o Jn Fa.zenda, assim como o relntorio qoe 
. rado i\linistro d•~ Yiaçiio, exnra.dn. em seu re· procedeu no p••oject.o da despeza do Ministe-

- · · lnlodo: · · rio d:\ F:tzeot!a. elt\borado pela. respectiv:~ 
Enumem.n•lo o Sr. ministro, em seu t-ela- conuni:>.<;ão, sérias apprehenSúes nssaltnrnm o 

·tcrio, as tlh·eL•sns linhas tolegra.phiMs, cnjn meu espírito sobre :t situaç~o lluanceirt\ . do 
· =-· co!lstrncc:~io c conclns;io devem set':tttendid:l:; uosso pniz. · •· ·· 

de prcferencia, indic:~. cnc"·e outr(IS, no Es- Em verdnde, os juros c n nmol'tis::tçüo tlos 
t:tdo tl:t Bnhia, a cotltinun<;iio d:t linha t.lc cmpreslimos externos e na.ciounes sobrecnr
!\Iachnuo Portcll:t :~ C.11·inhr~uh:\ e d:\hi n Ja- regaram o Orçmnento da. Despe;;:\ com a pc
lllltU'i:>.. nfim de t'·!chal' o cit·cuito entre Bahin, S.'\\1:1. contribuição de 22:426:=-613, pngn. em 
!llin:\S ·e l~io •lo Janeiro; 110 Est:ulo de 1\linas. ouro no cambio de 27 d. a divld:t inter:t:t fun-

· tllém rio ch•cuito in•lic;H.Io, aiml:'. os ramaes d::ula, representada. em jt:.ros de 4 o 5 •;., 
constt".nlcs cb ?l'Q<nnento p:tr:\ o corrante eleva-se :1 23.:361 :Gl2:S. Temos, portanto, 
cxerchio, c:~.onendo p:trte da. despe1.a peh\ um total de 45.iS8:225$ para o SCl'viç.o dn. 

. verba estad0<\1 consignada. divida. publica, sem contar com o. que absorve · 
0:.-a, nestas liuhn.s está -comprehenclida. :1. o cambt~>, cuja ~u:a têm estado grandemente 

qne ~segúe t!., Di:~.m:mtin:t pot· S. João Ba- depreciada. 
ptista. l\lin(ls Nov.'ls e Arassuahy, em de- A illustrout~. Commissão de F.1zendn, con
mand:~. :l. Salinas e Rio Pardo, cnjos servicos fiando na. rn~lho1·in. provnv:el do merendo cnm-

. estão · sen•!ó feitos com iodiscutiv~l morosi- bial, devidt\ á rigoros:~. fiscalisaçã.o a.liminis
rlat!e, em dett·iment<• do interesse publico e tr(ltl\·n., a rigorosa. execuçã.o do orçamento e 
dos cpfres. do 8st<~do ck Minas e tla 'Gniiio, por- i~ realisação de operaçües de credito para as 
que quanto mais temp'o se levar na constrn- qunes esti~ () governo n.utorisado, estabe)eçeu 
cç.ão· da linht\, tnnto maior ser-:io as·desper.l\s :.1. tt\xa de 13 l/2 u. sterlioos, e inscreveu· no 

.-·· a··fazer-sa . · · seu projecto part\ diffcr-enças ·ac comõiõ.''n.'::~ 
' " : . . O illustre·l\!iuistro da Via~.ão, que é filho ~omma. de :39.294:528.$661, d~ sorte que ··.vti.- _: 
-·~-· -.~ daquellas -paragens sabe das dilllculdalle:; mos despender uo.: ruturo · exercício, ·sômentc ·· 
.::~·· Ç(>ín q~e .alli lut.'lmos pela faltado comnlU- com t\ nmortisaçãoe juros da no!'S:l. divid<\ ·. 
:::f:...7--piçaçõ~ rnpi•J::ts-~ra ;\S:C:tpit;J.es .do ·Estado e cxternn e interna;a.ln.da:nies~ô ilão'f<tlli3nd.<f''~ 
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o c:tlculo da. commi~:;ão., que acho iosn!ll- "cóutos não chega.rá.l>t\l'il. c<.bt•it·· :1. <lcspezn, o 
ciente, porque o - cambio IJa muito ·que ler·emos uecessarhuneute um deficit e não 
osci!la entre 9 il 11, a enorme sommn, de pequeuo. --
S5.0S2:753:)ü0l, isto é, P•ouco menos tla tm•çn, O.Sa. SERZEúELLO Coaa1h- A comnussao 
p:wte <la receita rht União. leve a constante preoccup::~.r;ftO de eYitar a. 

Or<l-, compreheode V· Ex. quo essa cifra possibilicla<Jo de futuros Ct'etlitos extraordina
por :;i só seri:< bastante par;\ apavot•ar o rios o supj•lomo:1 trwes; os oJ•ç,mlonto~ pl'O
uosso espírito, si outr<tS ahi nü.o estivessem postos Jlel:\ cúmmissii.o vão mnito além do 
l':u·:t colloca.t·-nos de sobr·c:wiso na. clect•etar._.iio que roi petlh!o pelo governo. Quan•.lo eu dis-
d:\s.despe7.aS. (Apoiados.) t' 1 l' ·t 1 Rellicta :1.inda a Cam:J:ra sobr·e as se:.:uintes cu u· 0 urÇ:Jmeuto c a. cecer a. esoero, pe o 
cifr:J.S consig-oad<\S p:tt'<\ os Jlazamcntos _ tle contt'<lrio, demonstr<U' que temos uiu pequeno 

- '" saldo; e esttJ saldo In\ de se ::.ccentuar com 
Pcmsionístas-4.i24:5Si~;960;- de Aposenta- tanto mais evidencia quanto é preciso lev;).r 
dos 3.600:519~4u3;- Cl<tsses ímrcliccls do em linlw. de conta o cmprcstimo iute1•no que 
exe;·cito- 2. I I I :5i2,;;,ti:~ ;- refa~·nu!.dos d<.l- o governo e:trect)lOli_ o empre:stimo externo 
1Jial:i,thr.-i27:03i$249, isto é, quasi onze mil que üett recm·so!i;' tle·cerca. de cinco milhões 
coutos ue réis de despezas completamente de que c:m~ci;tmos 110 exter·ior. 
improductivas. 

E' l!lStimavel, Sr. pre!>illeute, a facilitl:\cle, O Sr:.. MANoEr. FuLGENCto- Estudei com 
o abuso mesmo, que tem havido por i>ar·te do o maior cuidado ..• 
governo, e do Congr-esso na concessão de peu- o Sn.. SERZÉOF.T.Lo Coamh- Est011 vendo, 
sües e aposentadoria, a;ravando-se de uma v. gx. est<\ discutindo brilhantemente. 
maneir:J. assustadora os~ cofres da União! ... (AJJOiarliJs.) 
(Apoiados. ) . 

Procurei salientar estas duos-verh:ts-para. - O. Sr · MA:->OEL FuLGENCio ... e, coúio repre· 
chama.t• sobro . ellas a attenção da. C:l.mara, e sentante d:t N<lç;1o preciso f•~llar n. verdnde"ao· 
vou sgora, p:'l.ra -rtbreviar o meu trabalb.o, 1•niz, porq•1e sabe V. E:c que em materi:~ 
reproduzir :1. de;peza - orç.~d<\ .pelas respecti- dest:\ ordem .e preciso a maior ft'i\U(jUeZ<\. 
vas con'imíssões, p:\r;1. OS diversos ministerios, (A]JOiados ·) . . . . 
afim de,couti·ontarmos o seu computo geral Y;tmos aggravM oxtL·aordirw.:·iameute este 

--conra -receita·. - . . . paiz com noYoS_impostos qtte a co:nmis_~ã.o 
Vamos despeodet• no e:._ercicio de 1896. si pl'Opõ$ e que infelizmente não tcem sido dis

n~o !qrem augment•\dos os calculo.; _das ~om-:- tritiuido com a.qnellc llittriotismo e cuida.do 
m1ssões pelo cooQ'reõSo, com o ?\·llmst<m,, da que deyi:un e~Jit!t·< . __ . . 
Guerra - 53.090?i!S$-'50•9; com'\. da. i\lariuhn, Conlmul\ndo. •lrretf1UC, emlx•:·.a a commts-
25.250:282,$643; com. o das Rela-ções Ex te.- são tenha so;, ·esfv'l"~,lo. quanto· poosh·el, pn.r<\ 
riores 7 2.0()5:512$ com· o do Interior organis:n· o orçamento com saldo, olle h:\ do 
- lG.218:44:..X;6CO; COII.l o tla. F.tzer.dn- ter t:lll rJ.a(icit de mais de 20.000:000:$. Oi:;;;o 
117.li7:3i2$87S; com o ti:\ Viação, que aetn- v. Ex. em t\parte que--a. despez;~_ lotal cr;\ de 
nlmeute discutimos.-OD.405:224~G04eleva.n- :317 mil e ta.nto:; conte.~; a r•eceita e;;tà orçada 
do- $e tod:•s ellS:ls pa.rccllas :.\ soullllt1. total ele em 32G.OOO:OOO$; embor'tl. nii<l concor·dc com 
-:~13.246:553.$234 . o calculo d:~ corumi.;s:lo, qne :1cho um pouco 

Esta ciCL·;\ ainda se elontrá muito at<J á exa""<?l'IHio, C<'ucetlo, pam :\rg-11rncutar. qne 
ccnclÚão das discussões dos pt·ojectos dos ;~ rcecit:\ sc,i:t de :126.000:000':\. Assím ~en.to, 
or·ça.meatos nas rluas Ca:sns do Parlamento, tle ha. um saldo ele oito mil c L:\nto:; contos; mas
sorte. que não seri~ · exagerado o c:\ leu lo de· esse sn.ldo. ~arauto,:\ V. Ex., h a. ue set· :1bsor- · 
320.000:000$ plJ.rilt\ despczn pu blica no futuro v ido excedido pelos ct•editos snpplementeres, 
exercício. trazendo como resultauo um dc{iéil n:i.o I_le-

o Sr~. SEr:7.EOELLO éeoRRIÚ..:.::. A coruinissão. 
ca !cuia a despeza em 31 i mii a. 318 mil conto~. 
ficando um saldo oito .a nove mil contos da. 

queno. 
Deus permitta que ás minllas prophechts . 

não se realisem. 
Sn. SER.ZEDELLO Con.RI::A -'Se~\ bem triste 

· que isto aconteç:_~., pot•quo 1)recisamos ter 
O Sr. :MA.-oEL Fut.G~!NCio- Pódo ter sido orç.'l.mentos equilibrado~, _e tn>\iS qne _isso prc:-

uespeza pa~a. a r_eceita. 

engano, mns o que péeteupo dem_onstr.\r. é cis~mos ter S.1.l(lo e SJO<~O este pa1r. va.o '" 
que toda. cssn. cifro. d:\ tl·~speza., .que lt'remedta- !!arra 
velmeute temos de fazor uô exercício par~ o o' · . . 

"" <ju;\~ legisla.mos, accr~:;cida. com os creditos O Sn.. i\1Al~OT_'L Fu~E'NCto-l\ft~llo propoSI-
.supplementares de que teem· u:r.üdo _e abusado .ta.!mentc trate1 tl~ tle:ocarnar o o:otarlo finm~
t?dos !)S governos .. e. qu_e bfio __ !le. s_e1: ~lZ~ld_?s _ce1_ro do nosso pn.1z pa.t':1. cham::~.r n ~t~~~~ç;to 
mnrla: 'neste exercicjo, lteva-nos n, conclusao do Congress? e d_o· go~e~no atlm tle e!t:\~~ruos 

-::· •.<:_.g_~:,.-que.a .reeeita .. orçada.em_3~~mil· e ta.ntos {l.nto n, .. log1ca. Jrt•eststlvel tlos ::~.l.,a.rrsmos . 
·~ .. . . 4· .· .. · .. _ ·· .~-!:. ":· - .>:-=--~- ···;_ , . i'.- -.-·· ::::·:.o;···-~-~-!;'"·'":·-:·-· . ... ~--· --·· 
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o Sa~. Jo:St~' CAttt.os -- Euttl)) V. Ex. ha de 
retirat· a P.meoda. a t·e:,pdto d:\ .l!:stt·:ttl:\ d" 
Fert'O de ~l_ina.;. 

O SR. llfANO.EL Fur-o:e:Ncto- Não :tprescnto 
unm só .e.meotb angntent.ando despeza qne 
nãO pos.;n. traze!' COill!> COCSCIJOCIICÍa ;\U
g'Dll'OtO du;; renda;; ria União. e desde 1}116 me 
co.>n>ençam qne a 111~dida pOl' ntiru proposta 
oão pó·le >;er acccita a uem rio intere.::;" pu
blico, declaro flUe serei o primeiro a ~ot<U' 
coutt·a clla: sempre teu! sirlu o meu procedi
nt(:nto n11s Asseml!Iéas ern que len t1o tomado 
parte, qner mt União, que•· na minh;\ nn
ti!!'a província. 

';\[a;;. St•. fol"'.!:>itl~nte. qnal set;t a coose
qnencia uo defi.cit? Por que meio :>erá elle 
collerto 1. . . O uni co recut'SO set·:i o em pres
timo. 

1\1as, po•letemos, Sr. Jll'esirleote, continu:lr 
·,\viver. como até h~i ~~. com os recursos do 
credito~! Seri elle ill(!Xg'ot:L''i!l1! 

E que emprestimos! Apez:u· dos esrorços 
titaoicos e muito IOll\':tYeis do St·. Ministro 
d:t F:tzeodn, o ultin.o ernprestimo roi ruinoso: 
foi contrahido a S5, i sto·é, 15 •,1. n•eoos Jo que 
.perJi:1.mos emprest:\do ao estr-angeiro.· 

Comprelteode v. Ex. que não po.lemos con· 
timwr <\ cootrnhír empr~~timos dest.'l. ordean , 
sob peoa de ca.hirmos t:lu bnoca-rotu, ou pelo 
we::nos ficarmos peia.dos pot· muito tempo, no 
de:Oeovolvimento do progresso do ooss."l pai7.. 

O Sa. SER.ZEDELLO CoaJtf:A-A' r.,.nc:n-t·ota 
. não vae, m:~s rtcaril vc•r muito tempo colooi:\ 
·estt•angeit·n,'· é; ioreli:!ments. o IJUe ,;omo,; 
niorla hoje no sen.tiJo I!CCillCimico. 

com tant:L prol!cieocia. qm1 V. Ex. •leve ter 
toler:~ucia p:tl'<\ com elle. (IITJOiados. ) 

O SR. M:\NOI'L FUI.Gt>l\CIO - Procurarei 
~ynthetisnr M cousiderações que me restam 
a lazet· panl obedecet· :t ~:V . Ex .• 

Occnpo ml verdade pouc.\S vezes a tribuna, 
e uma das pl'incit)ües •·ausas é que, tenho no
tado, coUI )Jt::1~•r, que nôs nutros que viemos 
tia pJOn:trchia, nu\S que combatemos os ex
ce~sos dn Republica, somos considerados=-pelos 
intrausigentcs \l intolerantes como sebastia.
nistas, revoltosos, trahidores à. Republica, e 
receio que a. minha franqueza de sertanejo, 
que oão sabe occ·ult;u• a verdude, faça com 
que eu tambem incorra em semelhante pe
ch:\. (Nao apoiutlos geracs .) 

Então, p1·ocnro evitar discussões ioconve
oientes para solver com o meu voto as qnes· 
tbes que aqui se agitam. 

O qne posso pro'Ç';tr, a.sseg-ura.t· a. v. Ex. é 
que eu não vim da. monat·chht procurar posi
í:ões n:t Republic:1, porque eu já as tinbo., 
sinão muito salieutes, !x1staote para .satis
fazerem n minha legitima ambição •Je gloria, 
vim DO intuito patriotiCO de prestar ainda 
alguns serviços à. llliuh<t. Patrin. (Muito bsm.) 

Nunc.'\ precisei ·dss governos sioiio para ser 
bem governado, ouuca exigi tlelles medidas 
que não fossem exclusivamente de interesse 
publico , e é, )JOr isto, que tenho podido man· 
ter illesa a miuha dignida.de e íotlependencia. 

Si a minhn. ·coll:.Jboraçiio na R.epublica. for 
P.mficna, estou prompto n continunr a. ser
vil-:t com a mesfo;\ dedicuçiio com que até 
:~gora tenho proe<·dido ; no C<ISO contt'<\rio, ao 
eleitcrodo compete p<lSSar-me para. n reset·vn, 
onde jit posso cstm·, não sô vela idade (riso), 
como jt\ po1• ter IH·esta.do :\ minha. P:t.tl'ia mais 
tle :ro aouos Jo serviços, e de entre estes 21 
do P:ll·lamenlo. 

O SR.. MA...,.Ot·!r.-FuuH::~cxo-Consintam quo 
mais uma vez ur.e ela l'rnni)Ue7.:t IJUe me ~ ha
bilu:ll. O Coogt·esso c um tios princir~v::; C<lll· 
S;,dores •lo desc.,labt·o Jas nossas rinanç;\S. 
( :tpoiarlo.~ c tlilo apoiado.<.) 
. Desde que se instalou :L R~.~puhlic.'l., :\ noss;\ u~rA vo;r. - •\ RepubliC.'\ r•·ecist\ ue homens 
principal preoccupação tem sido vota!' peu~úe!; como V. Ex. (Apoiados !JCl'aCI .) 

e outras liGSilG1.a:s ío1productivu.;; e aJi;t\'eis, O Sn.. MA~OEL Fuw~:-.-cio - Sr: presi
augmentat· veocinicntos no funccionalismo delite, termin:~Ja esta pequen:\ digressão, 
publico . que jul;:uei necess:a·ia, volfo ao p:10to em 

Acho untura! que os funcciooarios puulicos que eu a~entunva a l'esponsa.lJilidude (e de 
f<~çam es~e pedido, <t.t.teot:ls a;; (\itliculdndes que não posso e:-..imir-me) que tem o Con
da vida, mas nô:> é •Q UO não devemos nos ~resso na 1·uina de nossas fiuanças. 
'!Ui::l.r peJa sensibilidude do nosso coração, Aos governos p:t.~sados, porém, c;• be muito 

. âevemos ' ~uiar-nos peht. noss·• c.1 J.eça. teodo maior parcelht. de responsaltilidade pelos enor
em at~enç;;.to ã.:S ruinas thlS !l~~J!.!!tto~s. : m~ esl!anjamentos Jos dinheiros publicos, 

· Asstm m~ pronunctitl~rr-~qtlQ[o ~n~ rle terem sido nbertos até ao .a.nno 
- eximir-me da rcsP<>nS<•h\lhla8e, q~·me .P03,'1. pa.ss:Ulo. cre~iitos sulJplementarP.s e e:ttraot'di. 

c:n!Jer. conto rep1·esenta.nte da NaÇão, cmbot'<t. narios, inclusive os que foram alJel'tos pelo 
proceda St!tnpre cory-t o maior esct•upulo na ~overno provisorio, na esJ.?él-ntosa somma. de 

_ __qecretar,:<io das despezas publicas. :t<>S. l.08:446$267, ""desorga01sando assim todas 
_ .. o SR. PJtRSI~F.NTE-:Previoo ao nobre depu- pre,visões orçnmen~'l.rias. (Apoiados geraes.) 
· tado de que a hora está n rtodar-se. , Na corrente sessao ~emos npp_rova.do, aléf!l 

· . daquelles, outros cred1tos.de m1lhares, a llll-
·-=-'"7. --:0 _Sa. -Fa~El.UCO Bo:nGES-0 illus_tre depu- ' l~ares .de cootÕS,<pai-ã oeoorrerein ·ain.da. ás 

.ta.âo falia tão poucas vezes, e o esta fazendo li!Jerahd:ules dos "'Over nos transactos. . . 
~~jj.----.7.·- --·:~-- -:- ·- ~-_o __ :..·- . -:-·-::--:"'"--
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~, preciso, pois, recuarmos dennte rlô abys
mo, si nelle nã.o nos quer·emos precipit..~r. 

as rle Diamantiu:~ pnra as !in lias do extremo 
nol'le .de Min:,s, ser <•xpedidas de dous em 

~ Façamos economias parü que· os nosso;; c,r
çamentos deixem saldos, ut~ico me~io que vejo 
para m.elhorar o e:1mbio e re~tabelecer a,;; 
nossas finanças arrumad115. 

oous dias. · 

~· o que a Nação esper·a dos seus represen
t:~.ntes e do patriotico g()verno que ;lctnal
mente dirige os !:eus rle.;tinos. (Apoiados.) 

Sr. presidente, está duda. a hora, sinto-me 
fatig<tdo, e vou terminat• .. 

:\utes, porém, de fazel-o, consinta V. Ex. 
que eu, já tendo .cumprido o meu <bver rle 
representante da N:l.Cl1o, votando as llomen·l
~ens devidas ao Sr. Presidente da Republica 
pela paciticação do Rio Grande do Sul, rlirija 
d;\qui a S. Ex. em meu Jnome, e como intet·
prete dos sentimentos do· Estado de Mill:lS as 
minhas mais sinceras e cordhes felicitações 
por tão faustoso ncontecimento. ~ . 

Sim, e!"a. preciso terminar eESa s;lDgrenta 
lutli. fra.tl'icida, em nome da ness.t civili
sação; em nome da llunaanidade, em nome 
dos interes:;es daquelle heroico Rsta.to, em 

. nome, finalmente, dos inte•·esses da Repu
blica, e I) illustre Sr. Presirlente da. !<.e
publica, realisaodo essa . aspiração: nuciona.l, 

. trllduzida nas pomposas; restas que se tcem 
realisado em todos os angulos da Republic.1., 
bem mereceu ria Patria :; · o seu nome ficam 
indelevelmente .gravado· nos .Fastos .da. his
teria. (Apoiados geraes.) 

Dentro em pouco, Sr. presidente. estaril.· na 
pasta dé. V.. Ex. :o projecto ·de amnistia am:. 
pl:~. votnda. pelo Senado, em· ravor tlos nossos 
compatriotas ~1ue depu2:er:~m honrosamente 
ns at•m:t.S. · 

O Senado já cumpriu o seu pr.triotico dP.ver, 
concec.lenllo essa. amuisti.a, que é o Nrolhu·io, 
o complemento da paz: ~ ~ 

A nós cabe a,zora cumprir o nosso, e cu 
espero que o. Ca.mnra dc•s Srs. DeputJillos h:~ 
de nppl'ovar esse proj.:cto, satisfazendo assim 
à conrianç.1. e aos sentimentos da Nação. 

u~rA. voz- v. Ex o reeiiiOU seu discurso com 
ch:we de ouro. ( ApoW.cloos e na o apoil).dos .) 

O SR. JoÃo PEXIOO- Não contem commigo 
pnra premiar militare.;. criminosos e inimi
gos d:"l. Pa.tria. (Apoiados e .n<1o apo·iados.; 

0 SR. . . MANOEL FULHENCIO - Tenho con
clui~o. (Muito bem, rau:ito bem. O oradm• e 
ger'nlm~nte comprimenta9o.) . 

~Vem <i. Mesa, sãu lida~:, apoiao.Jas e en"t"h,das 
á Commissão de Orça.me•nto as seguiute,; · 

Snpprimam-se os §§ 5• e 6• do art. !•. 
S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 

1895.- Manoel Fulgencio.-Theotonio de Ma
gaUtJ1cs.- Lindolpho Caetano. - João Ltti•. 
Fo1·tes JutUJUeira.- Pinto da Fonseca.- Le
onel Filho.- Chagas Lobato.- Costa Ma
chado.- Simões do. Cunh(l.- Landulpho de 
Magallu""ies - Octaviano de Brito.- :4rthur.: 
Torres.- Carvilho Mourão.- Olego.r•o .il[a.
ciel.- Joao Penido.- .Hvaro Botelho.- La
martine .- Parai::o Ca"Oalcanti.- Carlos das 
Chagas.- Ribeiro de Almeida.- Ferraz Ju
nior.- Lui:: Letsi. 

Ao n. 6 ondesediz:-Telegraphos-accres
ceote-se: tic.\odo o .gover,no autori~do a 
rlespender desde j{l. a quantia necessa.r1a até 
2·2:000$ com ~. construcçiio de uma linha. te
le,.ra.phica da. cidade de Queluz a de Entre
RiOs acompanbando a estrada de rodagem do 
Estndo, com uma estação em S. Braz de Su
assuby e a ·quMlia de 36:00~ com a _constru- · 
cção de uma linha telegl"apluca. da c1dade de 
Maria.nn;t ã. cidade da Ponte Nova, no Estado 
de Minas Ger:aes . 

S. R.- Sala dns sesSões, 5 de sete~bro de 
1895.- Ca'"polina. - Landv.lpho de Maga
llwes.-· Leonel.- Filho.-Lv.iz,-Detsi.-Li~ 
delpho Caetano.- Manoel Futgencio. 

-~ 

Fiea· prõro~ado por ma~ lS.mezes o prazo 
concedido parn. '' preseutaçao dos ~studos que 
dever:1o-ser feitos e111 coosequenc1a d:1 nlte
rn('ãO exigid:\ pelo gove~no.. (lo tragado da. 
estl'ada de ferro de Mace16 a. Leopolthna. - e 
!'amai para Porto Calvo, no Estado de 
1\};'lg'O<lS. 

s. R.- Sah\ <las sessões, 5 de setembro de 
1895.- Pires Ferreira.- Frederico Borge~. 
- Vespasiano de Albuquerque. - Gowe1a 
Lim.a.- Nilo Peça.nha.- França Cartlalho. 
- Lui:: Detsi: 

·Ao§ 10- ac~~rescente-se: a auxiliar o E~
t;\do do Espüito Santo com o subvençao 
kilometrica. de 30 % do c.'\pttal etrectivameo!e 
despendido pelo mesmo Es~ado. na. constru~ 
d<\ estradn de f.:rro d<~ Vtctpr1a a.o Ca.choe1ro 
de It:1pemi•·i1ll, que liga a ~ capital dac1uelle 
Estatlo ã. da União. 

s. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 
1895.- Galdino Loreto.-Tor~ato .'lfo,·eir<l. 

Emendas·. o Sr. Presidente :..... A Mesa não 
póde~acceitar uma das emendas otrerecidas 

Ao projecto Íl. 178, dle 1~95! pelo Sr. Man~l Fulgencio por inc~dir no · 
AO D ._ 5~ do·art. ~· - · depois das- palàvras p,,ragrapho UOlCO ~~ ar~-. ~ 131 -do:Regtmento.-

conducçao. de mal:~s ac<:rescente-se~ devendo .A. emen~1. é :\ segumte . . ... · . . . . 
.;· .. ~<.:~~- Y=-">v~~ ~- ~· ... ""'..: ~-;.' -~-~ ~--:-'--:-,=· .... ~" ... :. ~" -" ..... ._ .... ·~~ -- ·:. ·~ -- .. ·: ·'"·.~··.-_:· i2 · - . 
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• · t n 1-s 1"' 189- qt~antwn em beneficio u_o Sr. _almir(l..ut_e Je-"o Jn'OJCC o · -. ' , \ . ., · o: S 1 1 · rouvmo Gonç:;\lves. 1 a e1 con erm ao 
No final do mesmo numero c urtigo- nc- Sr . · a!mir,\ule Jeronymo Gonç:llves direito <\ 

crescente-s~: - e para. o :J.Ugmcmto dos lo- >antageus pecuniari~\s _deviam ~lia~ ser co~
gares de 1· official, 1 amanuense, 2 Pl'<1ti- tadM tal qual esse du:etto. A uo~ _so cumpna. 
cn.ntes e ·um carteiro na sub-administl'<l\~ío <lizcJ' si etlc,. tinha dn•eito, ou nao, a essas 
de Dh\mautina. ;:; ,·anta "'cns em virtude da lei de 1894 ; porém, 

S. R .- Sal::nlrts sessões, 5 .1e setembro ue detet'Jnio;tr de n.nte·mão um•' quantia que 
··· 1'895. - lJia1loel Fttlgcncio . - T!te.?to;1io de "lia- podia. se1' qtte e~tivcsse de ::t?c<'mlc) com o di
•· !J(Ill:,."tes:-Lindolprw Cac!tano. - JociO Ltci:;. - reito que porYcntura elle trvesse, mM qne 

Fo1·tes JunqHei,·a.-Pinto ela FoHseclt.- Leoncl t:\mbem podht ser que _importasse ~m _um ex
Fillw. - Chagas Lolwto .. - Costa Mrtchado. - cesso ou em uma !e,;;to a esse d1retto, mo 
S~m<êo ela C111tha.- Ltmllulpho «e }ofagalh<ies. parecia. que não er.~ rawn.veluent justo . 
- Octa'Oiarz.o d~ !Jl·ito.--/u·hur To1·res.- CCI1·- Di:;ser;utl-me IJUe o Sr. Jeronymo Gonçalves 
valho !liotm7o.- Ol!!!Ja~'·io Maciel.- Jocio Pe· tinha. tlireito n m;1ior qnantht. Si o tinha, 
~ticlo.- Alt:a1·o Botelho.- Lamw·tiae. - Pa- porque leSõl!' n. s. Ex. 1 Si, porén~, uão o ~in)t:t, 
mi;o Ca~:alcanti.- Ca:l"los dos Cht>gas.- Ri- si íamos com o pl'ojeclo conlct'Jr esse dn•etto, 
bei1'o de .4lmeida.- F,;l-rt~:s;.:,.}:uni.lw~Lui;; u. l>e~nt.mte do Estado do EspiritoS:\nto, 

JJetsi. ..., · " -;.- H ' ~ l!!tctatr@_ por c:!nsa. da situaç;io fin:\nceir~, 
. . . _ : · · ~ iE com f:ll&des di!liCt\h.la•Jes po.t•;t o!lter a apph-

Ftca •~ cln;cus:;ao aun:tda pe~ hot•;:C ca~:<iÕ ue verlx1s ''otadn.s no orçamento v! gente 
para melhornmentos no Estado .que me ho~
t'vu com seu mnuduto, não podm nem dena 
dar .. o meu voto.u. ~tm _proj~cto ~~:~ .. eontin~~ 

SECUNDA PARTE D:l.. ORDEM DO DIA 

Eotrã em l" discussão o projecto n. 1 G2. de 
1895, reor.z~nis.'l.ndo <\ corpol'"it<:<ío. de corre· 
ClOl'CS tle l'Úudos lmlJliC,OS e provitlP.llCh\ SObre 
os oper:~cões dos. r.Ol'J'c<:tor-es rea lis:ulas nns 
bolsas officiaes. (Vide projecto n . 1:?.1, tle. 

- 1S93; ·snbstituti'>o ao sob n·. 22i, ele 1892): 
Ninguem perlimlo <t pnlann, é encet•r,,da a 

~-- .' d_i3c_us~_ão e adiatln. n v-ota\.Ü.O .. 
Entrncm 2• discussão o projecto n. 15~, 

.de IS<J5, fixando em ~!OO: OtKI$ n qnanti:t tle
·virla ao :\\mirante .Jcrcmymo Francisco t.on
r,:nh·cs, no;; let·mos o p.n~t os cfi'<:itos do \lC· 
cJ•cto n . Jli!>. do ~111 ele jnllln •ln IS!:l-1, r.om o 
\'O lo em SOJ~Wauo do St•. ?\{:n·lins Cost:\ Jn· 
nior. 

em si uma avultacht met·cê pecuma-r:1a. . . 
i.\Ias clepois de ter u.ssi~1 :~ssen~a.ilo e_Justt-: 

fic:\do o meu voto na prtme1r:1. dts~uss;:o, fu! 
Jêr com atteução o parecer da. commtSsa? e a 
consult~t do conselho .naval a qlle se re[ere o 
mesmo .. parecer • . Tenho aqui o _parecer e a. 
consulta. 

Tudo aqui vejo, niío sómente as ditn;ul
dades em que se encontrou C? Poder ~xe
cutivo c o conselho li::\val .. p:wa deternnn~t· 
quaes os direitos que ti:1lm o mesmo nlnn
r:\llte, c ness:\ parte \•em jnstit1c;\d:t a. dn
vhh: mas aind:1. uma loul•u.vclrefcrencJ<\ ao 
elemento histnrico da lei. 

Parece-me qne este elennnto hlstol'ico re• 
sol I' C toei:~. ;\ questão . 

A Cn.m:ll':t pódc ng-om conferit• o.o Sf. •11-
mit·antc um:t nov::~. mereci, um<\ mcrc~.: pe-:-
cuniaria. _ 

Si o <1\emento historico ll:\ interpret::l\~to 
das l·~is v;t\e ;il~uma cons·1. ·h:wemos de_con
Yil' que não se tratou na lei ele 30 de JUlho 
de 189-1 de uma merce pecuoi:wia. 

Sempre se considerou o ser1·i~:o ~o Sr. Je-
0 SR.. GASPA"R DRt~ro~D - V. Ex. nM l'onymo Gooç:\l ves como um servtço_ de p;l-

chcgou i ter armas nos hombros. triot.1. ; uão se entendeu, nunC<\ f01 1:oss:~o 

O §s·. G::t.l<lin o Lorcto - Não 
tl.lnho nenhum:~o mi vontaolc no bencticiado 
por este projccto. IVltm no menos se pot.let•it 
o.t·guiL·-me :1. circumstancl:\ de ser advers.'l.t'io 
da legnlidndo c p:trtidm·io t..h\ revolta. tle ti de 
setembro . 

O Sn.. GAi.DINO Laon.Ero - Podi:~o !)ilo ter preoc!:upação, que elle er.t u)n merceoar10. 
tido n.rmas nos hombros e ser alieiçoado â. re- o Sr:.. noeNo DE ANDI::.ADA- Por esse 
volt!_t, como V. Ex:. · modo· de ver, todos que recebem diuheit·o do 

.N\Lo tenho"' pretenção de convencer a Ca- Tllesouro são mcrceuarios. 
~nrrt; venho .simplr.:s~nen_to jns~fiear? _meu 0 SR. GALmNo LORETo·-o t>spil'ito Inci\lo 

_. voto ~.est~ proJ~,cto_.~,. \ otc1 co;~ttl_l ? p1_9Je~to \le ·v. Ex. bem comprehendc que nii.o é ess;\ 
: ~:l.;,_J'H.tm~n(!. ~tscu~.,t.o.. :'1. p1 wctp!O n.,o m- ~ conclusão ;\ lit•m• Ü:\ minha urgnmentaçii.O. 

~a<?'wa SI a let. dC; ;>0 de .JUI~lo de 1894 con- Serh." t1!'eei·o conclnil· t:\mbem que o mer-
___ .. _ erta.t. a~ : Sr ~ .. a:l~tl'<~n:t~_~}.:~l:~o~~ G_o.n9.'1.-lY'~.S ~r.Úmo uã~· enste. ~ . . 
.. . .van r~g(,lns·p_e<;umart<l~ ,, pa't'e~llJ.llJe.. 'l}Ue :Q~Wl.' . ·: . . . , · 
. .-.~:. ~,Je.i ~confertsse e5S::\S!...'Y.11ll.\~.gen. 'íl. quexo,)lf~·· ~ - o:s .. ~,, Fr.EDERlCQ BottGE~- Elle 1)1Cst.on . 

. 'f;~:_aõ: c?.Qgi'ii;~; n:rro-:·co-fiipê'ti.x ãelcrmih;ii.'··uõY ·scr\'lÇ<> conf tQd•·ça a.I.Hle~çao: - · ~ .-~· - ·-·~-
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A recompensa ó um:~. co·nsequencia. do neto o ~n. (1ALDINO LoaEro - A commissito ele 
da C:1m:m.\, fazendo revet·ter no serviço da J\f?rmlla e Guer:rD: do Senado,· quo foi quem 
nrmada · fez a. fmenda., d1sse, tlando esclarecimentos 

O SR. GALDL.'\O LoRETO--E' porque o llon - ~~ous ramos do Poder Legislativo e !lo poiz 
rado almirante Jeronymo Gonçal-çcs prestou 1oteJ~·o: a con_wg~m de que tml::\. esta emen
es>es servicos ol.Je<leccodo nos impulscs do da so aprove1tara ao beneficiado por ella 
seu patriotismo, que a lei não 'lOgitou e nem depois que elle obti\·er DO\":l reforma. ' 
nós devemos peusm• aqui •em lhe dar recom- Pois bem; agora se pretende dnr uma in
pensu. pecunh1rio. Si ho. <lu vida sobre a in- terpret~çiio inteiramente conti-aria no pen
telligencia. da lei de 30 da .i ulho de 1S94, b;,sta sameoto que tleterrninou a ncceita~iio d<\ 
p:1ra que e lia se dissipe a tteudot· as palnvr·as emendt\ ~. presidiu á. confecção da lei. 
do rolato1: da commissiio que deu parecer so- P~det'Gl ser ~:~m von_cido; já. o fui t~a 1•. dis
l>re o proJecto desta Camarn enviado par<\ 0 I c~ssao. Mos, SI hn d1fficutdndes financell'ns, 
Senado, e quo fe~ n. emenda que tem dado SI o goveruo, quando se pede a. applicaçi10 de 
logar <\ .eSS;\S duvidas. U!\1!\ verba do orçam_ento, diz: « hu. grandes 

Que á que diz o honrado senador Pires chiliculdo.des tioance1ras; é preciso admr essa 
Ferreira, justificando e dando explic<oç&s do de:;p~za,_ J?~rquo se trata ~e obra. nova; não 
pensamento da eruend:1. de que elle era 0 se póde UIICHI.l' obr-Js e serv1ços novos», não 
autor. portanto o !ot.erprete m_!lis nutheotico é este o mof!le~to de se r~er,um~ ~vulto.d:l. 
que e posSJvel admtlltr ~ Eu nao preciso ler me~é p.3CUDI:lrto,_ por m:uor que SeJ:\ o me
todos os trechos da di.scussüo havida. no rec1meuto do almu-ante Gonçalves. 
Senado, bast<\ rererir-rne o. um, o mais claro S~nhores,. si o :\!mirante Gonçalves tem 
e terminante, o que resolve perreit;tmeote a mu1tos servtços e por estes serviços merece 
questão. Di?.in. .o St•. scmndor Pires Ferreira umil- mer~ê pecuninria. desta ordem, então 
d;todo M Sr, semtdot· Ne'ivt\ eselareciuwutos serJn..pt·e~ISO vender_-se este P~!z para. dar-se 
sobre o parecer dn Commissão de :Marinha e em d1nhe1ro o pt•enuo proporctonal nos ser
Guerra (W): viços do marechal Floriano Peixoto. (Sen· 

«O Senado, estou COI~Yencido, não fari~ 
questão das vt~ntngen~ que possa. :mferir o 
almit-ante Gonçalves com a conto"gem de on;r.e 
n.onos de serviços ; contar;em IJV.C st.i se "erifi· 
cará ao stw nouam~nte rc[o,"Tflado o lwaco al· 
~nirnn!e, do IJUC llte resultará, pelo comp!llo 
dll$ quotas, mai$ cento c oitc111a mil reis mea
~ae . ..: .. . » 

saçao.) 
Alguem pensou em dar 1'ecompensn. pe

cuoíari:~o ao illustre m~trechal 1 

O Sa. FREI>Eruco BoRGES-Neste ~enliuo ji~ 
hn um p1·ojecto em discussão . 

O SR. GAt.m~o {oRETo- Senbores, :~credito 
que me expt·imiouo !leste modo eHou inter
pretando fielmente o peni:ameulo d:~quellcs 
qcc me eleget·nm. E' este o meu modo 1le "Cl' 

O almirante Gonç.'\lvc~s. pediu reform:~ o o creio que mo f;u-:1o a jnsliç:~. de acrodit:1r 
foi r"f"l'IU~do . ' - · "' " que nao sou suspe1to nesta questiio. 

Depois, em a.tten<iio nos sct•viços por ellc 
JIIC3tados, mandou-se quo cllo rosse r~verthlo O SR. FREDERICO Bor..c:ru; - EstiL no seu 
para o qm\dro com toda's as vantagens dessu. pleno direito. 
rcverS<io; e essas vaut.1~rens se resumem nu. O S!t. G,\LDJXO LOJmTo - Si ou csliYe~so 
~arantia da sua suiJsistenein e de su:J. fami- n(Jni promo\"Cmclo n. pnss;1~em · tl:l. nnmistin, 
lia . si tivc~se me~mo compromettido o mo11 voto 

0 Sn.. FltEnERICO BORGES dá. Úm n.p:n•te . llG:õle Seutitlo, então Sim, eu SCl'Í:\ Ulll SUS
peito. :!\las ·ou po~so allegar que n cslc re-

0 Sa. GALDINO LOR'ET<O- O pensamento dn spcito nindu. não modifiquei :\ minha uorm:l. 
emenda, me p:1rece, não póde ser expresso de conducta. · 
de maneira. mais clara. m:~.is terminante do . 
q_ue o foi pelo relator da. commissiio de· Ma- O .s~. ~EDE~te~. BoRGES - Nmguem faz 
rmha e Gaerrn do Senado, que foi quem esta 111JUStJç;t ::\ \. Ex. . 
apresentou a. idéa dn contagem de onze nonos. O SR. GA-sPAr.. DRmroNo - e· n nmuistia, 
do innctividndc. Di\ Cruno.rl\ não po.rtiu V. Ex. coocede1 
u.bsolutameuto o pensamento da cootogem do o SR. GAT.Dtxo LoRETo _Não, seobor. 
tempo decorrrido entt;~, a rer,rma e n. re-
versão. · 

O ~R. FREDERlco BondEs-Si v. Ex. IGssa 
o JH·cj_e~Lo_npresentMio pelo SI'. · João Lopes, 
nao dii'Ja 1st o. .. . ·· 

O S!l. FO"!_SEC~ ~OR~&p .. A - Não . n.poin.qo: 
. - 0 prOJCCtO DaO-Uiil ISSO. ... -~ ·-~·- · . : ·.· . 

Sr·. presidente, não me :~longn.rei mais nu. 
discussiio deste projécfo. porque CJ'eio ter 
exposto clnrmnente o meu pensamento. 

A priDtlipio pens:I.Va que a nós nü.o com:.. 
petia bcuet!cin.r neil1- les:u• o Sr. nhnirn..ute; 
mas ngorn., depois ()U4j! li;\ eonsulb do Conse
·lho ;~~~l;·depois que apreciei 9~ ~~jemento~ 
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historicos da. lei de :só de julho de 1894, ve
ritiquei que ~o · nlmilrimte Gonçalves não tem 
direito absoluta.ment:o nenhum ·~ essa mercê 
pecu.niaria. 

O Sa·.· BuENO DE Al\"DRADA - Não apoiado. 
O "SR. GA.T.mxo l.ORF.TO- Não qnAro que se 

revogue a. lei de 1894; mantenha-se como 
está, o que não qnero é modifical·a., e este pro
jecto é evidentemente uma moditlca~~o . 

(Muito bem; m.uito bem.) 

inactiv.idade, considerando--o preênchido' pelo 
serviço etrectivo · da.quelle que se achava re-
formado ; a.brao~eu nesta ficção remuoetaria 
todot os elfeitos"<l:l reversão; a.ugmentou·lhe 
a ~ra.luação hierarchica; deu-lhe um legar 
supf'anurnel'ilrio no quadro da marinha. Fez 
tudo iS!Io ; roi muito f 

O oradot· não o discute porque não tem 
competeocia. para tanto. O que sabe é que o 
CongressC' o ft?z, podia fa.zel·o, e tinha todos 
os meios de comportar as respousabiliuade da 
sua deliberação. 

O Sr. Edua.rdo Ra:m.oe começa Que agora pretendem os impugnadores do 
dlzendo que a circumstancia de ser relator I projecto ~ 
do p~recer e _do_proje~to, que tixa a impor- E' deduziref!l d_aquelle la?ce remu~ef'ativo 
tancm. pecumarw. de~vtd<t , nos termos da lei a p:lrte pecumar1a da merce. Deduztrem ou 
de 23 de julho de 1894, ao almirante Gon- melhor, revogarem. Podem fazel·o si assim 
~alves, terna. obriga. teria. para o orador a sua julgarem em sua sabedoria. Mas hão de ter 

. justificação. · sempre deante dos olhos o texto da lei já 
O historico dessa é coubechlo . Ella. tl'adu· votada que lhe diga, na. sua. mllterh~lidade 

zia uma. alta recompensa a um militar que o gt-amm:~tical, no seu texto inequivoco, na 
Chefe da Nação fo•i buscar ao retiro da sua sutt latitude icilludivel, que ess•~ rE>.stricção 
inactividade, para Motiar-lhe uma Cllmmissão de hoje é um acto annullatorio de umarloação 
de combnte em uma guert·a civil, em faC'e de feita; é :t revogação de uma dadiva nacional, 

- . ~-~1ezi'úilit,ifzrntis~~~lte, mais temerôso dessá "é ·um cõ"rt~ n·a . generosidade da Càmara de-
een.vtt~ h:tt~~. cidido p2la propria.. Camara. que ·a votou. 

· :· A $>~llenc!~:al enC'.argo denotaria dn (Apoiados geraes.) 
.. ·parte ·cro·Presiãel:ltê da Republica,"que o es- Que a Camara actual entendia que nos· be-

colheu. e do lado do m.ilitar escolhido, con- neficios concedidos ao almi.rante Gonç.\lves, 
fiança. . e denodo, ctmfitlDÇ<t e sacrificio, coo- se envolviam os seus vencimentos passados, 

·-- fiança e desinteress·e - · esta na disposição ·orçamentaria' do ·a.nno· 
Cada. qual sabe o·.que arrisc.'\, nas incerta- tnmsacto, consignando verba para o seu pa-

za:: sombrias de_ um:~ revolução armada.. gament~. . . . 
~ valor adstr1cto a certas ~mprezas està o eiT.:tto da. dtvergencta destas _deltberaç?es 

:<.SStgnalado desde os seus primeiros passos, sera que de ora. em dcaute as lets e suas m
começa do momento de sua acceitação ; e no terpretações hão de supportar o desaccordo 
Mso. vertente, esse valor· tinha indiscutíveis dns influencias, soh as quaes e;;tas e aquellns 1 
na bt·a.vura. quasi uelirante que a historia so notarem. AS inter·pr·etações tr:u·ão os cõr

.registrava nos precedentes do illuiitl'e mari- · tese deduções <los enthusiasmos ser-ao<\ ert~U 
n_beiro que o Chefe da Nação designara com com que o tempo san:~ e rebate as etl'erves· 
a sua escolh:l. (11fu:ito bem.) cencias pntriotic.'I.S. 

A sorte das i\rma!S; é verdade, poupou feliz- Hn. economias a. fazer, olizem . . Não pode-
mente ao paiz o encontro formitlavel das es- mos support.a.r desembolso ua. prodigalidade 
quadt'a.S adversns. premiadora. Póde :bem dií:er que tenham 

O .c:lemento, porém,. que o Sr. Gonçalves razão aquelles que :\.Ssim ot1ectam. Mas lem· 
representava não (lStivera menos em acção. brem·se disso nas lt:is, e não ua sua. exe-

A cessação fortmita:, o.u ao ·menos impre- cuçã.o. 
vista uo fci}o milita.r para qu~ elle se apre- outros escrupolisam em face dos. presentes 
sentara, nao altera.va em caso algum o al- em dinheiro; acha.m-n'o deshonrosos, fazem 

.. cance·do:; sacrificios; a que elle se votou. mesmo suppor mercenario aquelle a. quem 
O Congresso Bra:~ileiro reconheceu. então. elles apf9veitam. 

que nquelle militar prestara um l'elev:mte Outros não quer arcar cont11\ isso. Sabe 
serviço á ordem, â 1ei, â Pàtrh\. . muito bem que f0rça. tem· entre nós este pre-

_R~cou!leceu-o gl•orioso. proclamou-o bene- conceito com que a. hypocrisia. masc:u-a. uma 
mertto, e na aboodancia do seu regosijo, deu- falS<'\ probidade. 
lh~ bonr~, fez-lhe mercês, concedeu-lhe bene" Nos paizes do mais delicado me::lindre na
ficios, cuJa desacostumada largueza demonstra ciona.l. do mesmo accentuado pundona.r na 
a.. teJ?São ~os espíritos qúe cooperam naquella. administr-ação politica, como na I~glaterra, 
glorificacao. · · não 'imperam esses extremos de desnpêgo a 

_: ....... _ .. Qu~,_fez. entãol: "'~otou uma.. lei de' reversão reco~pensas nacionaes daquella espe~ie. _ 
. , ., · do mthtar · commtsmonado ao quadro activo · Todos sabem com que fidalguta se dao 

'" ~:.:.·,.,-.:::.da .ar~a.d.a..,.: naciot;,aL~ .• àboliu o. tempo .da sua. n:~ quelle. pai.z, :gr'.tndes.sommas. aos .~~s g~ 
.. -..::.· .--: -.... ! = ... -· .... ~-~ ·-" . . . - . -- . . . . .::-

.. ··. . -~.-
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neraes, AOS seus grandes :servidores, sem que 
·fiqúe · extremecido o caracter. d&. Nttçã.o bem
feitora e do servidor benelticiado. 

O pro.jecto em discussão não creou reoume-

l
. ração alguma, limitou·se a fixal:a. . Isto é, a. 

reduzil·a a cifras que traduzem uma equi· 
, valenciados elementos dQ <:a.lculo fornecidos 

pela lei originaria. 
O .Poller $ecutivo não podi<\ escolher para. 

determin::n- a somm~ out•)rgada, quaes as ta
bellas, a.s ~ratificações IDl!lltiplas, que se otre
reciam ao calculo. 

mãos amestr~as com~ as de Y. Ex.), de 
apresent;a.r . unu·equermtento que não quero 
•er prejud•ca•lo. Y. Ex. com a lucidez do 
seu espírito descortina muito mais que o dia 
de hoje, e por isso ha de ter reconhecida a 
importaocia do pedido que se contéin nos 
termos daquelle requerimento. Nada- pro
ponho nelle; simplesmete pedia aos collegas 
~ue estudassem a questão. 

O legislativo o estab~1ece em um determi
nado equivalente ; eis tudo. 

Decit.le, pois, diz o orador concluindo, de
cida o Congresso o que lhe approvet· ; o seu 
dever está cumprido. (?t{1:tito bem.; muito bem. 
o orador e felicitado p•e't<Js deputados pre-

-V. Ex., timoueiro ex periméota-do como é, e 
com tauto conhecimento da.s difficuldades 
tot-tnosn.s dess<\ sciencia regimental, disse-me, 
e não estou longe de acreditar, que. o reque
rimento foi a.presP.nta.do em occasiãoinoppor
tuna. Peço, pois, que me indique um meio 
de o !'eStabelecer. 

sentes.) . 
Ninguem mtl.is pedin•l<) o. po.lnvro. e encet•

rada; a discussão do ar1t. l• e sem tlebate a 
do art. 2.• 

Passa-se à · hora destiloada. ao expediente· • 
. . o·sa:'l• S:ECfi.ETA'lUO procede à.leitum do 

segttinte 

EXPEDIENTE 

Communicação . do .$1~. deputado . Theo
tonio de Magalhães, que por eo<iommodos de 
~aude é obrigado a. ause:ntar-se desta Capital, 
solicitando por isso a DElCeosari~ licença, até 
o fim da actual sessão.lHgislativ:t.- A' Com
missão. de Petições e poderes . 

Si V. Ex., com as attribuições de presidente 
da Mesa., póde retir-ar da ordem do dia um 
projecto, como a Camara. com a autoridade 
que x·eveste, uão podetâ. fazer outro tanto 
enviando-o á,s commissões reunidas para que 
deem parecer sobre uma questão intercor
rente ~ 

O St.t .. BR.tcro FILHO .. - Y. Ex. tem todao. 
razão. · -

O SR. EDuARDO R.A.Mvs-Peço a V. Ex. que 
receba o meu requerimento para.aquelle des
tino, o que nã.o prejudicarà o projecto, visto 
que a.inâa. temos muito tempo para vot.'l.r a 
ma terra. · ·- · ·· 

O Sa. PRESIDE~>o'TE -Si V. E:c. apresentar 
o seu requerimento quando se discutir o. pro
jecto, não h<wendo numero para ser votado, 
ficara novamente pr_ejudicado. 

Requerimentos: Mas a Mesa não.é responsavel pela falta de 
De Maria Guiluerminu. Accioli de Brito e numero quando cumpre e: todo deputado o 

Silva, pedindo uma peu1silo .- A' Commissão dever de assistir as discussões. Poe isso, !em
de Pensões e Contas. brei o alvitre de ofCerecer n ma teria princi

De Jo:l.quina Soares Pinheiro, pedindo uma pa~ •lo ~querimen.to, em fórm<\ de indicaçã?· 
ensão _ A' mesma commi -são O 1 emed1o é V. Ex . apresentar quando haJa 

P • :s • numero para votnr. 
De Ant ero Soares de ·vasconcellos, pedindo , . . 

pagamento de quantia. a. que se julga com O SJ.t. EEU~R.DO· RA~~-:Mutto bem; neste 
direito.- A' Commissão de Orçamento. c.'\So _protocoltSo a dect:sao de V. Ex. e proce-

• . dere1 de accordo com e!la. 
De· Dn.niel Augusto Correa. Ptres, cbefe da 

orôcina de· p:~.utar;.ii.o da. lmpreosa Nacional, 
pedindo augmento de vemcimen tos.- ~· Com
missão Especial, encarr·egad;\ de classificar as 
repartições federaes . . 

0 Sa. PRESIDENTF- V. Ex. deve apre
sentar o seu requerimento como indicação, 
o que póde fazer desde já, reservando-se 
para. qüando entrar em discussão o pro
jecto apresentar . requerimento de adia
mento. 

O Sn.. EDUARDO R.A.Mos - Então tome 
V. E:s:. este requerimento como indiêação 
minha. compt"'metteodo-me :\ pedir o adia
me~to da. diSCJlSsâo na occasião opportuna. 

() S:r- E d u.a.rd<• R.s .:nu:u ;;-Sr. pre
sidente, Y. Ex. s:tbe que sou, por vinculo 
pessoal e político e por .. subordinação á auto
ridade de V. Ex . na' Camara, um dos mais 
humildes obser.ndot•es; das suas indicações. 
Tive occasUio, talvez inopportun:,, não sei 
( .vá y. Ex. per~o~nd!> esseS desvl<?S de que!ll E' envia da a Commissiio de Constituição, 
não se preoccupa mmto: do mecamsmo reg1- Legislação ~: J usti~ e ~e Orça meti. to, a se- . 

·- men~ ,princi:@!_l!lent~~ quaudo estâ elle em guinte: ·. · . · 
. ·. ~- ··· ... _ _ ~·-·.•.- ~:-:-:: · - -· . > .::·-· ...... ~ .... : 
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\otlico qnc as Comrnis:;õe;: reuoirl:~s tlc Con
lituiÇão, J..,egi~laçio •e Justi~~, e Orçamtlnto 
deem p:wecer sobre o segninte: 

i:" Si n:l. disposir;ã•o do art. ô-1 d:t Consti
t uiçito F<lucral, e n;!L eJ.:pres~ão terr«s dr;oo
ltctus, compreltendem-se os tenenos ue mari
nhas e accrescidos. 

2." Qual o meio regimental. ou, em f;tlla. 
:deste. o alvitre ao alcance <ht Cam;~ra. dos 
· Srs. Deputados p:wa. obstar a. passagem de 
uma clisposição que •ella cousidf\re inconsti
tucional em pro,jec.tos lle lei que vierem 
emendados do Sen:l'tclo, quando taes pro
jectos sejam d>\ in.iciativ•~ di\ legislatm'ti.S 
axtinctas, e nessas tenham sitio encerradas 
as discussões. 

S. K.-S<\l::t tl;:~s !;essões, 5 de setembro de 
1805.-E<l(lardo Ramos. 

Yee!ll â. i\Iesa as sc~guinte 

, ,. Declaramos que ·votamos pel:l. emenda do 
· Sr. deputado Bricio Filho, que aboli~• a fre

qnencia· ·obrigatol'i._. nas Faculdades de direito 
dn. União. 

·. S. R . . Sala das se:::;Sões, 5 ue dezembro de 
:"":- ·1805.-f.hncisco 1'o.tentiM.-Paula Ramos.

L.m,·o 1lluUe1· .- Emilio Bl1mt. 

Deélaro que voteii contra. o pr~jecto de Or
çamento do Mlnlsterío tla :Marinha. 

S . R. Sa.b. das sessões, 5 ele setembro de 
1805.- 0llidio "1/lrantcs. 

Decl:~r:~mos qne 'Ç'otnmos :1. favor da emendn 
suppressiv:t do § 4•,. do art. 2.n elo pro,iecto de 
lei Qlte reOJ·ganisa o ensino nas Faculdades de 
direito. 

S. R. Saln. das ses~ões, 5 de setembro de 
18'.)5.- Gaúriel Sal!J·ado.- Fileto P:1·es.- Se· 
/la$licio La11dulpho. 

l"o:;.- !lwricmo Ramcs.-Ccc,·acciolo . ...:.. Cm·los 
cic Ncvaes,- Francisco Bcnc'Oolo.- Lui:; Dct;i. 
- Cmnpo!!na. 

Declaramos que votamos pe\:1. suppt·ess..io 
do§ 'l" do ::ttt. 2°, qne preceitul\ ensino obri-
gatorio. · 

s. R. Saln. das :essões, 5 elo setembro de 
1895.- k 1gusto Se'llero . - Clt.atP.aub?·iand. 
Jcmqucim A!fl"es. - Apparicio .3fm·icns~ . -
'l'ltonw:: Delfino.- 'l'avares ele Ly1·cc. 

Deciaro que Yotei contra o requerimento 
do Sr. Frederico J3';)rges. 

S. R: S:lla. das seo:sõ~s. 5 de setembro de 
IS94.-Ribeiro da .4.Vineicla. 

Declar.:> qne Yotei contra o projecto n. 38, 
de 1805, c suM emcndos, tudo rererentc •i re
forma do ensino na.s Faculdades tle direito. 

S. R..- Sa.ln. dns sessões, 5 de setembro do 
1895.-Josci Bcvilaqua. 

· · Ya.e •• impl'imir a segui o te 

N. \Sl A -1895 

&dacÇ<<o final do p1·ojecto 11. 181, dó cor
rente anno, que o.t~to1·isa o Ministerio dt( 

Fa:::enda f( auertum rlc tlil/. CI"CclilO >i!.IJiPll:
mentar ele í.íOO:OOO$ á vcl·úa- Reposiçiie.~ 
c 1·estitui!'ões- do o1·çamcn.to 'l!igen.tc 

O Congresso Nacional r'!~olve: 
Art. L" E' o g-overno autorisado a :tbriL· 

ao Ministerio da F<\zenda. o c:·edito supple
mentar de l .IOO:OOO;; á verba - U.epcsições 
e restitui~es- do exercício vigente, art. í 0 

n. 29 da lei n. 200, de 24 de d.ezerobl"o elo 
1894, não só parn. restituit· os direitos de 
expediente cobrados pehts :llfan<legns sobre 
as merc:1.(lori~s america.m\S belieficiadas pelo 
respecti'Ç'o conYeuio, como dar execução no 
art . 9", alínea 3 d.a.citada lei e mnis attencler 

D~clat•o tet• votad•:> a favor da emend::t do St·. ús reclaro;\ções dos esta(los até o fim do Mtual 
ueput:Wo Bt·icio Fiilho, mantlando supprimir exercício. 
do projecto n. 3?, d.este anno, a '{larte refe-· Art. 2," Revogam-se as G.isposíçües em 
rente :t frequeucía obrigMoriu. uns aulas das con.trarb. 
Faculd::tdes de direito. S:tla <l:~.s eomrois.~ões, 5 de. setem hro de 18!15. 

S. R. Sal._. das se:ssoos, 5 de setembro de - Pctranltos .!llontcncoro.- F. Limlt Duarte. 
1895 .-Fernancl~s Lima. 

·- Declaramos que votamos peh\ emendo. · do 
Sr. deputado Bricio ·Filho, mantendo a li
berdnde dn fl•equen.cia nos cur~osjul'itlicos. 

S. R:.· Sal::t das sessões, 5 de setembro de 
· · 1895.- Frede1·ico Bwvcs.7 Eu:cbio ele Quci: 

.:... ... ~·-:-: :...~;~.:. ... __ . --· .. ·-: ·--·.:. ····~-- - ·- . ... ;· .. -

O Sr. Pre sidente - Achando-se 
a.de;).ntada ~\ hora; designo par._. a.manhtt a 
segniute ordem do di<\: 

Yotnçiio do projecto n. 162. (lo 1895, reor
p;anisando a corporo.ção dos correctores · de 
fuudos P:l!bli.cps_~providcuch\ .sgl.•l'e. as opera· 
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çõCS llos correctores realisadas nss bolsM I" classe do exercito o tenente roform~do d:1. 
officines. (Vide projecto n. 121, de 1893, sul:- arm.a do ?Vallaria Carlos 4LJgusto &,og_oy; 
stitntivo ao sol.t. u. 22.7, de 18f-'2) (I' di>- D :scu..~ao do !l"l.ra<rer n..-·52, tl<ln.l89-'.l, JUL-
cu~-são); g<1ndo que d~ S.."'l" ditigid~o @O)it'r.ro o. 

vot:•<:;"to •lo projecto n. 15:2, de 1$9;:;, fi- representação de v;~ rios ban~ e conlf!l).nbias 
xando em 200: 000$ o. quantia. de-.iJa ao nl- com séde nesta capital, que · reclam:~m C()O
mi••~tnte Jeronymo Fratl<!isco Gone~lvcs, nos trn :1. cobmnça. do imposto sobre divhlendos 
termos e par:\ OS en·elto5, do. decreto n . 19\l, 1!1<\ r:\7.ÜO de 3 !~ ~· ; 
tio :lO tle julho r! e 18\l•l, eom o voto em sepa- Di~cnss."to unica do p:lrecer o. 33, de 1805 
r;ulo do Sr. !\lnrtins Cost.\ Juoio1• (2" dis- 1 opinando no sentido de ser aplll'OYtllh~ ~ 
cnssão). emenda <lpreseatadt\ pelo Sr. Guldiuo Loreto 

nn. discussito unicn. do proiecto u. 00, ll~ Primeim. parte, até ús 3 horas ou antes : 1894 ; • " 
Continua.ç-:io d:l z~ tl iiscussã.o do pro.iecto D1scussiio. unica do projecto n. 1G5, de 

11~ 17$, dA 18$).5, llx:uld<> ;\ despe:tA'\ d·1 Minis- 189o, ll.lltoriStltldo o Poder Executivo a. con-
1G1'iHa lndQ&t.ria. Virto~O e obras Publica.s cedar a. Julio Tt>:ljaoo de Moura, director ua. 
ga."a ~ a'í:~rewo ·do lSSlQ. ; 4" secção do l\luseu Nacional e do laboratorio 
----continu<tçãÕ ón.lliscossf~ unica. do projecto anatomo-pathologico d;\ ,\ssisteocia dos Alie
n. :,7, de 1895, mantendo em sna plenitude nados, um anuo de licença. sem vcnci
osdireitos conreridos a.oH Estados pelo art. G4 mentos; 
ti :~ Constituiç."to sobre as t erras devolutas si- Discu~ã.o unica do projeclo n. 231, de 
tnatlas nos seus respectivos territotios, e déi. 1893, elovan1o a. 100$ mensnes a. pensão de 
ontr2s providencias; que goz.'l. D. Const:mça. Leopoldiua de Albu-

2i' discus;,ão do Pl'Ojcclto n. 8S A, de 1803, querque, viuva. do capitão Francisco de Pau
autoT"is;~udo o Podor Ex:ecutivo a .contract:w In Almeida. o Albuquerque ; . 
com o engenheiro Ayre~; Pompêo Carvalho e DiEcussão unic:t. do projecto n. 254, de 1803 
~ouz:\ e José Augusto V'ieh•a., ou com quem autorisando o Poder Executivo· a mnodar pa.: 
melhores T:t.nta~ens o1l'm•ecer, n. construcção, ga.r a. D. Eu1alia da. Silveira Niemeyer o suns 
uso c goso de uin ramal ferreo da. estn\.:iO ele duas filhas Eolteiras, viuv:1. e filhas do ft\lle
Sa1Jopembr. n ilh:~. do Governa.dor , e outros ciclo capitão João Conr:td5> Niemeyer, da data 
melhorllmentos. ri::~s comlições_.<JuP.Iodiec'\; desl~ lei em di:tote, _o meio-soldo e pensão 

1• discuS>ão do projec:to n. 140 A, de 1895, que percebe pela tabella actoal; 
autoris:\Urlo o goYerno a coofirmnr no pri- Discu~s:io unica. do projecto 11. 251, de 1893, 
mdro posto do exercito todas as praças com- C?Ucodeodo n l'ensão de ,JOQS mcnsaes repnr
mis:;ionadas nesse posto o.tê 3 de novembro ttdo.mente em favor dos filhos menores de 
de 18~1; D. Is.'\urn Carolina Amaro C..1.lr.lns e do f.1.1lecido 

;<> discoSS<1o do pro;iecto n. 10, de 1893, 1• tenente da armada Henr:que Francisco 
enumerando os hem; não :;njeitos á penhora; Caldas; 

1"- cliscussfio do prej~lcto n. 100, de 18~~. Discussão unica do pr{\jecto o. i6 A, de 
tornando extensiTo MS guardas de po!:c1a 1893, concedendo ú viuva do Dr. Joiio Firmino 
c nos po.t•·õcs do ombarc::~çües dos arsenaes tle Vellez uma. pensão annua.l de 2:400$000 ; 
mat·inh<\ dn. RepuiJlica. Cl bendicio de que go- Discuss.1o unic:\ do projecto n. 110, de 1804, 
7.f•Dl os guarclas de P'lida do Arseonl de illa- eleY:tnclo de üO$ a. 100$ mensaes a pens;."to do 
rinh<l da Cnpital Fe,ternl, de concorr:Jr para o alrcres honoral"io Antonio Paes de Sá Bar-
montepio tios empregac.los pnbliccs ; reto ; 

1" discussão do projc~cto o. 116, de 189:2, Discuss."to nnic.'\ do projecloo. 1i2, de 1S9:k_ 
:mtoris.1ndo o go;et•oo a contract:.1r com Jus- concedendo:~. pensão de 100$ mensacs, rep~ 
t io & llandeir<t a ce>nstruc~1o de uma. estJ·ada tid:11nente, a Ursulina Candid .. '\ do Couto.Jt. " 
de fe1·ro :oéren. tlo largo tle S. Frnncisco de ontro, miii o irmã. do fi•l~ecidc cirurgião n~ 
!'aula. n. Sapopemba. ; Tal. Dt•. João Pinto do Couto ; 

3a discussão do projeeto n. 84, de 1895, Discn~são \lnic.1. do projecto n. li7, de 
traosrerindo ao rlomíoic) do estado de Mntto 1805, autori:ando o Podet• E~ecutivo a con
Gro;;so diYersos pror•rios nacionaes, que a cedet• no escripturario da. Estrada de Ferro de 
"l:niüo nito necessita. ·pal'".l. os se1•vi~.os fe- P:~nlo A a·onso. Luiz Fernandes rle ,\mujo 
dera.es; · Besouro Filho,;\ licença de 12 mezes, com 

21 discussão do proje:eto n. 219, de 1893, ordenado, pnra tratar de sua 5-'\udc; 
"ntoris.tudo o governo a innovar o contracto I• discussão do projecto n . 10, de 1894, : 
de que é cessiontl.l'h\ a Comvaubia Ger;ll de. dispouclo que sejam entreg-ues pelo governo 
?.lelhor:~meutos n'> 1\!.nranhão, segunuo ns nos estados os proprios n:tcionaes que niio são 
bases que apresenta; ·_ necesstu:ios pat:a.. o serviço_ d~ União, c à ln-

1" Discuss.io do llroj<lCto n . 101, de lSOo,- tendenc1a 111uOICipal do D1strtcto FeJe1~'l os 
autor:sauao o PoJcr E:o~:ecutiY~ a. reverter ú. .. edificios, que menciona, onde se e~Cclltn~ 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 14:43. Página 27 de 27 

96 

serviços municipaes e O:lS comprehendidos no projecto n. 89,-d~::ste anuo, que substitue pelo 
plano de melhoroment:os destn. Capital ; que a eiL·.~ acompanha a ta.bella. F, annex<t á 

Consolida.çiio das Leis da..~ Al{andegas e Mesas 
2~ parte, a:s 3 horas ou antes: de Renda$ Fedet·aes . 

l"discus;:ã.o do projo~cto o. 97, de 1895, au- ::.~discussão do pt'Ojecto n. 201, ue 1894, 
torisando o Poder E:te:cutivo a tt·aosferil' do declarando estiocta :\ o.li vida. em que ficou 
quadro do exerr.ito e ·incluir como etrectivo pAra com Fazendn N;l.ciooal o f,dlecido cot•o
na brigada. policial tia Capit:.l.l Fedet'al, no oel do exercito Wencesláo Ft•eire de Car
posto, que já ~xerce el'!l ~:om'!lissão, o rnajor vn.lho; 
auxiliar tecbmco do Mtnt:;teno da Justtç;t e 3" discuss:io do projecto n. 9 B, \le 1895, 
Negocies Interiores e :t~.lreres do ex:ercito Be- interpret:.ndo as disposiçõds do n. I do § 1• 
nevenuto de Souza Ma1galhães ; do art. 2• da lei n. 260, de 1 de uezembro de 

2" ciiscus~o do projecto n. 75 A, de 1895, 1841, e do art. 1• das iostrucções approva.das 
concedendo á. Irmo.ntl~\de ·do Santíssimo Sa- pelo decreto n. -1388, ole 21 de fevereit-o de 
cra.mento d.~ Cande·hwia tres lotetias de 1891 (redacção para 3• discussão do substitu-
1.000:000$ cada uma, em beueticio das · obras tivo ao projecto n. 9, do corrente anno); 
para. ;t conclusão do templo ; ~ .. di:;cu::;são do projecto u. 202, de 1894, 

Discussão unica ~o projecto n. 126, de 1895. determiuando que os otllcia.es do exercito re
a.utorisaodo o Poder Execntiv·o- :.\conceder ao forma.clos ou que se refol'marem, de accordo 
1• offici:ll da Bibliot\teC.'t Nacional. Olympio com ns disposições do decreto n . 193 A, de 30 
Ferreira das Neve:;, u:m auno de licença, com janeiro de 1890, ~i estiverem graduado~ no 
ordenado, para tratar de saa mo!estia. fór:J. do posto immediato, s~ja.m considerados, para 
pa.iz · · todos os elieitos, como si estivessem effectiva-

- ·· D~cussão uoica do projecto u . 134, de 1895, mente pro.vidos na- classe de que tiverem.a 
autorisando o Poder- Ex-ecutivo a cooce- noraduação; · 
der ao Dr • . LadisláCI José de C;trvalho e 

0 
za discussão do projecto n. 39 A, de 1895, 

Araujo, medico da Hospedaria de Immigran- determinando as condições de reaquisição 
t es em Pinlieiro, um . anuo de licença, cotll dos direitos de cidadão brazileiro, com voto 
ordenado, pará tratár de su:~. saude ; em separado do Sr. Martins Costa Junior ; 

-----~-3 .. rUscussão do.pro~ecto 0 • S5, de 1895• Discussão nnic.'l. do projecto·n. 123 A, de-
autorisaodo o governo() a rever o regulamento 
e programma. de esl;udos do Gymna.sio Na- 1895, autorisando o Poder Executivo a apo-

.. cional-(redacção -p;ü·a 3• discussão do. projecto sentar, no log-a.r que actualmeote exerce e 
n. 205 A, de 1894) ; com todos os vencimentos, o coronel Pedro 

d d .. t 13- d 189- Paulioo d:1 l"on;;eca; 1• iscussão opl'O')eCO U. O A, · e O o· ,- · d · t r39 d 189-
creaodo no Supreni.o Tribunal Feaero1 o ts~ussao umca o proJec .o n : · • e o, 
serviço tachy!ITO.phico e da outras provi· autor1sa~do o. ~oder ~x7cuttvo a. conceder ao 

_ dencia.:< ; 0 
' . 1 engenh~tro ClVIl Jose d_111.s ~elgado de Ca~v~t· 

2'' discussão do -p1rojecto o . 134, de !894, l?o ~untor, -leu te do extern.lto. do . ~ymu.1sto . 
opinando pela appro1ração do projccto o. 295, N;ICIOual e. professor do Coll~g'lo Mllt.ta.r, u_m 
de 1893, que a.utorisa. o governo a contr<'clar anuo de hcença, com -orden.tdo pata trot.tr 
com quem melhores vantagens oft'uecer o de ~~a ~~de; . . . "" 
serviço de navegação. dos portos de s. Fron- [)J::;cus::.ao UUtC.'\ do ptOJe?t~ n. -:1 A, de 
cisco e Amaraote. no rio Parahvba, ao da 1~94 •· ~ucedeudo a D. Cy:tn,~ Rodr:gues da 
Tutova, no Estado. do Mat-.lnhii.o; • S!lva., vtuva. do Dr. Fmoctsco Rodr~g.ues de. 

1" • dhcussã.o do pr'Ojecto 0 • 93 A, de 1895, Stlv!t, :lente -~(1. ,Faculdade ~e l\!ed1c1Da da 
autorisaodo o Poder Ex<!cutivo a mandar B:dt!a, a -~en:-.a? ,lOoua.l ~le 2. 000~000. 
construir am ramal. de. prolongnmento da Dtscus,a.o. nmca_ d~ px;_oJecto n. Hf7, ~e 1~(, 
Estroda. de Ferro da Bahia, de saot'l Antonio relevan~lo a pre;ocrtpç.~o em. qua toco ri cu 
das Queimadas, ou die outro ponto mais con- D. Marta. ~oseplno:~. Fett:ü LH~a..va:a· per-
veniente, à villa do Morro do Ch:lpéo ; ceb~r o ~-eto·s<?l~o a que. tem dtre~~o, . 

_p discussão do pr·ojecto 0 • 131, de 1895, Dt:;cu:.:x~e umca. doproJ_ecto n. !-·de ~~93, 
declarando sem e:tre'ito a resoluçã~ do Podet· concet.lend? a D. Olynq.mt Carohoa. dn. :stl_v:t 
Executivo, de 28 de outuhro de 1S91, que Barat~, VtU\:a do. des~mbru:gador:_,. Joaqut.~ 
annullou o acto equitativo do governo pro- Automo da _sllv:~o Ba.rat.t, uma pen::.ao ~::..\.1. 
visorio de 17 de abdl de 1890, e considero oie 100$000, 
com o curso de sua :H·ni;\ pelo regulamento de l)iscussão unic.1. do projecto o. 279, de Y893, 

, 1874 o tenente de e<wallaria. Zozimo Alves da m;,uda.ndo que continuem a ser pagos a 0: Ma· 
: . Silveira e com elle todos os officiaes e praças thilrle de ACcioly Lins, desde I de julho _de 

·· ·que ·se :;lcltarern em S·U<IS cond.i~:õelõ ·; ·1892. o montepio e meio-soldo de seu í'allectdo 
.- -1 .. oliscussão do pt•ojecto n. 89 A. , de _l895, filho o alferes Sebastião ' Carlos de ACcioly 

;~-~: ·_-~ opinaà~o' no se~tido· de" não ser _approvado o Lins·; ·· -: · 
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Discussão ucica do projeeto n, 260 d11 1893, 
concedendo a D. Ma.rtlza. Rodrig-ues C;Lbt,ll, 
filha do capitão Jcse Cm·lios Cabrid, morto na 
zuerra. contrn o Pm·ngua.y, uma. pensão 
àuoual de 84s:;;, independente elo meio·soldo 
que percebe. 

Lovo.ntc.-se n. sesst\O ú~; 5 l<oras lla tarJ~. 

92• SESSÃO Ell 6 Dt: S~ETEliURO DE 18!35 

P7esidcncia do~ S1·s. Artfttw Rios (f." -cice· 
presidente) Alencar Guimar<1es (4" secre
kwio) e A rtl,u,· Rios (1• -cice-pre.<idenle~. 

Continúa a 2• discussão do projecto n. liS 
de ISH5, lixando a rlespeza d<> Mioislerio da 
lodustria, Viação e Obt·as Publicas pat·.l o ex
ercício de 1806. 

O Sr. T o rqu a.to M o t·eir a-Sr. 
r•'ol:lilicnte, ootro du!Jln.mente r!lceioso no 
presente e impo•·t<totissimo debate. 

Além da. minll;L incornpeteoci<~. (nao apoia
do~). que não occultt~ oem tento dissimular, 
brilhante collabo•·ador de um dos sympathi
•:os .iot·uMs da. t..'\rde, que mal occulta nas 
ioiciaes com que! snb;:;creve os seus :wtigos e 
~eu uomejustnmente reputado nesta Camar-.1, 
wani (<.>:; lou-se de modo tão aspet·o <ruanto 
inJusto :;olJt·e nós outr·os, pobres mort<li)S que 
não pertencem á Commb:;;i.o do Orçamento: 
mas que nos a veotnr:l.mos ·~ del'ender pemnte 
ell:l. os interess·-s elos l!.stados que repre:;eo-

·' tl · 1 ta.mo,; ne.;;tn. Cclmtu'll.... . Ao meio uh~ proetl e-se fl chall}ada, <L qmt 
respondem os S•·s. Arlhutr. Rios, Tavares de O S!t. Jo::;i: CA~tr.os - São 111uito justos e 
Lyra, AlencM· Guimarães. SiL Peixoto, .M;Ltta. muito noi>r~. 
Bacellar, Bricio. Filho, Hollan~a de J;.i~a, o Slt. ToRQU_:\To M?tttm~A- .•. qu·e e!t 
Gusta:ro V eras, C:duartlo dle Bet·redo. Clmstlll_o ab~olntameutf:j nuo e:;t~a·ta. ;t occupar· esta tr·1· 
Cruz, Augusto Montenegr .. o, Goo~,:alo de La;.ros, buua si não rosse arrostado até e lia pelas 
Torres Portu~:ll, Au~u:;to Severo, Fraucisco exigencias do UICU devet·. 
Gnrgel, Silva :\!ar·ir., Triochlle, Chateaubriand, I 1\nirna-me, entretanto,;\ coo,..icçã.> de que 
José Mariano, Arthur Orlando. Tolent.ioo de o Cl;J)irito px·ofnndamen~ bcuevvleute e tole
Carvalho, Cornelio <la E"ooseca. C~.:·los Jorge, t-antc do honrado <lepntado pnt· Santa Ca
Amujo Góes, Meneze~Pc~a.lo, Geminiano 13c·;t- tharina, illustre rebtor da COmmissão do 
zil, Dyonisio Cerqueira. Pnranhos Monte- Orç;tmento que ora se dis·:ute, não parlilh:m.i. 
negro, Torquato Moreira, José Carla:>. Ft"'n~:a de certo os conceitos a que acabo de me re
Carvalho, Ame•·ico de 1\fmttos. Lins rle V:1s- ferir. 
concellos, Silva Ca.stt·o, Agostinlw Vidal. Er- S. Ex., av,\liantlo bem por si mesmo ,t 
nesto Br-c1zilio, Almeida Gomes, Car·valho oo,:;a posíç-.lo cle repr•eseumnte:; de B;;tados 
:Mou-rão, Monteiro •Je Bm·ro:;, Chaga.s Lobato, ch<llllMOS pequenos, simplesmente po•·que sã.o 
.Toã.o Penidv, Fortes Junq:ueira, AlV<\ro !:Sole- •·ednzir.lissinras •~s su:ts 1·cp•·esentações neste 
lho, Leonel ~'i lho, Oct~< vinno de Brito. RiiJeit·o Pa•·l:iroento; :S. Ex ., di~·l. f<\zeudo justiça ás 
de Almeidll, Ferreit"<\ Pir·e:;, Manoel f ulg"en- no~s:•s intençüe~, de cer·tc· •·eceherú. as ruiuha.s 
cio, Ole,.n-ario i\laciel, Par.õ~izo Ca ,·at.:anli, L in- con:;iderJ~·õt!:i, simples e desproteociosas, como 
dolpho Caetano, L;unm·tirne, Cost;\ i\lachado, queixas Qlle o Estado elo ~pil'ito Santo tr;tz 
Domingos de 1-loraes, Cusemi•·o da Rocha, por meu inltll'lll••din ;o o collh~cimeoto da. Com· 
Gustavo Godoy, \'ieira de l\loraes, Paulino rni~\o do Orçamento, lh• qual é S. E:c uis
Ca•·los, Furtado, ~·rancisco Glicerio, Het·me- tinctissimo rnemliro. 
gii.Jo de Moraes, Alves rle C•:;tro, O\·i•lio r•evo, eotret:l.rito. atl1rmar ao meu illustre 
Abrantes. U•·bano de Gouveia, Xavier do amig-o, antes ele eutr:tr nm quaesquet· con~i 
Valle, L.'\menhn. Uns, A llllleid:\ Torres. Lauro •l•· t·ações n p•·· .posit'> <lo o:c;,\rnento que ora se 
Muller, PauhL R:uuos, Fraucísco Tolentino, cli:;olute, qU;J renrlo hom~oagem ao;; seus ta
Emilio Bloru. Fonsecn Gnimarã.e$, Appnricio lentos e f:•ço inteira jus:iça. no seu esforço, 
Marieuse, Aureliano B:w!bosa, e Vespasi:tno de não re{,ra.teáutlo apphtusos ao trab:\lbo que 
Albuquerque. <\presentou ao Pa.rl:l.meoto. 

Abre-se ases~. O SR. JosÊ CAR.LO:>- Apoiado. 
E'_lirla e sem del.Jale approvatla a act:t da O SR. To:I\QUATO l\I08ElRA - S. Ex. tra-

sessao antecedente. ba.lhou, e tral.J:dhou muito, e, si certos ser
viços não foram induidos no orÇAn•enlo, a 

PRL\181RA PAR.TE D.'l. ORDEM DO DIA 

Niio h:wendo numero p <\ra se votar as ma
terias imhcailil.s oa ot·de'm do dia, passa-se i~ 
materia_em discussão. 

Ca.mv~ V. V 

culpa. não é de s .. Ex., <lue. como :--elator da 
commissão, não podia toma.t· a iniciativa 
desses serviços, deSde qu·! elles não foram so
licitados nas propostas do Porle-r ·Executivo. 

Sr. pt·esidente, vne adquirindo toros de 
cidade a atfirmativa. de que nós outros, re:-

. . ia 
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preseut..mtes dos taes Esta.tlos pequenos, vi\· e
mos aqui esquecidos; dos altos iutet·esses 
naciono.es a delendm• uníca. e exclusiva
mente os .interesses dos Estados que repre
sentamos. e VM tambem adquirindo fóros de 
cidade, C\\~l'e aquelle:s que não estudam as 
cou~ns publicns e ,.que teem, eutret.~uto, n. 
facilidade de offerecer opiniões de medo cate
gorico sobre e lias, que esses· Est.\dos sobre
carregam ele um modo extraordinario os 
cofl'es da União. Pm· minha ptlrte hei c.le 
prov,,r ao Parlamento do meu pa:Z que o 
Estado que tenho a honra. de representar 
nesta. C:1.mara não é em nada pesado aos cofres 
da União e que, si tem hoje a justa fam~~ de 
\.lm Estado· prospero, lleve-o unie;l.- e exclusi
vamente ao criterio eom que tem sldo zo
vernado e aos seus propt•ios recursos, 5.'\
biamente ·aproveitndo:s pelo seu iilustre presi
dente. 

O Sn.. JosÉ CARLos - !11uito bem. 
O.SR. ToRQUATO MoREIRA- Posso .fnzer 

esS.'\ affir·mnção sem r•~ceiar que quem quer 
que seja me venh~ contr:ulictar. 

O proprio relatorio do r.Unistro ô:~. viaçii.o e 
o orçamento quG orn, se üiscnte são provas 
reaes do que ac.'lbo tkl n!lh·mar. 

Sul ·dc Pernam-
buco ....... .. 146,290 

!Hi,OOO Paulo AIToUSCt .. 
Porto Alegr.; á 

Uruguayam\.. 
Rio do Ouro . ... 

378,410 
::>6,914 

Tot<tl ..... . 2.8:2.5,293 

Estr:\lh$ ole Fet•ro 

Centro! do Bra..zil. .. 
Sobral. ............ . 
Proloug::.mento da 

Estradn. t.le Ferro 
d:~ Ba.llia ........ . 

Central ele Pernam-
buco .... .. ....... . 

Sul de Pernambuco •• 
Pa.ulo A O:ouso ..... . 
Rio c.lo Ouro .. . .... . 

Total ...•...... 

185S 
lSSl 

1881 

1885 
1SS2 
1882. 
1883 

14.285:92.5$119 
6. 454:96:3$434 

24.265: 408;M92. 
2.16$:660$566 

257. 674; 932.)703 

DeflciL veri&ieado 
em 31 UO ueZelll
bro uc iS\J.I. 

L 113:724$685 
78ô:610$566 

3.566:70-!:)557 

1. 1 O I. 442.$0-W 
2.673:305$805 

902: 073.':)814 
974:061$553 

11.118:481$020 
Quem tiver lido o orçamento OI''' em di;;-

cus~ão verá, Sr. pre::dtlcnte, que ns maiores Consc.,"'uintémcute, nos 2G\l mit e tantos 
verb:~s consignadas U1elle são par~\. as cstr':\- 1 1 u ·-
das tle ferro que a União possue em diversos contos t e réis gastos pe '" omo na. constru
Estados e par·" g:n·autiia de juro;;,, qne a União cção e custeio dess"s estradas, até o anuo 
est.'\ obrig-ada em 1-elaç"<io :t diversa~ ontl·as proximo passado, nito está incluido ·o Estudo 
vias rerreas, e ter(\ v·et'iricailo tambem que 0 do Espírito Santo, cujo territorio não é cor
Estntlo que tenho ~• honr:1. de representm• não tado por nenhuma. dessas vi<l.s ferreas. 
estú absolut;;.ment(; dc·otro de nenhuma des~as A essa despeza de,•emo~ accrescentar os 
duas verbas. · dcfi.cit$._ que aunualmente tr:1.r.em ú. União tod~1s 

• Não me é difllcil provar. Pelo propdo reJa- essas esll'<\das de ferro, a excepção da. Es-
torio .do Sr. ;'.liuistrc• da. Viação veri:lc.'\-Se lroda. do Ferro de P01·to Ale~rc o. Uru~uaya· 
que o ·Esti\do tem r;n:sto até hoje com;). con- na. uuicn que: deixou S.'\ltlo. 
strucçii.o do esk.tdus de ferro 257 mil c tantos Vou lor rapidas c pequenas notas que tomei 
contos a qne 0 cnstei·o de~:::as e;lm.tas tem ~l respeito; seguindo n mesma. ordem do re
dado, até o tlm do· anno passadl• o rle- \af.orio. . . . .•. ·'· . 1. . _ 
ficit de 11.11:::>:·180~1)~~!1, sommau•lo pcl·lo de· . Cemef'\le~ J'le[,l. csl~au.\. u.l B., ~~~a S. Fr.\.11 
2li9.000:Q00$000. ctsco. Na mtuha. quahdnde lle baluauo, teudo 

come~:.·vlo 110t' c:::ta, nenhum<~ preven{'<"i.O se 
A tteud:~ a C;tm::wn Jlat~\. 05 '1uad1·os <1uc tlodcr{~o t.l!lcontrar nas minhas pala nas em re-

vou ler (lê): lação o. outros Estados, cujos te1-ritorios estilo 

estr:ul:t< <!e 
lterro 

Centr~\l do Dra-
zil. ........ .. 

Sobral ...•..... 
Baturité ....•.. 
Prolongamento 
- da. Estrada. de 
Ferro da Da

:-::-·~.---=.; .dl.ia ••..•. , ..... 
- ·. · Centl'at de Per· 

u~buco, . • .. 

gxtcnsiiu e:u 
tr~le;;o 

k 
l.l(i4,229 

216,280 
24t4,S2o· 

383,140 

80,210 

150.864:328$785 
4.476:150$775 

11.266:710$190 

cortados pelas c.lemais estradas da Uniilo (lê): 
« A Estrada. tle Ferro Dahia. a. S. Francisco 

deu o anuo passado um prejttizo de 423:000$, 
que, sommados aos juros de 1.750:000!!;, eleva-
se a. 2.173:000$000 ,, · 

Apro'Ç'eito o ensejo que se me otrerece para, 
em nome do.quelle Estado gne, si não repre
sento, é ó meu Estado natal, agradecer ao H
lustre Sr. Ministro da Viação a pJ•efereucia. 
com que o honrou no calculo dos prejuízos que 
dão as diversas estradás da União .. S. Ex. o 

2~.756:142.'i;5~6. Sr. Ministro da Viação não se limitou, Sr. 
presideote,- como fez em relação a(ls.deroais 

23. 136: 645$946 Estados, a declarar no seu relatorio o q~antw1~ 
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dos prcjuizos que tr:tz a refct·id:\ estr;ula; Victoria no Per."'uha e Santo Edu:~.rdo ao Ca
t). l'lx: . foi ma.is ~9~~~\l'"(l addicionoo ao Pr:ejuizo choeil'O do Ilapemirim. 
(lerbado do~fi<;i~o nono P<\SS.'\do as ucspe- A primeira interes~a tu.nto no Espírito 
~ feitas com ,~~etljço de juros da quantin. Santo como ilogrande E:>tadode Minas, por
até 110,ie ga.stn. com n.quella estt·ada. que vai abr·ir para zen o. muito fioresceotc da· 

E da h i conclüiu as de:svant.lgensque ha para. quelle glor·io:;o Est::tdo o llOrto da Victoria. 
n União com a pel'manenci9. d~qllelln. estt·:ld:J • Nü.o ap1·oveita, po1·tanto uxclu:sivanJente 
como pt•opried<\de su:l.,, esquecnetlo-se, elltre- ao Espirito santo a estrada de Ferro 
tanto, de dizer que no ponto em que se.achn. :l. Victot'Íi\ a Peçanha. sst<1. estt·~,da tem em 
estrada de ferro Bahia :~, S. Fr•ancisco, trto construcção g,lldlometros e em estudo -120 
proxima ú. Cidade de Joazeil'o, it qnn.l attingi· kilometro~; porém até hoje a Uoiü.o aiotla 
rà dentro em pouco, tudo far. esperar que, lá não despeodeu um real com a garantia de 
chegando, no envez desse pequeno deficit, juros concedi\la, não sõ porque essa estrad::~. 
tr11ga ou o equilíbrio entre a recdta e a t<Jm 05 seus trabalhos quasi completamente 
despeza. o~ mesmo algum sal! lo. (Apoi~do" .) p1\ralysados, natut·almeute por e.m bar:~ços 
S. Ex. calóu todos ess;es factos, ~o passo que que tem encontrado o Banco Constructor, 
não procedeu do mesnuo modo em relação aos que é 0 concessionat'io dalla, como :~ind:\ 
clemais l~stados da Un'ião . porque não esta feito o calculo da despeza 

E é just<\!nente por· isso que eu, represen· teit,'\ atê hoje, não \)Odendo, portanto, os 
tante do F.sph·ito s,1.nt.o, mas tilho da Bt\hia, coucessionarios receiJer r~ importancia d~~ 
venho agl'adecor a S. Ex. a preferencia com gar.\ntia de juros ; mas pelos 3;1 kilome
que disting-uiu o meu Estado natal no r..alculo tros em coust1•ucção, é pelo que sei do 
dos prejuízos tidos con:J. a constrt1CÇ<'i.o da Es- quanto se ha gasto, uiio só nos estudos, como 
trad;t de Ferro Bahia :a S. Francisco. na constrncçãó, posso aftirmar :i. Camara que 

O SR. L,u;R.o MULLBtt-0 ministro não tem o m::~.ximo daqu:J.ntia gnsta.coma garantiadP, 
prevenção com a Bõ\hi:a, fez o calculo com os juros da estrada de ferro Victoria <\Peçan'õà.· 
elementos de qne dispunha. serà de 35 a 36:000$, Olio em um exet•cWfcr, 

o sa. ToRQUATO Mnn.EIRA-Continúo a ler. mas em dous ou tres. Convém t.'\mbem notar 
As demais estradas, aLém do;; juros do capital que a garanti<'!. de jut·os é de 6"/0 sobre o ma.-

::dmo Je 30:000$ por kilometro, quando todo 
gasto, det·am os seguintes de(icits: o mundo s::~obe qne não h<'l. m:tis po:::sibilida.de 
Estrada de fert·o Baturité. .... 220:887$720 de, na época nctual, ~~St.'\r·>e ap2nas :30:000$ 
Idem do Sobral.. . ... . . . • . . . . . ;>1:)77l::a41 com a construcção de urn kilometro de estl'(l.
Idem Central de Peru:ambuco.. 127:026.Sl6i da de feno, priocip:~lmente quamlo n cou
Idem Sul de Peroamb11co... . . . 509:658.p3S strncção dessa estr;tda ofi'erece difficuhlttdes 
hlem de Paulo An:ouso. . ... . .. 64:91~:;078 como ns da Victori;t a Peçanha. 
Idem Rio do Ouro, mt1is de... . 300:000.)000 E tttnto o legislador estnuoal do Espírito 

Santo comprehendeu est<t vet•Llnde, que foi 
Só a de Pot·to Alegre a Uruguayana deu em auxilio do con~ssiom\rio, completanllo a 

saldo na importancia de 709:957$612. gar:~otia, isto ê, detel'minnndo l)ne o qne o 
O SR. LAURO MULLlE:R-A estrada de Porto concession:~rio dcspeodesse a mais da qu<\nti::~. 

Alegre a Uruguayana é um exemplo de boa de 30:000$, com a construcçf10 da linha. no 
admloistt'açilo. tenitorio espil'ito-santense, teria n.inda. a ga.

rantia de juros de ú y,. 
O SR. ToRQUATO i\íottEIRA.- Além dessas Sei que 0 Estado de Minas fez igual con· 

so::nrnas gastas com a c:oustl'ucçã:o e custeio das cessão. 
cstl'<tdas de fer!'O da Ufuiiio (e o Espírito S<\nto Coose"'uintemcnte, uma d:~s duM estmtlas 
es~ excluído llessa lista) ha a ver\m de que toem garantia de juros d:'- _Uniiio, e que 
14.739:000$ pedid:J. U<L propostit e consignada aproveit.1. alguma cous.• ao Espmto Santo, l•, 
no orçamento de Viação, sob a rubrica - G<\· não aproveita só :t elle; 2•, a g:\rantianão s~ 
rantia. de juros. tornou ainda. efi'e.:ti•a, e o Est:tLJo concorrer-d 

Vou mostrar â. C:lrnara. que tambem dessa ainda, qumulo ella se fizer, com quanti;\ cet·
verOO. n::\1\a abs\llut<\tnente 'Vai par<\ o Estado ta mente ígnal á 11112 v:J.i sotll'el\al•reg:rr o~ co-
do Espírito Santo. fres üa. União. 

O Sa . .TosÊ MARL\No-Quatorze mil e tan- O mesmo se dit com relação ao Est<vlo de 
tos contos! li:.\ um<\ h istoria de dia rias que es· Minas, na parte em .que essa estl'<IU<\ atra ves· 
tio.'\ ao inl'inito, mu.is que a borracha do Pará. sa o sett bello territorio. 

o SR. ToaQUATO Mm,ElRA.- H<'l. ám\S astra· Alem des~a estr:td<1, te!11os tambern ~\.de 
dns de ferro subveneionmlas que goz~m da. S.mto Etlt:_a.rdo ao ().lchoetro ele ltapeUl!l'tlll. 
""ar:tntia. dejuros'd;\ União e :\pt·oveitam ao . Est:t estt·:wa apt·uv~t~:o. ao B~ta.•l.., · do Rto lle 
Estado dó Espirilo Santo: são· as estradns tle .Ta.neiro e ::10 do Espll'lt<> Sa!lto, e tem em tl':l.· 
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fe!:O l.t"o50 ki lomet rc:s e e tu construcçi\.u 
~.341 k. lu·uclros ! (Ri.~os.) · 

O Sn.. I..A.U~O ~ltJLt..E:R- Piam>, piano ::e 1)(1 

~nttmo. 

O Sn.. Ton~uxro MoRlw.v .. - A ~3.t~•Dtiit •lc 
juro;; Ue 6 °/. Sobre O ll"laXh!!O lle 30:000$000. 

Ora, ê t";~cil" G;ltn<l:l':\ C<1lcul~r qll<1nto a 
Unillo ll~spendet·:'t com <1 ··;:-atantia de juros 
de ô •; .. ::.Oht'C 80:000$ pot• kilnmetro com' nm:1. 
estm•la J~ rert'O que tetH apenas •2m tr:·,fe~o 
um ki lomctro e em co o:;tt·ucçii.o 88. · · 

Justamente e:;tG kilcuueteo c::onsl!·ui•lo esti\ 
DO Estado uo Rio ue Jaudro, que é Santo 
Eduat•do. 

Dessa rôr·ma. parece-me (Jlle \Ji\r<\ estas UUil$ 

g"t".lOtles verba:; .9ue soLre\:arrega.m no Orça
mento du ViMM os cofres da ljniii.o não 
coucort·o o Estado do Espírito &luto. ' 

A::ora •. Que vej\l pt·c:;ente o illustre r·elator 
d<' comultss5.o, 1·eptto .a Jeelamçii.o, leit;t 11a 
pou~o. 1IP. •tue reurlo hom..-uug:en• ao seu tt•a
l:oalh<1, t·econheccudo que S. E.\. não po·Ha 
tou:m· a ~níci~tiva de certos :;erYiço:;, que uão 
tinham St•lo propostos pelo Executivo. 

Revito e$tt~ \l~cla.t-n<;<'to, vara que S. Ex. 
não sup!JOnha que o :espoo:>abi!i.-o por isso. 

Contmua.cdo na. ~nha. trabalhosa. íocmn
Lencía., r~ferir-me·h&i agor:\ á. immigt"al.'ic. 

A llllllligrnção, Sr. pt·esttleote. tem thvJo lo
gur a •lUd wníta geute peuse que o E:;tndo 
d" E:;pirítv Santo é um Iins mais favorecidos 
peln t;ul;lo oe.:;se part:icnlar, qua.nolo assim 
uii.o é e no pt·oprio rtl·latorio elo Ministro dn 
luun$trit~ se verifica o c:ontrario. 

No nano pa.s:;ado, por conta do Governo da 
Uniiio. furam recebiclo:;: 33. 733 irumig1·aute:;, 
e desses apenas 304 {oealll destinados ao Ss
rito Santo. 

A porceota!!em, por-tauto, é de meno~ de 
1 o/.,; a, ao pa$$o l'lne destes 33,733 immi
A"t'a.Utes npeuas cabiam ao C:stado 1!0 Espiri to 
Snu lo :)04, elle recelJeul por cout.'1. tle seus co
fres 3.904. 

oê moclo que a pre:sp•c•rida.de qu~ o Esplrito 
~loto :1~cusa. e que •:ei;~l ta. co!n? ha _pouco 
dr~Sd,_mlO :;bela patrtc•ttca aclmmtstraçao que 
tem ud,l, como do e:;fo>r<;o que emp:·e:;a c do 
modo criterioso por que <tpplica as ,;ua.s t·en
d<IS, pat·ece n qnem não estuàa P.st:ts cons."\s, 
~quem não :;c di~ ;t ~:sscs tra.balboi', deri
var-se exclusi \';lmf:nt:e •I•> ilUXilio que a 
Uniilo lne llá. qnando ;:s:;im uão é. 

o St\. .. lo~t CARLO:>-t~u uo.>ejt'Wi:l. ouvir estn 
confissão por parte .te outros Estados. 

O Se.. ToRQtl'ATO l\Io:r.EJiu- Mesmo quanto 
ao numero de immi:graotes que o Estnuo 
do Espirito Sautit tem t·ecebitlo por coot.'\ dos 
contr-ncto:> cust·J:•dos pelas snas renU.ts, mnito 
de -proposito não quiz .ir· IJuscat· informa~:ões 
sinão no relatê>rio do Sr . .Miuist:·o da Viação, 
~ra. que não so pudes:::e levantar no espirito 

•le :\l!!'lllll colle;.:t~ meu ;\ m:tiS li"'eÍI'll. duvida 
a re$IJ<:ito desta \"Cl'<ladc. " 
. E'_<> proprio J'ela torio queut aiTirma que 304 
tmtmgrantos for;,m encmninhMios p:u ..... o Es· 
t<~dc- qne r·epreseuto por cout;t de 33.733 
vmdos par~ n. üni:i.o, e que 3.904 foram á 
<>u~ta d<:> ooot~1cto~ !tlit<'tl pelo I::ttado. 

Eutrt:tl\nto. emqnnnto que por trhi se diz 
que o:;; t::stauos pequenos :;olJrecart'e":\m os 
<:Ol'l'~_:; _d:\ _Cniiw! 1::. tlel>:rupet·adots, pr3cur ... \m 
adqmt~u· !Orças a custa dos dinheii·os já muito 
esca::->'t•S des:,:n. mesm:.. União, em t•elaçã.o ao 
meu Estt~do dà·:>e justamente o contt•al'io, 
poz·que, pt·o~·ado, coutu th:.'l., que Glle oiio con
con·e nas Je,pezas t~it:ls, c que não s.1o pe
quenas, com o cnstero c constt·ucçãn das es
tt·ada:> ole let·ro da. Uni:'IO, e COIIl (\ ·m.rantia 
de ~tu•os ~neê~lid:~ a outra.~ estradas~ porque 
no ::.·:.n tet·rttot·•o nao tt:) lm e tll'ovauo tamoom 
reL•tl\'atO~ole . ú. immi;.ct·a<;:'Lo. f'(UG :t. t•ot·oon~ 
tagem ·le. ntum;;rantcs que a Uniito pa1~1 lá 
n:andou c elo} menos dt• I "/ •• ll qu~ o t::sta.lo 
~rmda r~~- contmctt.s á :;na. custa; pro•ado 
t:;:;n, ,·et•tnca~e. cntrt:taulu. que, cli:\ a di:• 
:ts reotla;; l'edc:rac:;, ~t·recacl:ul:•s pt!l:t. Alf<\n: 
fleg:~o di\ \'ictoria. crescem de um modo assom
broso. 

.-I. inda h:. poucos ·lia.s, o illuslre deputado 
pela Capitnl Fetlet-;tl, o Sr. José Carlos teve 
occas!li<? de l~r i~ Camon·a Utll<\ intereS:>aute 
~~tatrstJca rctta (JOr s. Ex., pela. qual se veri
n~ qu~, ao passo que e:u I$~ 3a Alfandegada 
hctorta art-ecad•wa. :t p.·ua:> 852:000~. em 
1894 arrecada.\';t 2.294:000.$. i sto é. qÚasi o · 
triplo .to que h:,,·ia arr·ecadado ao aliao ante· 
r~ot· e jâ este armo attiog-em a sommas rela
tlv;•mente etevttdas as n.rrec:\dadas por 
aquell_a <'lfandega. 

Vel'ttica-se, portanto, o seguinte: que. no 
contrario do qne muit:t gente affl.rmn, o Estado 
do Esptrlto Santo, em vez de sol)recarretmr 
com as su:~s despezt\S :\ üniã.<l auxilia-a c~m 
" d ' • ":" .!'en ns por <llle anecadadas, nas que a 

liumo faz com outros E:;tl\do:<. 
Par-a ~sto resultado tem concorrido princi

(Ja_lmeote o . modo pot· que o~ ne~ocios pu
b\Jcos teem szdo euc:tr11ioh~llos no Estado do 
Espil'ito &tnto, e entl'etanto natla \listo con
st~tne uma t•ecommenúacão para que melhor 
seJa tr:rtndo pelos Podet"es Publicas o Estado 
que, ~c:nho •~ honra uo re11reseotar. 

Nos temos roclamn.do sempre pelo melho
ramento rlo porto d:\ Vietoria. 

lnCO?t.asttWelmeote o melhoramento do 
por~o e uma. o~~ fe~let-a.l, dn. competencin do 
Go\eroo d:t Uom.o; eutret:\nto. como tem sido 
i\ nossa preo~cup;tção sobrecart-e"'ar o menos 
ll_ne nos for possível os cofre:> d~ Uuião ver 
tamos no Est"do, nntes de ter sido vo'tada. 
q_u<)lqnet· consi;.tnn('iio uos orçamentos :\nte
t·Iore:; ao que se esti~ ·iiscntillllo, destinado às 
obr~ do melhoramento do porto tla Victoria., 
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um imp(lsto que, arreeadado como tem sido. 
se elev:\ trd-ç-e'- a ro;\is de 200:000$. p<:J·a '' '1-
xiliar com e,;ta. quautia o custeio da:; J·espe
ctivas obras, que entrotaoto, são de compe
tcncia pur.1meote federal. 

Em IS93 tive occasião de propo1· um:1 
emenda ao orçl\mouto, podinrlo 40:000.~ p:\ra 
aquellas obras. :\ mintha emenua roi appro
vacla pela commisS<"io, Jp<l.ssou no Sen:l·lo. ticou 
oo orç.\meoto ; mas :~ verua. não foi <'-PPli
cada. 

Em lS94 coosegui.mos uma verba ele 
400:000$ destinnd<\ ta.mbem n.o flOI'tO lla Vi
ctoria. A 'Ç'erba aiuda ~~:>ta no orçamento, sem 
ser applicada. A este respeito di~ o Sr. Mi
nistro da Ind ustria (lê) : 

«Prejudicam o ancoradouro :1s pedras de
nominad:·,s Taputera. e outras que •Jifficultam 
as manobras dos navios, pois que o porto se 
:tcha ab1•igado de to·do;; os ventos, sondo 
tranquillas suas aguas.l> 

O mini~tl·o, pois, atliirma e confessa em seu 
reh\torio, com a autClridade d<\ posiçii.o que 
occupa .•. · 

O SR . HoLLA~DA LnrA- E da profissão 
que exerce. 

O SR.. ToRQUATO Mort.E!R.A- ... que h<\ pedras 
uo porto da Victori:~ q•1e ditôcultam as m:l
nobrns dos navios qne lã.: nucoram. E já 
que toco neSUl questi:LO, seja dito àe . passa
gem que o po1·to d:t Victori<.~. ãctualmente é 
diaria.rneute frequentado por n:~vios de grau
de cah\do e de gran:l.cs •limeosões. 

O SR.. HoLL.A.NDA. LnrA - E ainda será 
mais quando llouver a communicaçl\o com 
Minas. 

O SR.. ToR.QUATO MoRElltA. - Pre•endo que 
o porto !l<IS coodiçõe:s em que se aclla serã 
insufficiente para ;ts maoobr:ts do,; navios 
que :tlli tet'<'io •le apor-t:tr em ~raude numero 
é que oõs outros. repra~eotantes do E$pit'ito 
Sailto, temo$ pedido verba uo orçamento 
par;\ o melhornmeoto do porto. : 

Adeànte diz o Sr . i\Hoistro da Via.Ç;."io (lê). 
«As obras que se torn:tm necessnrias pm'<\ o 

trafe:.::o marítimo devem con,;istir em c:\es de 
att~tcàção, conveoient•~mente a.pparelhado, ar· 
r.tsameoto das rochas submarinas e dmga
gcm n<\ eutmda da barra e Qo ancoradouro » 

Como a C;1mara aeãba de ver, são obras 
importantíssimas, qne• exigem o cmpre~o de 
llln gt·an•le c;'l.pit<'l.l e que estão concedidas il. 
Comp;\ohia. B1-azileir•a Torrens. O proprio 
ministro ade<\ote nccresceota (lê): 

«Tendo sido consip:nadn. no orçamento vi 
gente a verba tle 400':000$. com destino ao 

:.. 2.\'t:asamento das r;.l!odidas rochas suhmnri
• ~. !'1-éÍo foi possiwt!. ·a este ministerio iniciar 

jas obr:t~s, qne ali~· d:eviam ser feitas pela 
.companhi~ nos te.rmos de seu contra.cto.» · 

Conseguintemente, Sr. presidente, ap!:!7.ar 
th,; obras de ll1elhot·a•nentos •l:1. b«rr-a e: do 
po1·to d>c Victo1·itt estarem concedidas a uma. 
compauhia. que tem cont1-acto p<\nt as fazer, 
confo>rme diz o mesm(l mioistr·o, ellas devem 
ser Ceitas oo,; termos do contracto, S. Ex. 
entende que, votaria. :\ vorb:\ de 400:000$ pan 
o melhorameoto do porto, que coosiste apenas 
no quebramento d:\::> rochas Sllbmnrinas. obra 
independente do conttacto,esse melhoramento 
{>óde set· eJ!ectnado c tauto I]Ue S. Ex. diz 
(lê): 

«Ainrla não foi possível a este mini.sterio 
iniciar as obras, etc.» 

Portanto, não é á circumstancia de terem 
sido concediol<IS oln·as importautissim<\S ã. 
Comp:~nhia Tort·ens, ohras t.le qne incontes
ta.velmenle c:1recem a h:m·a e o porto da Vi
ctorin, qne S. Ex. tlexou de mand:u• iniciar o 
trabn.lho de 'lueb•·:1mcnto d:•s rocha~ snbma
rioas, applicaodo assim a verba que se acha 
no orcamento, p01·qnt> do contr.1rio S. Ex. 
teria di to que. :qlez:w de ter sido votada. a 
verb:\ de 400:000$ para esse melhoramento, 
S. Ex . nií.o a a.ppllcav:), porque competi:\ á 
Companhi:1. Torrens fazer esse servic:;o, e não 
ao governo. -

O SR. LAu"Ro MutL'ER. - A advertencia 
estã feit\ de um mo•lo tlelic:tdo. 

o sr~ . ToR~UATO i\10REIR.A - Começo con
te~tamlo ao oolm~ Mioi~tro à:\ Iodustria, que 
votou e,;ta. ve1•ba ao anuo passado, e que 
votou em 1895 uma outr·a verba para esta 
me;;m:\ obra, talvez assigoando-a comnosco 
emenda, competeocia p;tra dirigir-nos essa 
advertencia de qoe falia o nobre depntado. 

0 ~It . HOLLA.l\'DA LDIA- Era a époc.'\ do 
110iv:.vlo de Minas e Espírito Santo. 

O SR. ToRQUATO i\fORRIRA- S. Ex. si en
tende~se que <\S oht·as do porto nã.o podiam 
ser rdta;; peh\ União, po1·que devhtm ser fei
tas pela Compnnhia Torrens, tio h<\ o dever 
tle decbrar isso no seu relatot·io, e nãó dizer: 
«:\ão foi po;:si>el mandar li1zer a obra; o que 
fa.~ Cl'er que S. Gx. entende que a verba põde 
perfdtamente ~er applicada. 
· 0 SR. L ... m~o MULLt::R - Não tenho compe

tencin para fõ1ll:lr em nome do ministro, 
:tpeoas estou interpret~tn•lo as suas palaVl".lS 
de modo diver;;o de V. Ex. 

o Sn. ToRQUATO MoREIRA. - Além disso, a 
Companhia. Torrens pediu pn.rt\ fiet\r oxono
ra•.la d:t obrigação de quebr:lr essas rochas 
submarinas que se encootram no porto da Vi
torhl. e que impedem ;\S march<\S dos navios 
que alli ancoram, e S .. Ex:. o Sr. ministro 
não quiz attender a esse pedido . 

Entret;\oto, Sr. pre~idente, nada mais 
facil, porque, si diminuía uma das obrigaçõ~ 
asst1oüdas pela Companhia Torrens, no seu 
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contra.::to. chrl'<) ó qull diminnin:n t:unbc:n as 
obrigt~çOc$ ua Gniiio par.a. com a companhia. 

O que fe.ltou, pot·em, a. S. Ex. foi um pouco 
ue boa. -vontade~ um rrouco de coberencia no 
l'ecot:hecimeuto da necessidade llestas obras, 
po1· nós inst:w.tcmente t·E~cl:unatlns. . 

Ve-se, pois, Sr. preiidente, que em nm 
melhoramento essencial e pm·nmente f<!deral, 
conforme muito <.'riteriosnmcnte o aflh·mou 
neste er~~'lmeuto o boDl'ado J'elator (Ia com
missão, o Estado elo Espírito Snnto aiucla. 
foi infelir., apeznl' de ter creado um imposto 
cujo producto é exclusivamente appliclulo, 
pela proprh\ lei que o creon. a auxiliar o 
go>eroo nesta ol,ra. pnram:>nte federal e in
dispensa"el ao Estado elo t::spirito Santo, prin
cipalmente atteudendo .. sc :~o· seu crescente 
de;;envolvimeuto. 

Como. pois, cleaute de tudo i~to, ;tind:\ h:\ 
quem fnlle com deseJem no;; Esturlos. 11ne 
cban1::.m pequeno;;, porque são ret!uzidns ;\S 
su:.~::: represeotaçües 1! Como. pois, ainda ha 
quem MllJ·rue que esses pequeuos F...sl::~dos, 
entre os qunes se achn. o elo Espil'ito &tnto, 
~ão os que mni:; sobrecarregam os cofres <ht 
União~! Em que?! Pelo orç;1mento >erifi
c.'l.-Sc que. nc. passo qne o nono passado se vo
tn"'"am 4CO:OOO$ para melhornm~nto do porto. 
este anuo s.~ consigna :1. ,·erbn de 1-1 :000.~ 
pam fiscalisnção! 

Senhores, peço ao ilh:tslre relator dn com
missã.o que, Si :\CaSO DiÍO ror )l0$Sivel dotar 
e~s~ .melbornmeuto com a peqnem1. verba que 
so!JcJto, excl 11:1. do sen orçumento essa. verbn 
d~ 14:000~, porque niío pódo h:wer fi~culisa
Ç<tO de ob1•a que não vni ser H~ita. A com
panllh\ não tem recnrsCIS para r:~zel-as ; e, si 
passar est1\ Yerba. de fisc:disaç;"to con;;i~nadn 
;~ão por inicio.tiç-a do hoorndo relator~ m:~s 
pot• Ji~opo:>tn elo Poder IExecnti,·o, o que snc
ce~ern é que se nome:.í:rt\. algum eng-enheiro 
fehz pm·n gnuhnr 14:000s, a titulo de tiscali· 
sa{iio. sem unda fisca.lisar, 

O ~R. LAUP.o ~1CLLER - Pagos pela com
panht:~.. 

O SR. TonQvATO Mormm.A - Nem eu di"O . o 
qu~-quero eco~om1snr os 1-1 contos para. a 
Umao ; o q~u nao quero é que alguem ganhe 
uma. qnnnt1n. qualquer· n. titulo de !iscalisnr 
obras no E;;pirite S;IDto, quao,lo essas obrn.s 
não poderão set• feitas. 

O SR. L.\l;no MuLI.EiR - Nesse caso n com
panhia. incor:eró. na pen:• de ;;aducidade; oqne 
o governo nao póde é átspensa.rn. tl$<.':J.lisnção. 

O SR. To:tQUATO ?.IonJt::IRA-Mrradeço mnit" 
o aparte de men illnst.mdo nmigo, que vem 
me lembrar um dos :argumentos com que 
pretendo sustentar a emend[L qne apresento 

.. _ relf\ti~amente_ ao melh~t-nt;~ento do porto da. 
Victort;\.. Como ~L CamaTa ac:tha I.! r. ouvit• pela 

lei tnra. que tiz rlo reln.toriCI do ministro nn. 
p;~rte fJUe se rl)rere a. esse melhoramento, elle 
não consiste apeo:;s no qncbr·amento de uma:; 
rochas submn.rin:~s denomina•Jas Tnpoté1•a. 

,\s 0bras de que carece o porto ela Victori& 
j::i., é v quebramento das rocha.s, para d;~qni 
a dous on tres ao nos; quan•lo o Espírito 
Santo tiver a felicirlade de ~e "er ligado pela 
Yia rem~;\ ao glorioro e grande Estado mi
neiro, pOllerã comportar a nn. ve~ação, que in
l'allh·e!mente se t\1rá em grande esc;\hL parn. 
aq tJelle porto. 

Si lloje, que, conrorme hem demonstrou o 
honrado deput\do pela Capital Federal o 
Sr. José Carlos. o valot• offichd ria exportaç-;io 
attin~iu a 27 .000:000:). já é difficil em cert.'ls 
occasiõe • a m:10obra no porto d:\ Victot·ia dos 
navios que constantemente vão Luscar grande 
carregamento de C.'lfé export:\do por àquelle 
porto. como é que daqui a annos. Quando 
aquelle porto não servir apr.nns no commercio 
loc;<l e ao dn.s localidnde:; cit·cnm,·isin has, runs 
servir ao Sul do Est::do, qne é <\ zona mais 
im[IOrtautr., e a uma gt~IDde exportação da 
zona. mineira, como é que elle hn. de poder 
Cl'rrespondar às necessidndes do commercio 
que iufallivelmente se terà rlesenvolvido de 
um modo assombroso ao influxo benefico dn. 
nlt:anç!l. do Espírito Santo com Minas ! ! .•. 

Absolutnmento nã.o poderú. B tanto isto 
é 'l'erdade que jà agora Sl1o rt-equP.ntes c-s 
:~bnlroamentos e encalhes no porto da Vic
Iaria. 

~:to 11::1. muito tempo nm ucllo nn.vio ita
liano, o ::Yapolis, escangnlhon-se sobre essns 
pedras, que nós pedimos coostantemente que 
mandem por fa>or quebrnr ; pouco tempo 
llGJ.ois, dentro do porto, quando des:~t.J-.,c.wn. 
da. Alfnndega e procurava fazer manobJ·ns 
p:wn. dar eutr;\da n. um outro 11<1\'io, o paquete 
Hella,; trepou sobre out1•ns )Xldrns e escan
galhou-se. E o resultado 'foi lle consequencins 
lhtalissimas ; esse navio ficou quasi complet.'l
mente submergido dentro do porto da Vi
ctoria, que c pequeno, e n. poucos metros de 
terra. 

O seu cnrrc.zamento de eMé e cnrnc secc.'\ 
apodreceu; de modo qne era. impossivel viver 
na. Victorin n:~quelle tempo •.• 

OSR. Sn.vA MARiz - Eu fui testemunha. 

O SR .. ToRQUATO MoRF.tnA ... tnl era o mão 
cheiro que ns materias decompostas que se 
oncontral'am no porão do navio desprendiam. 

De;envolveram-se febres de C.'lrnctet· gra
viss!mo, dns quaes for:~m victim:~s p~soas 1le 
todas as classl.ls da socied<\de. I~ nós no Espi: 
t•ito Santo, sem polle:·mos dar pt·oviolencil\ al
gu"?n. porque uão tínhamos o.bsolutamente 
nennum elemento.~ 

E todos os dias, quando uemnndnm o porto 
1!:1. Vict01·i:~ esses nn.vios de grande · calado, 
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l!Õ$, em vez 1lé fiC:l.l.'!MS satisfeitos, ric:tmos 
rooeiosos de q~ o mesmo desastre se repita e 
de que sejamos victímas da mesma infecção. 

Accresce aiuua uma circumstancia, Sr. pre· 
sidente, e é que, cada di;\ que pa.ssa demo
l>:<ndo um serviço tão urgentemente recla
mado, :.t llarr;~. se torna ainrht mais difficil e as 
ouras que daqui <\ aunos se tiver de (',\zer 
cust<trii.o muito mais do f!UC si forem feitas 
a.ctualtnente. 

res, Belisa.rio de Souza., Erico Coelho Fonseca 
Portella., Nilo Peç.'l.oh:t, Ponce de L~on, Ur
bano Marcondes, Vazde }.Iello, Gonçalves Ra
mo::., Cnpertioo de Siqueira., Rodolpho Abreu, 
Theotonio de MagalMes, Pinto da. Fonseca, 
Alfredo 8llis, Domingues de Castro, Adolpho 
Gordo, :\1oreit•a. ch\ Silva, Ciudnato Bra<?a, 
Lnir. Adolpho, ,\ngelo Pinheiro e Pereira "<1:1. 
Costa. 

O honrado relator. lembrou o caso d;t C.'l.du· 
cidade. De f<lcto, eu creio qlle o Poder 
Executivo, termina:lo o prar.o <b concessito, a 
declarará caduca. 

E é justamente pot· is.:;o que veuho pedir á. 
Camara uma varba insignificante no ·ot·ç,.,.
mento da. VhtçãÓ para, declar<\da a caduci
dade, ser applicilda no melhoramento tio 
porto, que cn.~oht dia se toro:1. mais urgente e 
necessario. 

(1dverticlo peZs Si-. 1):resi(tente que h.Q. nu
mero panz '!lOlaçiio das ~vlllterias constantes da 
ordem do dia, o or&Zo!· i;Hen·ompc o seu dis
cw·so). 

Comparecem mais os :Srs. Costn. Azevedo, 
Thomaz Delti.no, Coelho Lisboa, Lima Bacnry. 
Gabriel S:•lgado, Carlos de N'ov<teS, Benedicto 
Leite, Viveiros, Lni;( Domingues, Anisio de 
Abreu, Pires Ferreira, F'reclerico Borges, Tho· 
ma~; Ca Yalc:mti, João Lopes, Fcancis~o Bene
volo, Ildefonso Lim<t, J•:>Sé Bevila.qua, illat·
tins .Junior, G<tsP<\r Drutmmond, Coelho Cio
tra, Lui~; de Andrade, Lourenço ele Sã, .Me
deiros e Albuquerque, Mi3'uel Pernambuco, 
Gonçalves Maia, Feruan.des Lima, Clemeutino 
do Monte, Rocha C<'I.V'alcanti, Olympio de 
Campos, Gouveia Lim:.t, .Z:1ma., Santos Pereir:.t, 
Augusto de Freitas, Ne'iva, Milton, Fr<Ulci!;co 
Sodre, Tosta, Aristides de Queiroz, Eduardo 
R<\mos, Pau h\ Gnimarã,es, Ver~oe de Abreu. 
Tolentino dos Santos, Galdiuo Lo•·eto, Serzc· 
dello Cort•ê;l., Osct.r G<Jidoy, Alcindo Gnana
bat·.1, Euzebio de Queiroz, Sebastilto de La
cerda, Paulino de Sonza. Junior, 1\fayrinl(, 
Landulpbo de 1\la.galhf~es, Campolina., Lima 
Duarte, João Lniz, Lui2; Detsi, F~rra1. Juuio1·, 
Francisco: Veiga, Lamorunier Godofr.edo, Vai· 
ladares, M<\tta Machad.o, Arthu\· Torres, Si
mão da Cunha, Cr~rlos dus Chag<\S, Francisco 
de Barros, Paulo Queiro7., Almeida Nogueira., 
Dlno Bueno, Bueno ue Andt·ada.; Padna. Sal
les, Herculano de Freitás, Brnilio da. Luz, 
l\l<wçal Escobar, Victori!no Monteiro, Francisco 
Alencaslro e Pedro Moacyr. 

r: sem causa o:; Srs. Theotonio ele Bt•ito, 
Cunha Lima, Pereir:t de Lyra. Oct:.tvio.no 
Lom·ei!:?• Leovegilclo L"ilg-ueira.s, José lgnacio, 
Sebastmo Landulpho, Ath~1yde .luuior, Cleto 
Nuues. :\ntonio de Siqueira, .Julio Santos, 
Costa Jtwior, Alberto Salles, i\hri:mno Ra
mos, C<\!'.tcciólo, Martins Cost<t, Ri vada via 
Corrêa. e Pinto cl;t Rocha.. 

E' sem deb:\tc approvada a H.eclacção final 
do prQjecton. !SI A, de 1895, p:.trn ser en
viach• no Sen:vlo . 

E' posio a votos, c a.pprovado em 1~ discns
são, o segninte 

rno.mcro N. 162 or. 1895 

(Substuti\·o do projecto n. 22i, d·) !89Z.) 

N. 227-189_:2 

Providencia sobre as ope1w;ues dos co1-retor~s 
?·,;alisadas nas bols<LS ofliciaes, e autorisa o 
(JOverno a 1·eol"fJani$a>· a c•>rpomç<io do.< coL·· 
reto,·es ele {tmclos 1>u'.IZicos é· dm·-lhc 11ovo re· 
gulome.J!o. 

O Congt•esso Nacional dect•eta : 
Art. t.• As ooer:tções r.lo:; corretores, l'ea

lis;ula.s uns bolsas offici:tes, siLo consideradas 
le~itimas, e as ourig<wões de lias resultantes 
extgiveis judicialmente, ainda. quando C\S ti tu
los e valores, qne forem objecto dellas, uão 
perteoç:\m, no acto da. venda, ao vendedor c 
tenham de ser liquidados !lOt' tli1r()rença. 

Paragrapho uoico. Fie.'!. o governo <\ntot·i
sado a. reorganis:1r a corporação <los correto1•es 
de fttndos publicos e dar-lhes novo regula
mento nara. boa execução desta lei. 

Art. ·2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Dei:l:am de comparec.er com c.'l.usa partici
}lada os Srs. Roso. e SH·va., File to Pires. Enéas 
Martins, Costa. Ro lrigu.es. i\J'thnr de Vascon
cellos, Pedt•o Borges, Helvecio Monte, Jnn
qneir<t Ayres, Ar:ninio· T.wares, Marcionilo 
Lins, M<tnoel Caetano, Fl:i.vio.de Araujo, t:to
drigues.Lin.a, Marcollino Moura, Alb~t·to ~O!· 

O S1•. P.resi dellte- A este pro,jecto 
foi ofrerecido urn !>uhstitutiYo pel:"l.Commissi'io 
de Constitoição, Leg-islacii.o e Justiça, o qu<tl 
serü. tomado em eonsil.ieraçlto por OCC.'l.Sião da 
2" discusslto. 

E' :mnunch\da. a votacão do pro,jecto n. 152, . 
de I~95,nxando em 200:000$ a qui•ntia. tlevida, ~ , 
M almirante Jeronymo Ft•;mcisco Gonç;\lves, 
nos tet•mos e p:\ra os eíleitos do decreto n. 199 
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de 30 de julho de IS9·1. com o ..-oto elll Stl p:\l'atlo F•·aovisco Glicerio, furtadC!, Lameuba Lins, 
do St·. M:n·tins Cost::\ Junior (2> Ji~c•tss:io.) .\lP.nc:ll' r-uim:mies, Br~•zilio da Luz. Lauro 

Müller. P:mln. Ramos.. rt-alh.:isco Toleutino, 
O Sr. :!-.Ioreulano <le Freita,-: Emílio Blum. Murçal Escobar, Apfl<\ricio Ma.

(peln ordem) - q~o.~ando loi •t:vio 0 pa1-ece1• a l'iense, \' ictorino :\looteit•o. \'espasiano de 
respeito deste pro.jec1:o, o 5t·. depa;t.'\<lo ~I:ol'- Allmi'JU~rqu: ~ r.e•lr<?. M?.~c:·r,_(~) e res{lllXi~ 
ti o~ Cvst:\ :q'll'<!~entoll ,·o to em s~par.t<lo. •lean nao Ol> . :sa·:. . . '1-t•ea. O::.~ t•u::-tavo V eras. 

Per,.uuto a. v: Ex .. ~i .: posto em ,·otac:ã.o t::<luanlo ae Beneuo. ~llrtStmo Ca·uz. Frao
e~se ~oto disco•·•lat~te. porqne de~ejo ,·ot:n• cisco G.urgel, José 1\!:)rlano, Arthua·, O~lo.odo, 
por es:;e •ot•l em sep:\J·ado 11ne d~cla•·a a. Tolentmo .de Car,·atho,_ L~ureoço de Stl, Gon
co;npeteuch . uo P<•dm· E~eeutivo pa.t•a. r,,her: (:nlv~s llf.-la, .fet•n:uHles Ltma, Rocha C:\ val
a cont:tgem dMIUill•' qnc o Tlaesouro de\·e ao c:~nt!, . Olyn~tno ~e CamP?:;• ~!euezes Prt\do, 
almirante Jm.·onynw Gonçalves. Gtnllnaa.no i:ll~tzt,, Gouve.'\ Ltma. Santos Pe-

• 1·eir:\, Augusto ,te Freitas, Diooysio Cerquei-
O Sr. Pl.·csid.c n te-0. Sr. tleput:ulo t~a. Tolentino dos Santos, Galtliuo Loreto, 

)l~u'tn;; Cost:~ nií.o <t pr·e:>eutou emeod~t ao pro- Jos~ Carlos, Serze,lello Corr~a. Lins deVas
jecto. limitou-se :\ euunci:tr, log:o :q•õs a sua concellt•s. l!:u;r,ebio de Queit·oz. Sebastião de 
assigoatura. o seu modo de 11ensa.r. Não aiJra- Lacerda., Paulino ue $oUZ<l Junior, João Luiz, 
sentt)u emeo!l:~. nem ('t·ojecto snl~Li lntivo. Car,·alho ~lourão,Fot'tes Junqueira, Francisco 

Nest:ts coodi~-õcs, :~ Mesa não põde deixar Veiga. Al..-aro Botelho. Lamounier Godofre-
rle su!.Jmetter â YOtuçiio o pt·ojecto. do. ttibe.iro tle Almeida, Ferreira Pires, Val

ladares, Matta Machado. Mttnoel Fulgencio, 
o Stt. Ht>r.ct;u.xo DE rrtEITAS- Nesl<\S Ole~:u·io ){aciel, P:\1'<\ÍSO Ctwalc.'\nti, Liodol

condições, votaa·ei :\ favor do projectv mau- pho caetano, Carlos <las Ch:Lgas, Lamartine, 
d:1.ndo emcud;\ mt 3~ discm:.sií.o. Domingos de l\'Ioraes, Fra.ocisco ue Ba.rros, 

Paulo de Queiroz, Dioo Bueno. Gust(I.VO Go
rloy. Vieit•a de l\!ot<1es, Hermenegiluo de Mo
l"lles, AI ves \Je Castro, Almeitla Torres e 
Fr:lOCÍ:õCO A le0~1Stro (54.) 

O Sr. -J" ~$6 M :::u·.iano (pela o•·deu~) 
requer Yot:l•;iio nomi[ml. 

Coosultada, :1. Camur-a concede :1. votaçã.o 
nominal. 

Procedendo-se :\ v-ot:•ção nomioalr~spon · 
dem sim, isto é, o.pprov(l.m o art. 1" do 
projecto n. 152, d~ t895, assim redi;;ido : 

O Coogres."<l Naciom\l resol l'e : 
Art. 1.• E fix:~ •la em duzentos conto:; de 

réi.-; :\ qu:'\ntia de..-ít!n. ~o :t.lmirante Jet·onymo 
F1-:tnci:;co í~ollt;::\lves, ~~~ tc:rmo;; e l"li~\- E>:< 
etl'eitos fio •lt:Crt.! tO n. tfl9 ue 30 <le julho tle 
189~. 

Os Srs. Lium Ba.crn·y, G:tbriel Sa.lg-ado. Sá 
Peb:oto, 1\'latta Bac•?llar, Cados <te Nováes, 
Bricio Filho, Hollan1l.:t de Lima, Luir. Domiu
gues, Anisio de AlJr.eu, Pires Fer·J·eim. Fre
derico Bor~es, Gooc;:\IO de Lag-o,;, Fl':lncisco 
Benevolo, José Be,·illlaqu:t, Augu~to Se,·ero, 
Silva Mari~, Trindur!o, Clt:\teaulJria.nd. Coelho 
Cintm, Luir. •le Anr1t·:tde_ Cornelio d~\ Fon
seca, Meé:leit·os e .\l'l'•uquer .1 ue. 1\li;.;uel Per
nambuco, Cai'ICI~ Jot•g-e, )lilton, l<'mucisco 
Scxirê. Tosta. Ari.;tiues de Queit'Or.. E:laar.to 
R.:1.mos, Verg ue •te Aba·eu, P<\muhÕs Monte
ne,zro, TOriJu:tlo l>Iot·~it•a, l<'r:\nça. Carvalho, 
OSC<tr Go1oy, Alcincto Guanabat':l., Americo 
de :'.:tattos, Si!v,\ C<•Stro, Ernesto Bra.zilio, 
Landulpho de Mng<\ llttii.es, C;tmpolina, Chagas 
LolJato, Jqii.o Penltlo, Luiz Detsi, Ferraz Jn· 
uior, Leonel Filho, Oc:ta.vhlno de Brito. Arthur 
·Torres. Costa MuchaLdo,· Casemiro da !tocha, 
Alm~lda. Nogueit·a, Bllen~ de Andrada, Pauua. 

._S..'\lles, Herculano de Fre1tas, Paulino ~arlos,-

O li!h·. Presidente - O ar t. l• do 
projecto toi appl'OV'i\,dO por ôS contra. 54. 

Em se~uid:t é :tpprovado o art. 2<> do 
mesmo projecto . 
· Revoga-se:\ disposição em contrario. 

Contiuun. a. 2a discussão do projecto n. 1 iS, 
de 1895. fixando a. desper.a. do Ministerio da 
lnclustt'i:l, Via~.ão e Obras Publicas para o 
exercício ole 1896. 

ComparP.cem •Jepois d:\ vot:t<'f(,() nomin:tl 
os St•s. Nogueira Par;tnaguà. e Barros Fran
co .Juniol'. 

O Sr. Torquato Moreira
Nilo quero, Sr. presidente, retirar-me da. 
tl'iuun:l sem reclamo.r em nome do Estado que 
repre:>ento coott'a a •·iolaç;i.o do Regulamento 
•1:\ l~pn.rtiç-.1o G~ral do:;. Telt•t:t~tphos, viola
t;ão que tem prejrt·lic:ulo os dit·eitos e inter
esse" do Estado tlo Espírito Santo. 

A ~amara vae ver até que ponto, por parte 
do Sa·. Mini,;tro d;l Iodustt·i;. e Viação, se 
t·estJeit:t n lAi e o;; r.~gul;l.mento~ e ~eja qu:~.t 
ror a snrpresa. que ella. porventura, espere 
<lo que eu tenho. de dizet•, cert<tmente oepois 
11.., haver.lido' o Regulamento da. Repartição 
Ge1•al uos·Telegrapbos e de applicat-o ao caso, 
ha de conve:lcer-se que e:>ta.va muito longe de 
sup1,or que o Sr. Mioistt·o d;\ Via.çito despre
zasse t..'l.nto o seu devet• de executor fiel <in 
lei. 
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Como n. Camara sabe. e:~tre os diverso::. 
Jistt·ictos tele:;:raphicos:. Ih:\ nm qne se cha.n·l<\ 
o olistricto telegr:lphic:o tio Espiritt• Santo. 

O art. 32:3, c:lp. 87 do R~Ggnlamento de 1$94, 
rezulameuto em vigor. estabelece o seguinte 
(l~) : 

Casos h:~ em !Jue um districto telegoraphico 
comtwehende don:> E,;t:ldos. e como a primeira. 
parte do <\rttgo que aca~llo de ler estabelece 
rorçosamente que'' séde do distt·icto :>erá :\ 
Capital do estado, é cla.r·o que, seudo (lou~ os 
t::;;tac!os e duas as Capit;:,e,s.uecessaria torn:w:\
se está restricção, de q•1e neste ca.:so fie:~ á 
escollm do directot· do:> telegraphos, ond·~ se 
de\·e fixar n. sede do dist:l'icto ue accorr.lo com 
as necessidades do set·vi~,o. 

F.m relação ao distri,cto telegt>aphico do 
Espírito Santo, porém, tal não se dá. esse 
distl'icto comprehende tetd:•s a.s linhas do F'..$
tado do E:>pit>ito S:\oto, 1'2 Oll 14 Estações tele· 
gt•:) phicas e a ou 4, si tanto, do t:::>tado do Rio 
de Janeiro, entre os quaoes a Cidade de C:un
pos. H:\ tempos, e não vàLO longe e,;se~ tempos. 
a séde do districto telegr.Lpltico e:>t;wa D<1. Ca
l>i ta. L do E:; pirito SM to. 

O chefe do districto qne preferia rdsidit· em 
Campos, naturalmente por ser mais perto rln. 
Capital Federal. pediu .que provisorh1mente 
se mudasse a sêde dnquellle districto da Cirl:ule 
d:\ Victoria p:ora a Ctda:le ue Campo$. LIO Es
t;\clo do H.io de .Taueit·o. Não havia. <1.iOd<~ etite 
regulamento, porque e$te acto ê aotet·ior a 
18\l4. • 

E etrectivamente, Sr. preSillente. mudou-se 
wo'IJisoriamentc: a séde do districto telegra
phico do "fo:spirito S;tnto p:~ra a. Ci·Jn.de de 
campos. 
l~a pro>isoriedarle, porém. n despeito das 

minhas const:1ntes recl:\tnações e da:> dl:>po
:;ições clar::ts e terminantes elo regulatnento, 
continú·• até hnje, com prejuízo rio serviço, 
desrespeito á lei e prejuízo pM~\ o 10eu Es
tauo ! (Apoiados.) 

Convêm não esquecer·. Sr. presi lente. que 
Campos é o extremo Sul uo di:>trictv. de 
modo que, :>endo ahi a rP.sidencia do chefe do 
districto, é chro que a rt~c:\lis.1çiio pot· parte 
c.les~e fttoccion;trio se fará inuito mais ditficil
mente dg_ que se rari::t d;t Victoria.. que fie:\ 
quasi que ex;\ctamente no centro do •li:>tricto. 
(t1pnirul.os .) 

Mais tarde. Sr. pt·esidente, veio o t'<lgula
mento que ac;tbo oiP. lei'', est:thelecrmdo qne 
t'orço,:ameute a. st!!le devia ;;or :1 Capital do 
F.stndo, e, ;\pCZ<~r deste di:>positivo do regonla
men to, com surprezr~ •rai vet· :~ Cmn:u·a. que 
a sêrle,,to districto tele,gt•aphico elo espírito 
S:tnto coutinúa. :1. ser Campos. c:dade do E:>ta
•lo do Rio de Janeiro. 

Além deste <trligo. S1r. presidente, ha. um 
out.rQ que trata da Couta.rJori:l Ger.1.l tlos T~-
tegril:pho5 e das sub-coo.tadorias (lê) · 

· ~mua. v. V 

«Art. 389. A Cont;Hlorh Geral terá um 
e~criptorio centt·al e tres seeções. sendo a ter
ce:t'<\ coustltuio.l:t pela thesout-aria, e 12 sub
conta•loria.s, nos districtos 'lv.e ft,ncciorw.rao 
nas Capitaes dos Estad.os : 1• Pará, 2 .. Mara
nlliio. :~=- Cear;\, 4" Pernamhuco. 5• Bahia, 6• 
Espírito Santo. 7" C..t\pital Federal, S .. Minas, 
9• S. Paulo, 10'• Paranã., 11• Rio Gr<1.nde do 
Sul. 12" Goyaz. » 

Pois, Sr. pt•esi•lente, fique v. Ex. snbeodo 
que a despeito de ;lispo:>ição tão clara e ter
miu:\nte,a sub-cont;.<dori<\ do districto t~legra
phico do Est<vlo do E>P.it·ito S;\oto, ao eu vez 
• le funcciouar· un. C:l.!JÍl<\1 uo Est;\do, funcciooa 
ainrla. m. Cidade de campos ! Ora, compre
hende v. E~. 11ue dea.nte desta infracçito do 
regulamento, com prejuizo do métt E:>t~do, 
eu não podia. silenciar. 

Dil·iio tambem alguns colleg:\S que, ao eu
vez rie eu vir recl;\tn:\1' th\ tribUil<\, poderia 
ter feito isso peS:>o:dmente ao .Ministro da. 
Vi:1çiio e Industt·ia. Reclamei, Sr. presidente, 
logo que S. Ex. assumiu aquelle c.1.rgo. 

O ministro manifestou naquella occasião a 
mestn;~ surprez:\ qne os oobr·es colleg<\S teem 
manifestado deante dessa. exquisitice da in
fracçito do reguiamentv com peejuizo do Es
pírito Santo; S. Ex. achou que et~J. um C?SO 
P.Xtt-a.ordiO<trio. esc:\ndaloso mesmo. e me dtsse 
•:tue dentro de· poncos dias seria transferida. 
p<1.rt1. l1. Victol'ia a sêde do districto. Passaram
se. porém. esses di;\S e continuou a. irt'egula· 
rid;\dc. Voltei de novo á pre3euça de S. Ex. , 
que me declarou tet·-se .i :\. entendido com o 
Sr. 'Pedro Tavares, que disse nã.o f<1.Zer disso 
questiio. Isto rleu-se ba muitos mezes, e fi. 
qnei sempt·c á esper<1.. Veio, porém, mais 
tarde impe•lir que eu voltasse ao Ministro d:.. 
.A.got·icultut·a um acto pr.lticado por s. Ex:. e 
qne .tetet·minou v côrte form<\l e absoluto 
•las minh:L~ relações pe~soaes com S. Ex., 
impedindo-me. portanto, de volt:\ráquella.se
cretaria, cmquanto elle pernmnecesse como 
Mioistt·o da Viuçii.o e Industria. c c1•ea.odo 
p;wa mim ;1. oece:;sill.ade e o dev~r de re
petir estas reclam:l.ç;ões da tr1buna da 
()I.IO::tra. 

E' pot• isso que eu trago par:\ aqui esta 
questiio. aliás sem ter perdido ·~ esperMça, 
que ao contt~u·io, começa. do novo a despon
t:tr em meu e,;pirito, porque não ha. muit~s 
•lias ti v e <) pra.zet· ele ler que o honrado mi
nistro havi:\ sido clistingttido com o diploma 
tle socio correspóndente ti:\ Societla.de Geo
!!raphica de Lisboa, sendo :thi o cliploma en
tregue em pesso.\ pelo Sr. conselheiro Tho
ma.ll Lüueiro, mini.stro de Pot•Lu"'al . 

PaJ•ec:eJ·á e,tranho haver·eu :Tito que esta 
noticia tt·ouxe- me esper;mç:\5. U:Ias é claro, · 
Sr . presidente; acredito que S. E c agora, 
si :\ates j<i. o não (;l7.ia, s :! entregne ao estudo 
c.la. ,geogrnphi3., t'esulta.ndo •1.\tll que venha 

.14 
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um dh1. a sallet· CJUE! :t Capit;\l do Espírito-! illustre t•elu.to,·, no cot•rer da. discu:>são, tia 
Santo não é Campos, n1as sim a Cidade da. defeS(I. do Ministro d:~ Viaç;'l? nesta. questão Je 
Yictorh•. (Riso.) séde do distt·icto t elegra.pluco. A verdade é 

o SR. LAuH.o.l\li.i LLtm.- Não tem razão na que a . sód~ do distr.icto oão. mudou-se por 
i ·onh · conventencta do ser·v1~0 publlco; m~s como 
r ' • . o ministro c o rlit·ector g-<:r:ü dos telegraphos 

O SR .. Tcnc~u,~To MOREIIlA :- Eutt·et:mto, não nodero couressat· es::t~. vet•dade, claro está 
Sr. pl'CSHicntc, s1 s. Ex. se ll,·cs;;c <hulo ''o C]Ue procnram mnsc;wal·<', e então dizem que 
trabalho de ~onverS.1tr com alg-Ut~s- dos seus Campos .tem sobr·c a Victorh\ '" ,.,~.nt;\gem ele 
ex-corop~nhetros de bnocnd:\; st ::;. Ex. se estar mais pet·to d:\ C:\pita.l : Fe1ern.l, e tel' 
tivesse d;ldo ao trab:_~.lh:\ tle pa.lcstrar um com esta cidntl~ commnnicaçues tlíar!as e mais 
pouco com o.gramle mmen·o ~ St·. Dr . .-\ITonso faceis . 
~enna, hav~a de sabex pot: ::;. ~x. c ~?r on- t~St.\ rar..ão. Sr. preshhnw, niio resi>te á 
1ros que a Ctdade da \' Jctot:t:t extste e J:L t<l.':'e critica m:lis super fiei;\ I ; e é tão fragil e tii.o 
até. a honra de hospe<l:tl-o, cous<~ l)c qne nlt~\S pouco verdadei1·:\ qne facilmente ~e!'<\ retln
mutto se desvnnece. O n:hre mul:s.lr_o fic:\1'"\ zid:• ús suas justas e miním;;s pt•opor~.ões . 
iutormarlo e ~e. cet•to n:to co!~senttrta f}ne o v. Ex. sabe, s1•• p1·esiJent~, que pa1''" o 
Estado do Espn•tto-~anto coutu~uasse a p:u·e. expediente tle um clistricto telegraphbo pe
cer U!ll feudo do Rto de Janen•o na cttlt~.de queno, como é 0 nosso, não h:t necessirhtl!e d:~. 
camptst.'l.. . communicaçã.o diaria, pn.ra qne ot·tlens St>J:'xn 

Sr. pt•csu.lcot~, o (fUc .n<:s surpt•ohcnde, e d:vlas immediMamcotc, pl'iocipalmento por
dolorosamente, e QIW Se.J;"lJt~stamente um re- t}ue O!'(lens, maxime 11uando e lias &"i.o urgnn
~reseotaote do Estado ~e !I'IJDas, a 9u_em. nos tes, siio tl:\d:ts por avisos teleg-r:~plti<~os e n~o 

. l1gam _as re!a.ções de ar~HZ;\de as T!lat~ •.nttma;; por estradas de t<Jrro ou linhas ue vapores. 
e cordtaes, quem permttta., por mdt rrerenç,\ Este ar<>nmento, portanto, não :tproveit;t p:lrn 
ou l>?~' .rraquez~, que esse esc.\ndaloso abuso "· defesci dos responsaveis pelo abuso que es-
conttnne. (Jlu•to bem.) . tou censnr<Ut•Jo. 

_o SR. ~L\.XOEL .F~r..or-:xcto ;::.Por ~t·a~ue.;a. 0 sa. LAURo Mor.r.~m _ Qn:•nto ao expe
DitO o set,\. O mtot~tro tom .. r;t. nota. d.\ 1~- ,, . t "o. lO. lP. 1 .1 'h. nla·· convenieucia. cln.maç:'io de v. Ex:. uten e, ?·l , 1 l . _I• " .. 1 . ' t::. , 

q nanto a constrn<X:<tO <h\ lmltn. 
0 SR. LAURO MtlLL'ER- Tnml.lenl não ser:\ 

por iodill'erenc:~'l., 
O Srt . ToRQUATO MoR.EI~A- Deus queira, 

Sr . presidente, que d!esh Yez o St·. ministro 

O SR. ToR,~UATO :i.\foRErRA -Quanto a. ex
pediente, tanto põtle cstat· em Campos como 
ua v lctol'i<'l.. 

tome em coosidera.çã•!> um:l. reclnm<tç;'io t;\ntas O St~. LAURO Mm.LI\R.- Apoiado. 
'1iê'ies · Faço· votos p::u·a 1J ue assim · 1 1 
stia, l!rru .. ~~ que não duvido que iSS') O Sr... Tt>RQOATv i\fon.En:A-Ailll. a. 1em qll<) 
fi&nt porque é SC)mpt·c tempo p:tr:t s. Ex. o i Ilustre J·fl\:üor me hom·:l. com o scn 
emendar a mão. apoi:tdo. 

Quanto it construcçiio 1,l:1. linha, t:\mhcm 
O SR:. JosJ:: C,\nr.os- Tt·atn-se apenas de não, porqnc pant os tm.b~\lhos de fi.scalh;ãç:io 

corrigit• um er·ro de geogTaphia.. :-. sê11e do tlistt·i~to d·wc se•· fol'~osn.mcnte na 
O Sa. ToRQUATo MoREIRA- Não c\ sô de Capital do Espírito Santo, pelas r..zues qnc 

conigir um er1'o de :~cographi:l, m:ts de res- pa~so :1. expor. 
IJeito.r o regul:\meotó. · O districto t~lc~r·:lphi~X> 1lo Esp!t'ito S:\nto 

Qunndo se reclama pela mutl:toçn. da sede comprehentle toda$ as Estn~·õ!S e linhas teJ.s
do districto ern ollser·vancia do regul:•mento. gr;\phicns [laquelle Estado e mn.õs tt·es ou q{t~l.· 
diz-se que ua Victor ia tt. vid;t é c:u-.\ e os em- tro do Est<\do rio Rio,sendo a. Est:wã.o 1le Can\·. 
pregndos pcdirãc tlernissã.o. E' c\(l.ro I]Ue sen- pos "' que fi.cn no extremo Snl dó dis
do campist<ls, os ~mpreg-ados JWefeririio pe1·· tricto. 
lJl:tnecer em Campos. !\las de quem a culp•? F:ssn. simples exposi~'io b:1.stn. par:\ pro v~ r 
A -prevnlecer semelhante razão. melhor ~erá qne si o chere do districto tivesse<\ su:~ rest
entã.o mudar Jl:\r(l. C:ampos; Allhndega, Cor- dencia na Victoria. mnito mnis cl11cazmente 
reio, emfim totlm; as rcpa1•tic;-õ~ fcdcrnes do. cxct•cet'in. ,~ sn:~ ncçilo t\aca.lisndori\. do q\10 
Yictoria ! actnalmente o faz ~·~sir-linrlo exnctnmente em 

Não me demorarei, Sr. presidente, no exa- um uos extremos do di;;tricto. 
me e na criticn.dess:\ ridiculissim(l. r<1.~iio, qne J\C(:resce. Sr. pt•esidentc, que hn. no dis· 
jli.mais po(ler-'<~.justi!i·car o abuso em QUestão. tricto tr~s llO\'M linh::ts em constt-ucçiio e to
(-"11Joiculos.) I das ellas no E~tado que tenhó a honra de rc-

Sr. presitlente, q•uero previnil• um a.r!?u- pra.,en tar. 
~eoto que t~lve:>. seja apresentado pOI' qnem Alcim. dos. inc_onvenientes. que resnlt:\m, 
porventul'a, se queira enear.regar, talvez pelo p:w:t. a. ftS!!'.l.hsa.çao dtls l!el'Vtços .'\. seu c.'lrgo, 
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,\o f;tcto tle residir o chere, do districto om um 
dos cxtt·~mos deste, ha um outro de graml~ 
rdcnlnCt<\ e pat•a. o I}UO:l chamo a. atteoção 
d;~ CalJlara.. 

O :\rt. 506 d?. Regul:tmento manda allonar 
aos chefes de d1stricto uma diar!a correspon
dP.nte á metade de sen o:rdenado, quaodo em 
viagem de inspec~ão ás linhas de seu dis· 
l!icto, de modo que, setado actualmentc a 
sê<l~ de districto _em Campos, e por isso muito 
mator ('IS clistanctas a percort•et' é claro que 
esse abono ~t·az nilo pequ.eno aug-mento das 
despeza~ Ce!taS com aquellla gratifiC('lç-d.o, t:.tl
;cz mms ~o donro. (.liuito bent.) 

Exemphnquemos. E:: tão• se construindo tres 
linhas, que distnm da Victori<'l. 12 ou 15 
leg_u:ts apenas, e de CMlpos 40 <•U 50 leguas 
mats ou menos; conseguintemente todas as 
\·ezes que o enl!'euhei'ro chefe tlo' llistricto 
tiret· de transportar-~e nos pontos em q1te 
aquella~ hnh<~s se estao eoostruindo, percor~ 
rendo d1stancw. tres ou qn:ttro vezes nmior 
do que deveria pet'corr·er, si residisse na 
C~pital do Espírito Santo·, percebera tres ou 
quatro vezes mais do que deveria perceber. 

· (AJ'Oiados .) 
Estas observações, Sr. 'presideu te, parece 

que devem ser tomadas em consideração nelos 
que teem tolerado a viola<:;1o do Ragnlanieu to 
úa RepnrtiçJ.o Gemi dos 1felegrap!Jos; tanto 
mais quand~ da restric~.ão ·?ppostn, ao art. 323, 
que determma que as s·~des dos llistrictos 
telcgraphicos sejam t'orÇ1~sameote estabele
cidas D:l. Capit:ü do Estnd•o, jà eu expliquei 
os fundamentos e as devidas razves : é 
pot·qne, si se !lesse o C('l.SO de dous Esta\los 
constituírem nm district:o, determinando o 
l'cgnbnento qua a sélle scr:i forc:osnmente a 
Cilpital do Estado e haventlono districto duns 
C.1pitaes, t1ca então ao cr'iterio da Directori:t 
Oer:tl dos Telegmphos e;;c.olher qunl elas duas 
Capthl.es deve set• a sééle do clistricto, de 
~ccordo com a conveniencin. do set•viço. 

i\Ias no C<lSO em questão isso não se di, 
poJ•que. o distl'icto !clcgJ~aphico uo Espirito 
Santo e comprehemltdo por todo o Est.'\do elo 
Espir~to Santo e apenn.s por tres ou qu:ltt·o 
Estaçues no Estn.do tio Rio de Janeiro . 
lh pouco o illustrc deputado por Minas 

dc~larou que S. Ex. o Sr. Ministro dit.lndus
h't:\ com certeza tomat'<\ ·eSt<\S minhas rech
maçües em consi\let•açt'io. Eu devo dechwar 
que S. Ex:. as tomará em cousi•Tet>:lçã.o, por
qua. cl.lm o trt\1:-nlho que se estâ fazenrlo é 
bem possível que dentro em pouco o E;tndo 
ti~ Espírito Santo constitmt elle só um dis
trJcto telegTnphico. E. S<~:Jdo assim. e claro 
que a sécle irá para :\ c:id,tdv ria Vi~to:-ia, 
]J?t·q~1e a Cklade de c,;mpos .i i~ uão en t:·a neste 
<listt·tct'l, que ncar:~ exclu;;ivnmente for·mndo 

·petas diversas Estações e linhas que n.tm.ves· 
S.'t~I o tert'itoJ·io espirito·s~mtense. 

Nessa occasiii:o S. Ex. cit.\l"à. o estabelecido 
no regulamento, e os seus defensores vil'ão 
dizer que o no!Jre ministro tomou em consi
deração as declaracões que eu aqui fiz. 

F e i tas cs ta.s considerações n:\ deresa do 
Estado que represenio, e provado. como fica, 
:i. S:lcie,Jad~, CJUe o E;;t:1do do Espírito S:mto 
n~o sobrec..'l.rrega os cofres da Uoiào, porque 
m~s m:'liot·cs verbas g;tStns- Custeio e cou
struc~ão de estra•las de ferro e !Z':\eantia. \le 
juros- não se n.ch:t ü\)S)lntn.melíte incluitlo 
esse Estado; provado n.inch~ qtte nas obras do 
melhoramento do pot•to, obras importantíssi
mas de n;tture?.a puramente redern.l. aiod<t o 
Estado do Espirito S;tuto tem siJo infeliz; e 
provado mais, que na veri.J:t destinada a ser
,.iços de immigt>açito, como na· distr•ibniç;1o de 
immigrantes, o Estn.rlo que eu repl'esento, 
t<!ndo o seu serviço pel'Ceit:tmente ot·ganisado, 
obteve:). pot·CJ'!nt:lgl:\m d.~ menM de l o;. ; e 
provado ainda pelo;; proprios relatorios, e 
uão por informaçõe.~ qu~ ett venh:\ aqui tl'a
zer de cór, que, ao passo que elle ni.io é in
cluído nas gr<\ndes verbas que silo rcmettidns 
aos outros Estados para a, coustrucç,.,io de 
vastas estrn.clns de ferro que atr.we$SM1 oa 
seus territorios, as snas readas augmenta.m 
de dia para dia, triplic.'\ndo (IS reuda.<> re(\e
raes, como acabei t.!e let•, no anuo d~ 1893, 
ao passo que eram az·recad;td<lS nn. import;l.ocia 
de 800 e tantos contos, em 1894 se elevaram 
a 2.200:000$: parece que p0330 deixar a tri
buna. certo de que tenho cumpt•ido o meu 
dever, e de que tambem a Camar<1,-:tomantlo 
em coosidernçií.o as minhas affirmativas, jul
gam melhor o Est;tdo do Espírito Santo, qu~ 
incontestavelmente tem shlo um cla.quelles 
que· mais bt•ilhantemente tem realizado o 
ideal bellissimo tia. f~dern~~io, ni.io só pel:1. par. 
qtte alli tem rein<'l.do, pelo respeito á lei e :t. 
todos as liberd:\des, como t:\mbem pelo npt•o
vcitamento criterioso das suas rend;ts. e, em 
vez de considern 1-o c:\l'g<\ pes:\·.ln da Uuiã.o, 
o con~ide1·arú., ao contrario, um dos seus au
xiliares poderosissimos ness:• ~l'(\nde obr:t 
que todos estamos encarrc:>.gados de execU:t:\r. 
(~l{uito bem, muito bem. O orador c compri· 
mentado 2101' m11itos s,.s. claputacloS.» 

O Sr. Aureliano D~rbo$:t
Pouco me demomrei D<l. tribnn:t, venho ape
nas :.\preseutar emend<'l.ra.lltthramente à verbtt, 
consignad:1. para :1. Estrad:~. de Ferro de Pot·to 
Alegre á Urt1gua.ya.n(l.. Não é propt'il\meote 
mn augmento de despeZ<'I. que venho pedir, 
nms símplesm·~ ntu lembrar :i C<\tn.tl'<t e <i 
iliustre Commissão do Or~rnento <\ injustiç<\ 
que se pretende prn.ticar com n~uel\a estt•a
tla, reduzindo a verb:\ con::igna.d<\ no orça~ 
meoto deste anno de mais do 500:000$000. 

O orçamento do nnno passa,Jo consignava. 
a vet•b:t .tlc3.0ôf•::31Q$16Sp:wa o fntut'O exer-
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cicio ~d~-se a verb;l. de 2. 5:31 :033$, e i~ to :1. 
Comnus5a0 de OrÇ\mento, pois o mioistr·o 
per! c :J.de 2.209:93"2$1()7. Iujustiça tMto mnis 
liagrnnte qu:tnto o Ministro da Viaç:\o e a 
propr!a..Commis_~o de Orç:unento confessam 
que d;t$ Estradas de ferro o.l:t União ioi esta 
a. nnic:t que deixou s:Udo o :1.noo pass;tdo. 

Ha: Sr·. presidente, quem. cont.:st:todo :t 

renda. dessa. estr:l.dudc fer1·o, eXJJlique (I s.'tl•lo 
pelo facto de se ter cc,:rtado comn receita a 
~·end_;t que devitl. ler sirlo produzid<l. por pas
:s.'tgelros e ca.r;l"ns portenceutes ao "overoo da. 
Uuião. E' este nm !"ao:to indubittvel, oH" 
t•lmbem é certo que este sa.Jdo veriftcou-se 
exactam~nt·~, qu;\udo ::1. luta civil confht"l':l.· 
v-,1. o~ Estados do sul,, ficando o comme~·cio 
qtt:~t completa.mente p.'tr:t lysa<io, priocipal
•neote dat•note os seis meze,; da 1'&\'0lta. tia 
n.rmada. 

Nioguem ignoro que o Rio G-mnde do Sul 
é por a:;slm dtze t·. o celleiro do Rio de Ja· 
neiro... · 

ü illustre ~Hnistro da. Viação m\ sua. pro. 
postn. de orçamento fez os seguintes córtes 
no pe~so•tl e m:ttel'ial da via permaoeu~...: 
100:000$ e no t~arego 300.000$. Todos os 
,;er,·içns des.•a. estraclr. tcem :;ido feitos com a 
rna.xima, economia c com a. mai,; ri;;orosa mo
r'<tlidade. aper.;\r da grave crise por que a.t~. 
vess:-.mos: não obsta.nte isso. a reducçã.o ~!ta 
pelo iilustre ministro é muito ~T~Ul•le. · 

A il\ustro Commissiio de Or(~'\mento elevou 
a vet•bn. de 434 contos e tantos réis n. 500 
contos quanto ao pe;;soal ; qu:mto ao m:tte
ri:tl elevou •~ 400:000$: quanto <to materio~l 
rorla.nt~ pt•opor. 200:00u$ em •ez dos 150:000$ 
pedidos. 

A e~tt';lda de ferro não póde pre3ciodir dos 
450 contos TOtl\dos no exercício vigente par:~ 
compr:t do ma.terhll, tanto mais quanto havia 
jâ m:tteria.l encommeoda.do pore essa estmda 
oo exo!t•cicio pa.ss~do. e por occa.sião da re
,·ult.a as locomotivas que tioha.m sido manll;t· 
das prep:n~r foram utitisadas pelo governo na 
Estmd:\ de Ferro Central. 

Diminuir :1gora a. vet'b.'l. destinada a essa 
O Sn.. AllRELlAXO E!A.R.llOS,\. _ • •• gmça.s ao estt·,\da de ferro é um rlesserviço . 

seu desenvolvimento c"louhtl em bo:t hot·a O director·da ~tradi\ de Ferro ele Porto
começado e crescentemente coutinua.uo. Alegre ;\ Ut·ugu::tya.oa fez ver que, para que 
Não é, portanto, desMbico .que se r~ta.ure est-'l. est1't\.d:1. se torne c:tpaz de produzir ver
para o e~:et•cicio vitltlo·m·o a. . "•!rba ex!steute dadeirn.s reudasp:~:r:t '" União. é necess:wioque 
no correo te exercício, tanto mttis quanto essa se 1\ prolongue de Taquary '" Porto Alegl'e e 
verba tem se!.!'urança de apro,·eitamento util rlemoostra. q•1e ess~ serviço é importante 
no zelo, alto tino acllnini$trntivo e alt."\ mo- o.l.eb:.ixo do ponto de Tista techoico, indus
ralitlade do director d:a estmda, que tem coa- t rial commercial e estrate;ic.1.. 

O ~R. Jo$f: CARLos-Apvia.Uo. 

:seguido fa7.er pt'Odigio.>. O director dessa estrada pórie perfeita· 
_ O distincto p••oõssion:tl, uma da.s Je;itimas mente iniciar .ià este ru10o o prolongamento 
q_lot•ias da admioistraçii.o bl'tiZill:irn, Dr. can- dess.\ estrada de ferro. com a mesma. verb:l 
•11do Sodré. coose~iu. com a. insi,..niticaote ue tres mil e sessenta e seis contos e tantos 
vert>:t de 40:000S là.r.e•· os esturlos lie" explom- v9t:tcln. no anuo pa.ssa.do, •lestinando-se d ell~ 
çiio da estrado. de Taqu:try a. Pot•to Ale,..1·e. :i-?6 1\0ntos pa.r;t · e~se prolon;rameo.to. 
com a economia. '·''~ :3:000$, aptO\'uito.~•lo Dev•1. ,decl~rar <L Ca.mar:\ que uos, dcpu
J~ara. is,;o o pes:;oal IJilll es·:w<\ •• l~!!~-~~pouiQ.i -... tar.lo:>_J~•! tO Rto <?rnnde tio Sul, est:'\mos per
hrlade e que SÓ :\"'O•rll.~i aprõiéifwlo ~- . . l'lfr~'llte r;on \'tetos de que, ~OO~Ig'~~da. D~ 
commiss1io de explg~i<;ÚÕd~lo 1.1- vt~HmeSJ\10. neste valor ~nstgmficnnte, 
vrameoto. - · g-, ., ca.p~l.<:tda!le da.quelle tllustt·e eoge-

. :- . . . nheiro brozileiro, a. estrada de ferro pôde 
. ~u ,

1
nao cor. te~ to, Sr . ... prestden•e. s~t·tn. ser prolou:;:ada. sem ::;;1crincio algum p:w:\ a 

.lb,~tr ?· qlle oE,t."\tlo d?_l~to Grautle .to Sul. União, ecompletar-seclentro•le pouco tempo. 
~':: 111d~~n1ler ~!\ U01.a~ pari\ o sc:u pro: pt·cslll.ltdo ao Estado rl.o Rio Grande do Sul 
.,resso, m.,, a. su,1 pos1ç-.1o ::eo,!n'<tpl~!~, St n Uni:\o e ao Thesouro brazilairo renes ser
por um ladc- f;t l-e> derendente d:t ümão e 
necessitar do seu auxilio ('I:H<• o seu rapido 
pro_gres...:o, por o•1t1·o lado asseg-ura-o p01·que 
esta provado que i\S zonas {'ronteiras teem 
sempre um progresso mais rapiclo que as 
regtões ceut1-:tes. 

A uosso. posição geo~r~tphi<::t faz com que 
as nossas estradas •lEI ferro tenham um cn· 
racter P.Strlttegico e i1nteressem tlirect<l.mente 
1 União : é po•· isso que a Estra<.l:~. de E~r!'o 
de Porto Alegre {\ Uruguayfl.n:~ não póde uei
xar da ser propried:vJie da União, como ;lcer
tadamente declara. a eommisslül. 

viço:;. 
Não é por ser riog•-:tndense, mas det"O 

coo!'ess.'lr que me assombro do progresso em 
'Jllll vae iodo o Est:t•lo elo Rio Groodc do 
Sn.l. 

A .Assemulêa do Rio Grande do Sal, con· 
fec~ionando os orçamentos para o exercicio 
de 1S94. calcnlou a receita. do Estado apenns 
eu'l 5.000:000$000. 

Pois, :1per.ar da. revolução, que la vroa 
intensa., que afl'ectou os centros p•·odu· 
ctores do Rio 'Grande, que levou a.s s~as 
depredações e saques -ás proprias colon1:1S 
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rio-!!r·a.ndenses, o noss() orçamento con:;i
nno'it um augmeuto de quasi 2..000:000$000. 
::. Quando tmtamos. eu e meus collegm;, de 
estudar ~. questão da via~.ão no Rio vrande, 
dirigimo-nos M illustre r<:lator dn. coromis
•ão ol!servaodo-lhe que houvl)r:t um des~er
~i~ p;u•a os cofres publicas na nomeação de 
um:' tuxuo:sa commlssao para o estn•lo do 
do ramal do Saot'Aon:\ do Li"lamento a en
troncar na Estra.ua de F•~r·ro de Ba.gé. a Uru
"U:ly;uH\. 

retos republiC<'\nos rio-grandenses que os che
res dos set·viços pulilicos não são impoltu
nados por pedidos de emp1·egos, e que o 
Dl' . Candido Sodré tem conseguido fazer 
•lnquella estmdn. de feno o que te.m feito. 
(Apartes.) 

" \'emos que a commis:são propõe no seu 
projecto, a liàs coro muito acerto e jus ti~, 
que se deve pr·oceder a novos estudos ácerca 
do tr-acatlo definitivo qu1~ se deve dar para 
esses ra.mues de uatul'e:t:\1( estr-atugica e lem
b••'• com muita. tl1zão, que a. coostrucçi'io 
desses r:unaes, IJifurcado:> :t par·tir de Santa 
.Anua, começarão desde o princi [JiO <\ dar pre
juízo para o,- cofr:e$ da Onião, tornando-nos 
u·IIJut:n·ios uo &~tat1o Oriental, quao•Jo Ja 
temos urno. via ferre;~ importantíssima que 
pó•le pr-est<W serviços sem maior gasto. 

F:uer o que se està. fa.zendo é um erro que 
clama. aos cüos. 

A noss<L ma.nh\ ê term<)S commissões lu:m
os:~s, com chefes, Cà..<a.S !bonitas, e$Cl'iptorios 
luxuosos, amanuenses. lisra.es, etc., etc. Este 
anno foi nomeá.dt\, p:.wn1 o serviço de expto-
1';\Ç.;'io dos rnma~s uma J·uxnosa. comroiss.1o de 
engenheiros, compo~ta de dh-ectores, chefe~. 
ele., no entanto que a propria illustre Com
missão ele Orçamento r.~onhece que não h~ 
alJSOlutamente uccessi.d:ule alguma ·I~ ma.u
ter·-se tão luxuosa. com .missão. no Estrlt.lo do 
Rio Grande do Sul. 

Não lla, JlOI'tnnto, OP.I'.e~ilade de outro. 
comntissão pnt'<~ o estudo dos rnmaes, quando 
hn a.lli :protissiouo.t da. capacidade do Sr. Dr. 
Ayrosa Gaivü.o, que pód~ dirigir e;;se ser
viço. 

O SR.. JosÉ CARLos -:- O Sr. Ayros.L Gfllvão 
é um dos m:lis ballos ornamentos da. sua. 
clns:~e. (.4.poiaclos.) 

O SR.. Auru:LtANO ljARBOSA- Tenho, por
tanto, justilicado as emeodns que <\pre
seoto á proposta d<l. Commissito de Orça.
mento. 

Cb.ama a minha. a.ttenç.1o, e Dão o;ei se 
esta. pnt·te do meu discurso envolverá. uma 
censura <\OS Poderes Publicos <ht Repu
l>lk;\; chnma a. minll:~. attençã.o o façto 
(lo proloD;!'.lllleoto, não só da Estl'tlda. de 
Ferro de Porto Alegre a. Ut·ug-uayano. como 
de. toda.s as E~tradt\S da. Uoiã.o, não ter 
tido o desenvolvimento que devia.m ter. A 
respeito do Estado do Rio Grande ainda. 
se pod.eJ."<io :d leg'<lr ns circumstanciru; cri
tiros em que se achou esse Estado ; mas 
devo declarar que essas circumstnncias não 
são <~ c•IU$:1 da iocuria not:1dn e que nos 
outros Estado~ que uiio solrreram as coose
quench\s d" guel:ql civil, teem se dado as 
mesrou.s faltas e os mesmos defeitos que se 
det'am DI\({Uelle Estado. 

O iliustre Ministro d~ Fazendo. muito cri
terios<lmente r;\Z ver no seu relntorio a. 
nee:essiu:\tle de que o Coogr·esso vote Yer- · 
b;L tle qua.uti:\ twultadt\ p:m\ o pu;tnmento 
de exet-eicio:; lindo,;, ., que se autorise ~ 
al!er·tur:\ de credito em todo tempo do exet•
cicio não ~ ptlra. pessoal, como pM'<\ mu
terial. 

Se1·vi~u de peSOO<\ competente faz-me ver 
que, a.nnexando, como propõe <\ commis
~ão, os serviços d.:ssa. estrada. no prolonga
mento de Bage â. Urugu\\yann. pôde-se pre
scindir de \'erb.'l. para. pagamento de um en
:;tenheiro chere, d~ um 1~rimeiro engeuhtliro, 
de um po.g-8.(\01', de um sect·etario, de um 
almox:u·ife, de um ageute em Montevidéo, 
de quatro amanuenses e de um continuo, 

. como tambem para tlt:StJe?.a com alu~uel 
li!! C<'\sa para. cscriptorio e compr':l. lltl 'arios 
olijectos de uzo de utn;\ ro;•a.rtição dess.'l. ua
tu1·eza. 

Por um trahalho cuidadosamente orga.oi
~udo polo illustt-e deputado por Per·narnbuco 
o distincto engenheiro Sr. Coelllo Ciotr;\, quo 
me l'.:>i gr;•cios.unent~ mostt-ado, ,·erifiquei 
qne ern exercícios findos, a respeito ue ver
b:tS destinad;\S '' construcções de estt"ada. de 
ferro que t:orr·em por conta da. Ooião, ha. a 
g<lmntia de 16 mil contos, cnhidos em exe!'
cicio dodo de 1893 e lS94. 

A illustre Cornmissão de Orçameuto. 
porém, nos seu,; calculos, jul"t\ •)Ue essa. 
vet•ba dever;\. ser reduzida a. i37:000$000. 

O Sn.. L AUR.O MULLI!:R. - Eu oito tive o 
Ol'Q'lmeoto detnlh:tdo, <) por i:;so ;;uiei-me 
pelas outras estra.ola.s. 

O SR. Jo:>É CARLOS - · Entretnot.> a snp
\ll"es;;;lo é de grau de vno ta.gem. 

0 Slt. AUREL1AXO BARBOSA - No Rio 
Gr:\nrle nós só quuremo5 serviços t•ea.es, e 
uã:o damos Jogar a. que se queir~\ ganhar di
nheiro. E' gra.ças a est.e sy:;tema. adopt.ado 

Nós vamos c\e;;:tcreuiL'Ulrlo o DOSSO systemc. 
athoiolstrativo perante o e:;tr.\ugeiro e pe
t•ante aquelles que por todos os raodos ten
tam macular :\ reputaçiio da. Republica por 
falta de justas autorisa.ções à t\dmioistl"aC''to, 
obr·igando-sc o proprio Poder Execntivo <\ 
v h· peuir ,,q ni, um cl'e,Jito ex lraordioa.l'io, 
aquillo que estava. 1\esi:;oado em orç;unento 
ordilla.rio, e que por f<\lta. de wna medida. 
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cou1•enlente do co·ugre~so dá como result<t· 
do tent:\tlvas de d.escrcdito contt':l. a Repu-
blil!a. . 

·ora, a respeito do prolongamento d;t 
Estt'<idn. de Ferro de Porto Alegre :~ Uru
g.uaya.n;\, aque!les Sr3. deputados que se
guirmn com atten~~ão :1. marcha. da revo
lnç.ão :do-gt•audeu!;e, devem tel' veritie;t
do que a. região d;1quelht est1·J.d;1. não 
foi atrectada palas correrias dos revolucio
nados. 

Podht-se perfeit:umeute ter prose~uido nas 
obras de maior rel:evaucia, nos s.;'i.·vlços de 
mais import..1.ncia., eomo são :1.> pontes metal
lie;ts sobre o rio S•mta, l\Iaria e tan tos outros, 
em logare~ que esta.vam defendidos por for
tes divisões. 

E esses serviços não proseguiram, porque 
llelas dit'liculdades que tinham os emprei
teiros e sub-empreiteiros de proseguir uos 
trabalhos por falta. de pazamento de tra
balhos que tioh:tm sido ~consecutivamente 
feitos. 

Tollos os empre.iteiros do prolong;tmento 
dessa estrada estiio em atrazo, ufio só de pa
gamento tlo aunc pa.sssado mas d:\ anuo de 
1893. . 

O empreiteiro da. 11" ~ecçã(l, que tanto 
tem procta•ado o nobre ministro, como a. mim 

·. mesmo, ·para exigiir esse pagamento, não 
tem conseguid.o até hoje haver o pagamento 
de 3 mezes do aonc• de 1893 e de 6 mezes do 
anuo passado. 

H:t callidos em ex<~reicios findos na verba 
da Estt'ada de Bagé á Uruguayaoa 600 e 
tantos contos de réi·s, que con·esponrlem,mais 
ou menos, á divida desse sub-empreiteiro. 

i\Ias não é só isto., ha algum;\ cous:1. mais 
grave a respeito do prolongaülento da. Es
trada de Ferro de El.'lge ::~ Urugua:r:'\Oa. 

To:los os Sr5. deputados sabem que aquella 
llstrad:\ rle fllr:·o é empreit:tda pelos St·~. 
Dl'Ummoud e PasS<Js. 

Em vit·tude do contracto celebrado com o 
go>erno da. União, esses empreiteiros não 
podem receber o po.gamento dos tr<\balhos 
feitos, sem terem demonstrado pt·eviamente 
ter pazo aos sub-empreiteiros. 

Em \·irtude tambc:m do mesmo contrMto, 
pelo qual o governo se obrigou a não ]X\g:\1' 
<L esses empreiteiros: sem que primeiro fossem 
pagos os sub-empreiteiros. hn. '" obrigação, 
por parte dos emproitciro::;, do um deposito, 
de c:\ução, que serviiria para garantir o p::~.
gameoto dos sub-e:mpreiteiros. Qu::~.tro ou 
cinco miuistt•os, já nã~ sei a conta, teem d:'ido 
despachos a respeito• da pretenção dos sub
empreiteiros, cada qual mais contradictorio. 
Um só ministro chegou a, da.r trcs ou quatro 
despachos no mesmo assumpto. 

No relatorio actu<ll vem. talvezcomo pQ.re
cer cletinitivo,o ultin1o despacho dado peloSt'. 

genel'al Costa.Uat f1 :espeito das reclamações 
desses sub-emprettetros, despacho ontle s. 
diz; positivamente que os empreiteit·os não 
pódem ser pagos dos ~erviços feitos sem que 
provem tet· pago <\OS sub- empreiteiros. 

O ministro actu:\1. exarando no seu rela
torio o ultimo desp1icho do Sr. general Co:;. 
talhü, parece dar a entender que é essa a sua 
opinião. : 

.i\bs o que hu. ele mais gt·ave ahi é que o 
uoico ineio que o govet·uo tinha de acautelar 
os interesses dos sub-empt>eiteiros e os seus 
proprios, foi sophismado. Não sei porque ar-· 
tes de berliqnes e berloques foi entregue ae> 
Srs. empreiteiros a. garantia unica. que ha
viam o.O:erecido,de maneira que os sub-em
preiteiros e o propl'io governo estão hoje pt·i· 
v:\dos dessa caução. 

Tendo, Sr. presidente, justificado qwt;ttw;l , 
satis as emenchts que apresentei á pt•opo>ta ; 
do 01'\:amento da Viaçiw e lntlustria, recolho- 1 

me ao meu '.laoquinbo e conclno o meu di:;
curso. (llft1ito bem., mttito bem .) 

O Sr. Ovidio .A.l>rantes - Sr. 
presidente, bem contra a minh:\ vontade, ve
nho d iscutir o Orçamento dt\ Viaç:io, aprescn· 
taur:lo algumas emendas. Nfio era meu iotui· 
to occupar a atteo~.ão tios meus collegas,apre· 
sentando emendas referentes a negoclos do 
Estado de Goyaz, e não desejava. apresentar 
emendas dessa. natureza., pot'que vejc.. que de 
um membro dtt Commissão de Orçamentu 
parte ierta má vontade com relaç:"io a tacs 
assumptos. 

Não posso, entt'et.1.nto, deixar de cumprir 
o meu dever, defendendo os interesses tlo 
Estado que ri.'r>resento, ainda mesmo que, as· 
sim procedendo, vá de encontro its idéas do 
ui;; ti noto collega pelo Ce:trit., n. quem tanto 
considero. 

Sr, pt'esidente, me parece que em artigo 
assi;:rnado pot' metl collega, membro da Com
missão de Orçamento, li bem pesadas accusa· 
\'ões úqnelles que nesta Camo.ra · se levantam 
pura tratar dos uegocios dos Est<\dos que re
pt·esentam. Refiro-me, Sr. presidente, a um 
artigo ua Noticiu., que julgo ser de l1m dos 
dignos membros da Commissão de Orçamento. 

Estou contrariado, é verdade, mas que 
f.1.zer ~ 

Si não defeorlermos os interesses dos Esta
dos qnc rcprcscntnmos, n. quem devemos c;s,'l. 
taret'tt 'I 

Além disso, o men collega. parece que não 
tem razão, e tanto nii.o tem que · S. E:~:. o 
n.nno passado, o~cupnndo a posição que ;\itHI3. 
hoje occupa n:L Commissão de Orçameuto, 
tambem alli advogou muito justamente. os in· 
teresses do seu Estado. Nüo censuro o' meu 
illnstre collega por esse motivo. louvo-o 
até. ·. 
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i\íns, como ia dizendo, o meu colleg-a, di
~no e honesto membro cl::\ Commissão de Or
Çamento, foi injusto com. aquelle artigo, o 
qual, me parece, não p(lssn de uma accusa
~~~o sem fundamento ntir:ada a est;\ Camaro. 

S. Ex. que dispõe de 1talento, que dispõe 
tlo buSt:\nte sytnpathi:~ D.GSl<l. C:\lll:.ll'<\ G Ull. 

commissi~o de que é membro, nos anuos 
anteriores <'Ooseguiu para. seu Estado 
tudo que é justo consegulir. 

OSR. C.-I.~T.OS DE NoV:A.ES- Ni'1.0apoiado. 
Mostrarei a V. E:t. que no orçameuto não llt\ 
uma só verba P<\ra o Pará. 

O SR. Ovmio AJtRA~1~1;;5 - Ainda. mesmo 
que houvesse não merecE!ria. censuro pot· isso; 
entretanto, não me r•efiro no or~mento 
actua.l e sim ao do anno pas::ado. 

Si não me falha a memoria, vi se votar 
uost:~. Cum:~.r:~., o :~.uno pussndo, um:~. sub-çon
ç-;io a. certa compauhir~ qne construísse um 
cabo submarino entre o 'Parà e o Amazonas. 
Si coudemnnsse o projeclto, não vot<U'Í<l a fa.
vor. como votei. 

o· Sa. CARLos DE NovAEs-lsso ê serviço 
da União. Essa subveo<.:i~o foi dada para au
xilh1r um >erviço que completa <\ rede tele
gravllica. 

O St~. Ovrmo Al3RANTsS-sr. presidente, 
seguindo os exemplos do· meu collega, npre
~eot.wei uma emenda, que tãmbem complet<~ 
<I linha telegraphica de ·Goynz. 

O Est;\\lo de Gt>yaz, Sr .• presidente, üur;\ute 
o ;:mtigo regimen e mesmo no nctuni, tem 
sido completamente esquecido pelos gover
nos, e isso talvez devido à su;t diminuta. re
prescnta~ão, que uüo põde peSI}r na ba._!nn~. 

Entretanto, pequena embot•a, nós nao po
demos, não elevemos fic~r dormindo desde 
oue alli existem necessiclacles, para as quaes 
precis.'\mos cham;u a D~tteo\fto elos poderes 
competentes. 

St·. pt·esideut~, existe na Cid:tcle de Sm1ta 
l,mda, em Goy:1.z, nma. c:olonía. agricol:~ que 
lctn por fim edncar os •Orphüo> ~ ~tesampara
tlus, aproveit<1.ndo-os pam os serviços uteís 
da lavoura, evitando assim que elles caía.!U 
na perdição. 

Essa colonin, que se cbam(l. Blnziana, tem 
tido constantemente um auxilio do governo, 
auxilio insignific..'\nte ret.ativt\mente a outros 
da mesma natureza dispensados pela C:t
mara. 

. Nestes ultimos tempoE:, temos visto consi
- guado no orçamehto o a.uxilio á colonia Bla

ziana, sem que se levantassem protestos da 
commissão respectiva; eotl·etanto, agor-a, nü.o 
sei por que motivo ou intet•esse, essa verba 
desappnreceu dalli. · 

A exclus;io dessa verba viri~ ta.lvez f;~zer 
cour que a t:tl colonfa n[o possa apresentar 

os resultados uteis que ate agora tem apre
sentado. pot•que o Estado de Goyaz, como os 
meus colle~<IS sabem, pat·a e!1<1. contribue 
como é possível, na medida de suns for<:as, 
Ul!\S 11ão tem podido por si só estabelecer o 
verdadeiro serviço. 

Assim sendo, estou certo de que os meus 
collegas uão negaJ'ãO o auxilio ã. uoss:t. colo
nia., que t;.\Otos e tão bous serviços tem pres
tt\do, e é assim que :ll)resento uma emenda 
par:~ a qmtl peço a protecção da Camara, 
subvencionnudo a colonia Bla.ziana. com a in
significante quantia de 12:000$ annuaes . 

Qllanto ã. segunda emenda, que diz respeito 
á linha telegrapllic..'l", todos os meus collegas 
sabem perfeitamente bem quaes as SU<\S van
tagens e utilidades. 

Ponco direi a. esse respeito, porque esse 
assumpto foi estudado por meu collega Dt•. 
Hel'menegilt!o de Moraes, que llevla apreseu
tm· a emenda. 

St•. presidente, V. E:c. bem sabe as rliffi
culdades com que tem lutado a commissão 
encarrega.d<1. de demarcar o· local para n fu
tura Capital da Republica., devido a falta de 
uma liull;l. telegraphica. Com certeza todos 
os meus colleg:\S já tivet-ülll occasião de ler 
o importante reh\torio do dig-no chele dess..'\ 
commissüo, e ])Or isso estão informw.los da im
portnucí:1. dessa zou::~. do territoric> de Goyaz, 
para. :\. qual peço a linha. telegraphica. 

Não se põde dizer que seja isso de interesse 
puramente loc..'\1. .:; 

Nest;lS condições, conto não só eom o apoio 
uo meu distiucto collega do P;\.rá mas <\inda 
com o do illustre relator elo Ül'Ç<Im&nto da 
Viação. 

0 SR. CARLOS. DE~O..,..AEr.,... Votarei ~m 
muito pra~r..,.., = ~ 

o Srt. 0~11ffõ Anltx~m::r:.... Sr. presidente, 
a emenda consign:l. a verba de 60:000$ para. ;\ 
constt'ocç;io de uma linha telegraphíca, que, 
partindo ele Mot•rinhos, vá ter em Pyronopo
lis, servindo ao mesmo tempo as se~uintes 
loe<\litl:ttles: Pouso Alto, Bella Yista, Bom fim , 
Antas e Corumbá. 

0 Slt. LAURO MULLER- Nã:o seria melllot• 
partir da Capital~ 

O SR. Ovmio ABRANTES- A' primeira. vis
ta parece, mas realmente não é. 

Par-tindo da Capital, a linha. só servir;.\ a. 
tres pontos Cul'l'<\llinho, J o.raguú. e Pyreno-' 
polis; partindo l)()l'ém de l\'Iorrinbos servirá 
a. cinco pontos. 

Quanto às <list<.\ocias, ellas · serão pouco 
diJrerentes. 

Partindo da. Cn.pitul a linha terá que per
correr grandes distnncit\s em mattas, par-. 
tindo de Morrinhos irá qu(ISi sempre em 
campos. · 
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A linha partioilo cln. Cnpitn.l sera por i~so 
muito mais dispendios·'. 

A coustrncçã.o tlella é: tle ~t·anues vantagens 
não só Jl&I"a· o commercio de Goyar. como tmu
beín para :~. boa ma1·c11:1. do serviçO d:t. com
missão do phtn:~olto. 

E' õ ·que tinha o. dizct· ~om rol:1ção :10 Or
~.ameoto da Viaçiio .:. espero que us minhas 
emeodns sej;~m acc&ita.:; peln. Cam:~ra. 

São lidas. apoiadas e enviadas á Commissão 
dE: Orçamento a.:s seguintes 

.1dditim 

Ao projecto o. liS, de 1895: 
Fica o governo autorisa.do a entrar em novo 

a.ccordo com. a Companhia Estrada de Ferro 
Oeste de Mioa.:s, para, :na liquidação da.:s con· 
tas relativa.:s ao empres ti mo por e lia cootrn.· 
hido em Lonrlres. por íntermedio elos ban
queiros N. M. Rotbschild & Sons, abonar á 
companhia as sommns entradas para o The
souro, provenientes daquelle empres!iimo, 
calculado o cambio enr.re o do dia da.:s entra
das e o estipulado na clausula primeit·a do 
contracto de 5 de abriil rle 1893, regulando 
esta. regrn. de cambio 11ara todas as reh~ões 
do Thesouro para com. a. comrx1.nhia. 

S. R.. -Sala rlas sessões, 6 de setembro de 
1895.- Manoel Fulyencio. - Vallada1·es.
Fortes Jun.queira.- Cluu;as Lobato.- Fcrreira 
Pires.- Lamotmie1· Godo(redo. - Gonçalve,; 
.Ramos.-Va.:; de lt.lelll'>. - .·lltlt~ida Gomcs.
Lamartine.-ROIIolpl!o .-!.u.-eu.- dlwro Bote
llto.-Carcallto .Mouri«:•. - Olega,-io Jlaciel.
Pinto da Fonseca.-Lt!onet Fitho.-Matta Jla
clw.do.- Joci.o Lu i:;.- 00$1/l Machaâo.- Ocl<!.· 
viano de Brito. - Th.:oto11io tlc Mt.tgalh<ies. -
Lime. Dua1·tc.-Ribeiro ele ,ltmcil}a.- Pa,·aiso 
Ca-calcc.nti. - Lan<lulpho de Jlagal/vies.- Si
mao da Cunha.-Carlo.s das Chayas.- FCt'T((:; 

Junior.-Litulolplto Ctwtano.- .-t1·tliur To1-re.<. 

Supprima·se o n. 2 do paragrapho 10. 
S. R..- Sala da.s sessões, 6 de setembro 

de 1895.- Gaklino Lo·reto. 

Accrescente·se 30:000$ para. as linhas tele
grapbicas de Santa Leopoldina ás Villas de 
Affonso Claudio e Santa Thereza e de Ca· 
choeiro do Ita.pemerim ao Alegre. 

S. R.- Sala das sessü.:s. 6 de setembro de 
1895.- Galditw Lo1·eto.- To1·~to Moreira. 

A' rubrica 6- Telegrnphos - accreseente· 
se - e de 40:000$ para a construcção de um 
Fa.ma.l telegra.phico qu.e partindo de Angicos 

vá ;~ Cidade de Caicó, no Rio Grande do 
Norte. 

S. R.- Sala das sessões, 6 rle setembro rle 
1895.- .4.1lpusto Seuero.-Junqueira Ayres.
Franc:sco Gurgel.- Ta11ares de Lyra. 

Additi'\'"O: -Onde convier- Fica ó governo 
autori:>ado .~ despender até á quanti3. de 
400:000$ com a a.cquisição do antigo mercado 
de S .. Joã.o, na capital da Bahia, pata. a con
struc~ão de um predio adequado ã. Adminis
tração do Correio Federal e Reparti\:ão dos 
Telegraphos, naquelle Estado. 

S. R.-'Sala tlas sessõeS. 6 de setembro de 
1895.-Vergne de .4lweu.- .4,·i.<wles de Quei
,·o;.-Augusto de Freitas.-Eduardo Ramos. 
-To.<t;;t.- Paranllos Montenegro. - Nei'O<'.
Rodt-igt~ Linw.-Diotlysio Cerqueira .-To
lotltino dos Santo.-.-SttntoJ Percira.-Zama. 

Supprima-se do n. 5, do at·t . I• -as p:~ola.
vr:ls-l'eduzido a oito o numero de carteiros 
da. allministra~.ão de Alagõa.s. 

S. R.. -sala da.:s sessões, 6 de setembro de 
1895.-FerflQ.ndes Lima. 

Accrescente-se onde convier-Para auxilio 
á colonia agrícola. Blasiana, no Estado de 
Goyaz, 12:000$000. 

S. R.-Sala rla.s sessões. 6 de setembro de 
1895.-0údio .4.brantcs.-Al,;cs de CÀistro.
He7·meMgildo de 11Ioraes.-Urbii.M de GouTJeia. 

Additiva:-Onde convier-Fica o governo 
autorisado a. iniciar os estudos de um mmal 
que, partindo da. cidade do Bomfim, na es
r.t-ada de ferro do prolongamento rla. Bahia. a 
S. Franci:>co. vá ter o.o morro do Cha.péo,~;,
sando pela Saude e Jacobina. , ·;:.. ~ 

S. R.- Sa.la das sessões, 6 de setembro.::fde.'; 
1895.- Vt:r,qne de .4.breu.-Paranhos Monte· 
ne!Jro.- EduarJo Ranws.-JElton.-.4.u,qusto 
tle F,.eitas.- Dionysio C..-rqueira.-Tole1Uino 
dos Santos. - .Jose lgnacio.-Rrxlrigues Lima. 
-Tosta.-Nei'Of).. 

A' verba 5·· - Correios - accrescente-se : 
30:000$ para. a. compra de uma lancha. a. va
por para. o serviço marítimo da ·Repartição 
do Correio da Bahia e 10:000$ pa.r:t c.nstP.io e 
pessoal em serviço do. mesma. 

S. R.~la da.:s sessões. 6 de setembro de 
!895.-Vergne de Abreu.-Dionysio Ce1·que:ra. 
-Aristides de Queiyo:; .~Tolentino dos Santos. 
-Augusto 'áe Freitas.-Rodrigues Lima.-
Eduardo Ramos.- Zama.- Tosta.- &mtos 
Pereira. - Paran!tos Monteneg1·o . -Milton·-=-
NeiTJa. · 
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Onde convier: - Fica. creada. a verba de 
60:000$ para. uma linha. telegraphica de Mor· 
rinhos a. Pyrenopolis, pa.!ll>a.ndo por Bomfim. 

Admini$tt·ação do cot•ooel Vespnsiaoo de Al
buquerque. 

S. R.-Sa.Ia. da.s sessões, 6 de setembro de 
1895. -Hermenegildo de: 11{o,·aes.- Ovir.lio 
Abrantes.-Alves de Castl"O.-Urbano ele ·Gou
veia.. 

O ex-ctit'ecto~ dt~. e!>trada, procumodo de
f<:nder,a legalidade da sua administração, 
~·ssa entre outras cousas, que a responsabi
lttla•le do desfalqu~ dos 5.000:000$ não ca.bia 
:to Sr• . ex-tbesourell'o, que e um oidudiio de 
caracter puro e de toda a. honestidade. 

Pr·ocure-se, portanto, o respoosa.vel.,. Additiva.:-No n. 5do :art. 1• ...:.depois das 
pa.Iavra.s-conducção de malas-accrescente·se 
-as malas de Maceió pa.r:a. a. cidade de Passo 
de Cama.ra.gibe e outras loca.li<l::>des do norte 
do Estado de Alngôas, seriio expe'didas de qua
tro em qua.tro dias. 

S. R.-Sala da.s sessõe:s, O de setembro ele 
1895.-Fernandes Lima. 

A' ta.bella. 16-Estrada. de Ferro de Porto 
. .Uegre a Ul'l.lgua.yana. :-:tccre&'.P.nte-sP. ro:r. ru
brica- Via-permanente-- na verba pessoal, 
34:448$920-na verba m:'l.terial, ,14:450$247-
na verba. encommeoda.s dle material, trafego 
e locomoção, 200:000$ - na. verba pro
longarnento de Taquary , a. Porto Alegre, 
256:387$'000. 

S. R .-Sala das se.c:sÕt~. 6 de setembro de 
1895.-Aureliano Bm·bos:a.-Marça~ Escobar. 
-Fonseca Guimarães.- VictoYi,~o Montei.ro.
Apparicio j\ftiriense.- v'espásiano de AUJtl
querque. 

Ao n. 6 accrescente··se: 40:000$000 para 
construcção de uma linha telegraphica para. 
S. Pedro de Itaba.poana e outra para S. José 
do Calçado, ambas no Estado do Espírito 
Santo. 

Eu não me refed e nem podht referit·-me 
di r·ectameote à administração ue~se nosso 
colle;;a, não só porque tbi agor·a que se abriu 
inquerito para. aput·.J.r a verdade e, portanto 
não se póde saber em que epoc.'\ se deu esse 
desfalque, coroo tambern pot•que não tenho o 
direito de duvidar da honorabilidatle de u:n 
collega meu. 

O Sa. JosÉ CARLOS- Nunca contestada. 
O Skt. MA-NOEL FU.Lc:lt::Ncro- E' verdade. 

Sentiotlo o desf<llque da Estrada de Fet•t•o 
Centml, só tive em vista pedir ao govemo 
que abreviasse as pesquizas a que se proce!le 
alim de apul'ar-se a verdade. 

, ) SR. VESPASIANO DE ALBUQUERQUE
Quando vóde estar compromettido um inoo
ceute. 

O SR. MANOEL FutGENCro- Não tive em 
vista accusar pessoa. al uma, nem costumo 
descer a indivir.luaHda ~d<! tr.Mo .dos 
altos interesses- -pu - -li . --=-

F tt . - ,,_, .,r.. ~ 
aço. por ao c, "'l"ec.mcal)l:!O'p'lt'l'a que 

não p<~ire sobre a reputaç.'io do distincto 
collega. accusn.ção tal com a. minha respon
sabilidade. 

Tenho dito. 

SEGUNDA PARTE: DA OR.DBM DO DIA 

Ao n. 21 accrescen te-se: - 250:000$000 
para. quebramento das pedras denominadas 
Tapttetra, no porto da Victoria. 

Onde convier:-0 ser·viço de reboques no 
Espírito Sa.nto-redija.-se assim: ltapemerim, 
20:000$000- de Beneve,nte, 20:000SOOO. 

Entra em 1" di:scussã.o do nrojecto n. <!7, de 
180::., antorisando o Poder Executivo a. trans
f,;rir do qundro do exercito e incluir como 
eiTectivo n•• brig-ada polici:•l da Capitn.l Fede
ral, no posto que jit exerce em commis!:'ão, o 
major auxiliar technico do Ministerio da. Jus
tk~t e Negocios intet·iores e alferes do exer
cito Bcnevenuto de Souza Magalhães. 

S. R.-Sala. das sessêíes, 6 de setembro de 
1895.-Torql.,ato Morei:ra.-Galdino Lo1·eto. 
Athayde .]unioY. 

Fica. a discussão adiaila. pela llora. 

O Sr. Manoel · F u lg·eucio
(Para uma explicação pessor.tl)-':3r, presitleote, 
o JoYnal do ConMle,·cio d ·~ hoje, em uma de 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a. 
discussão e adiada a votação. 

suas varias, nllndindo ao discurso por mim E' annunciada a 2• discussão do projecto 
hontem proferido, à respeito do Orçamento n. 75 A, de 1895, concedendo a. Irmandade do 
da. Via.ção,disse o seguinte (lê) : Santíssimo Sacramento da. Candelaria. tres 

«O Sr. deputado Mmooel Fulgencio, discu- loterias de lJ•OO:OOO$, c.vla. urna., em bene
tindo hontem longam•ento o Orçamento do ficio· da obras para. conclusão do templo . 
:M!nisterio ã~ Iod~stria.,. Via910 e Obt:as Pu- . Entra. em discu.ssãó 0 art. }o. 
bhcas, referJU-s~ as mmtas u-re"'ularttlades e 
esbanjamentos dos dinheiros publicos havido · Ve9m á. Mesa, sã.o lidas, apoiadas e postas 
na Estrada de· Ferro ·.central, durante a conjunctamente em diSéussão; a.s seguintes 

C=ara V. V i5 
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E,;.1endas 

Ao proJêcto u. 'i5, de IS!l5 : 
Art. 1.•- Em VE!Z da5 pala.vl'as:- em 

beoeftciÕ ·das obras e couclnsii.o do templo
digo.-ie - em boneficii o tio Hospital dos Lo.Y.t•
ros, c d:~s out1·as in~Lituiçlie:s de caridade, 
que<\ mesma Irmandade mantém . 

s. R. - S:Lla das SHssües, O de setembro tle 
1895.-A. ,lt:ltoa.- :fo/e,tliuo de Ccwvallto.
Ir;11acio 'l'o.<ta.- F,·wzcisco Sl)1l·re·. - Saato:,: 
Pcl'eil'(< .• - Pm·nawlc" Li111a.- Roclu! Ca<L-al
canti.- Octat:i.mo Loureil·o. - Carl-os Jorge . 
- l0$6 Jilu·io''<'· - (;onçt:l~e:; 3Io.itt. -Ph,to 
ela Fon~eca.- :Sillltlo dct Cwdut.- Linclofy1ho 
Ca~tano.- Cu.m1J~lina.- "1Icmoet l''t!lftencio . 
-PcwaiS(J Ccm;a~Càilti'.- Ca,·los ,l,i.-$ Glu.tgas. 
-O sem· Giir/,Oif. - Jtclr.(on,:9 L i,,za. - Gnn~ 
çalo <lc La!JO.~. - M'a;toC'I Ca.e!c<;zn . - J>b·e>< 
Fel'l'.!i?·a •• - Ju,vmcint ..l!Jre.<. - FU..,io de 
.-1~·attjo .- '1'nl.:aÚ11o da.< Saa!os.- :il!)me:;es 
P;·ado.-Pedrl) Bo;'!/C-•.-Leo~;c:?ildo Fitg• rci
I'CtS.- "\nisio dt1 .-1/n·e•~.- Clu.-tea ,,lJriaHcl . 
- Gouuia Lima.- C.•!,úta Lí,na.- .·1ttgu.s!o 
Seocro.- F.·anci;~XJ Gr,r·:,cl.- Lom-enço de 
S!'i.-Gcmi11 iano !JJ·a;if.- RodaljJlfO ~lb1·e;~ .
Ta-cal·c.s de Lyra.- A•·tln.tJ' To1·rc.~.- J:\1cica. 
Trin tJ.ade.-Si!l'a ;lf,tr.i::.-Fre<lcrico Borges . 
- ,1,·a1.1jo Go.:~.-s,i l?cimto. - Pa·uta Gw:
mcmre..~.-Vti'!JIIC de il/J,·c•,. - F;·am#co Vci
!Ja.-Olympio de Cau!J)I)~.- Clo·i..<tiao Cl'l!.::.

Noguefl·a Pa:·alltr[Ju<i. - Ro<lri!Jt'CS Lilll<l.
Edua,·do de Bcn·edo. - Hel,;ecio 3.lor.te.
Lima Bacrwy.- ]{m·i.cmo l~amos.- Ari.<ticlcs 
ele 01teiro.::. - L11i: llomi;i!Jiles.- Costa Ro
d,·igues.- Bcli:ario <ie .Sou;a.- Xavie;· do 
T,·aue. 

Ao projecto n. 75, d.e 1895: 

Ao ax·t. 1. '' E' con,cedido ú. Irmandade uo 
Santíssimo Sacramento u;J. Candcfari<l. tres 
loterias do valor de U.OOO:OOOS cada uma. 

.Para!n'apho. O beneficio seril levado ;.i. 
conta de patrimonio inalienavêl elo Asylo 
Profissional e Hospit;\l dos L;~Zaros, custeados 
pol' essa. Associa~o. 

S. R. - Sala das se:ssõe!õ. 6 de setembro de 
1895.-Erico CoeU.o . · 

OSR. Josf: C.\Rr.os-V. Ex. :úoda faz 
muito Loas pon tarias. 

O SR. JoÃo Pe~JDO- As emeodns apreseu
tnd;ts no projecto estão em controdic~ito com 
o Jlcdido. . 

O quo so p<~tlo d o pt•ortuoto do tros loterllls 
de l .uoo: 001)$ Jllll'a conclusão das obras do 
templo tla C:ultlelari;\, Vendo-se, ~orém, 9ue 
este pecliuo cr:t completamente mconstltu
cioual, tt·atou- se de dour;w il. pillul:~o occul~ 
taul.lo a maldade, mas deix;\ntlo-lile a peçonha. 
no fuutlo. 

Em \'ista do :trt. i2 dtl. Constitui{:c1o, o 
lll'(ljecto é inconstitucioua.J, .e não póde se1· 
votado, upezar de s~ ter querido rode;ll· a 
tlill1cultladc·, apresentan~o-se ~ma et~Ml?a 
p;trn. oncohl'il' o seu defetto de mcoostttuciO
na.lidQ.\le. 

A eon ft~ri:\ da C:andol:wia pede o uxilio do 
3.0(10:000.~ por meio de loterias pa~a. coMI~t
siio tle suas obt'<tS, mas os se'!_S servtços e~tito 
tiio hem tnoutil.dos que ella D!~.O devu prec1s.1.r 
rle cousa alguma; e tanto não pt·ecisa, que 
:~inda rl:i. 150:~ do esmolas. 

Ot':\, quem dti. esmolas não pede ftwoz:es. 
Sobra-lhe tanto dinbeiN que até arrMJOU 
o iostitnto liacteriolCigico. cousa. que não mo 
p:trece muito prol•l'ia do confraria religiosa, 
de que seria m<us propt·ia nos institutos tlc 
~tuathomht, ele hrgiene, etc. 

Diz a commissão que a coufmria dn Ca.n
del:ll'ia mantém a expensM propt·ias o Hos
pital tios Lazaros. 

Or.~, para. os illustres deputados que ~o 
muito moços, o qne não conhecem n. qu~stil~, 
eu sempre dit•ei q tte o fundo daquella. IOStl
tuicito roi coostitt1ida pOl' muitas lvterms. 

Portanto, o auxilio que agora se pede, no 
contt·ario do 'LUe dizem :~s emendas, é noica 
e simplesmente para conclusito das obr:~s do 
templo, o a Constituição prohibe expressa~ 
mente que o Congresso vote semelllnntes 
aux.ilios. . 

O St•. João F"eoi<lo-Sr. pt•esi
dente, npaznr da. commi~são traze!' un1 eh::\
péu de sol para cobrir a. iuconstitucionalidade 
aeste projecto, elle é tão transparente que 
a. nioguem oõde lllüdir . 

Eu ó que levantei ~-sta lebre; mas não a 
corri, outros a: col'reram, e como~ brt~.via., 
saltou a barreira e esca.puliu. Como, po1·em, 
aqui volto outt~~ vez, nfio poss.,, apezat· da 
nunlll\ invalítlez; lleL-.:;l.r úc correkt aiuda 
que tropegn.mente. · 

A commissüo l\iud<\ sophisma extt':lllrd.t
nat•iamente qunnuo vem dizer qne a IgreJa 
1la Caodelnrin ó uma obra mixt;L Ora •. co
nheço templos magnHleos, Q"rnudiosos, rtcos, 
mixtos, porém, ó que não set o que c!. O que 
nisto tudo Yejo ó uma mystific;lção. O tem
plo reio ou bonito, ê sempre o templo, e 
portanto cst..1. lll'oposiçi4o é heretica. 

o templo e uos catholicos e ó li que elles 
vão commnotcar com a div1nd:lde. Quando o 
catholico vae ú Igreja. descobre~se c.i. fó~. 
depois vae {L piscina da. agua. lustra.! e purt
tlca-se, em S<'guida ajoelh;\, coocentr..-se e 
dà. o seu pensamento à. divindade. 

O Sa. GASP.\R. Dttmrno~o - Muitos posili
Yistns fazem isto. 

O SR.· JoÃo PE~loO - Mas porventura, 
quando o c.'\tllollco faz isso, é par~ rende1· 
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homeo:~.gem ás column:ls, aos marmÔ!'es bru
tos, á prata ~ Ní1.0, de Cllrto_ 

O SR. Eruco CoELHo - A" pra.ta, muitos 
razem. 
O~~ . .TnÃo P.F-xtoo -· Tambcm não duvido 

tlis.~o. 
Pot·tttn to, n~ se t!l'<\ttl. nem tle templos 

fllios, nem de templos b·~nitos. 
Pam Deus não ha templos gr:todes nem 

pe11uenos, ricos nem pobres - Todo:; cstã.o ao 
mesmo nível. 

Por "l'entut•a, alguma vez foi julguda mixt..1. 
a cathedt•t\l de Stmsburgo. a igrejn. de Santa 
Guduln, n:~. Belgiea,-o mosteiro üa Ba.ulha, 
•~ e:tthedral de Piza, a Notre-Dame de Paris, 
;t lgt•ejn. de S. Pedro de Roma ou a. de s . .João 
1lo 't..att•lo, templos aliás todos elles magoi
fleos 1 

O SR. TotENTIXO DE CA.R.VALHO - O Con
\'e~:to dos Jeronymos é uma obt':l. d'<\rte. 

O Sr.. JoXo PE:)(IllO ·- Mas nem p~·r i~o é 
sü ;\h! qne se exerce o nolto C.'\tholico. 

p,wtaoto, St•. pre~iolente. o pedido consi
;.:nado no projecto ser in. muito justo si não 
ro~e inconstitucional. Nã.o ha corlioas que 
poss:uu encobrir est:l. ioscoostitu~iona!idaüe. 

O St~. ERtCú COELUO - Si é i::~constitocio
ual, mais UID<t razão pam elle lt-.tosit•w por 
esta C.1m:u'n. 

O SR. JoÃo PE:)(ITlO - · Com a actu.a.t Consti
tui·~.ão est:i. se dando o que se deu com a 
Constituição do lmlJerio, que t~ profnntlos 
:rolpes sefl'reu que por l~m nc.\bou, e si o an
tigo legish\dor constituinte pudesse vel-a 
nessa OCC..'\Sião, nü.o :\ roconheceria . 

A lh\ Repuhlica. vne indo <\ ]lOuco e pouco, 
c em pouco tempo fic.'lrá iUV<\lid<\ com todos 
os mict•olJi'lS di.\ maldade~. 

A commissão aind<\ uos vem dizer muita 
couS\t .<\ respeito do jo·~o, e depois de con
dcmnm· o jogo <las loterias, j ustili:!:l. as lote
rillS. 

O io"'o das loteri<1s é o inimigo da econo
mia \13s pobres, é urut inimigo elas c:1iX:\S 
economicas ; m:1s a commissão diz com um 
littalismo musulmnuo; " Unl<\ vez que não se 
pótle acallar com as lote•rias, bote-se mais jo
go. • Desta maneira, o mundo não melhoraria. 

A embriaguez é um vicio que a.ssoh o 
muutlo ioteiro; ontl'eú•nlo, existem socieda
des de temperança na lnglo.tet•ro, na F~ança, 
na Belgic.'l, na Atlemaoha, em toda n. parte. 

Ora, petn theorln. d:l. commissito, como o 
vicio é incura~el, essns sociedades não teem 
r<'zo.io de set•. E depois, si as loterias devem 
\)Crmaoecer, si ellas de>em fo!'oecer recursos 
a Igreja, então é umr~ ini11uidade a polici..'\ 
M.~a.1· persetuindo as roletas, os cosmornma.s, 
o JOgo dos bichos, etc. = 

o que devemos e prohibir todo jogo, e ó 
<\tó uma vergonha para qualquet• b!"J.zileiro 
que o Cougrcsso vote medida desta ordem. 

Diz-se: tribute-se o · yicio po.rn delle se 
tirar p.\rtido. !lins então não se tributll só 
o jogo; tl·iiJuLe-l;e o cafl.lsmo, a prostituição e 
todos o~ vícios. 

Qt!nndo defenderam este projecto, dis.se
ram que muito:; pa.izes ti[·am vantagem das 
lotel'ius. Mas nós devemos imitur esses pli
zcs, si elles assassinarem pai",\ roubat• 1 Im· 
pot·te-se o (1ue ó bom, •\S bons doutrinas, a 
moralidade ; m:ts aada do que for pessimo 
c m::~.lcfico, como são estes jogos. 

Ent.:.1o proponham loterhls enormes para 
saldal' o clcficil. 

Os cllrist~s são todos beneficentes, empre
zam os seus esforços par:~. minorat• os m<~les 
â" humani<.lade, ~ uãv teezu uccel;sldnlle deste 
recurso. Templos mixtos não ba, já o demon
strei, o que ha é um projecto inconstitucio
nal, que<> Congresso niio deve approvar. 

r'aço votos P•\ra que a Candelari:t, que é 
tão ric.'\1 "cabe o seu templo com os seus re
cut·sos, e não veulm obl'ig:tr o Congresso a 
mntilar, a apunhalar a Constituição da. Repu
blie:\, poretue o projecto é contr.\rio ao artigo 
7Z da COnstitui~.ão. P<wece-mc que tenlto 
demonstr::do qne o pr ·.ice to nio deve ser ap
provauo, e peço dl\scutpaa v. El". de terto
ma.do este pouco tempo. 

O meu im foi desobrigar a. .;uiuha con: 
sciencia pwn. que não se diga que commetti 
um crime contra a Coostitoição da R.epu-
blica. (.l!~ it o bem; llttlito bem.) · 

Nlnguem mais peJindo a palavra. ê encer
r(l.d:l. a clist:ussii.o l.lo art. I• q,.sem debate suc
cessiv:;uueate n dos arts. 2• e 3". 

Entra. em discussão unicn. o projecto n. 126, 
ue 1895, aulorisantlo o Poder ExecutiYO a 
coucudel· ao 1• omciul dn. Bibliotbec.1. Nacio
nal, Olympio Ferreir;\ ·uas Neves, um anno 
de liceoç.'l. com ordenu.do, para tratar de sua 
mot.astia. fót·a do pair.. 

Niuguem padi:l(lo a pnli.\vt';\ é oocerrn.da a. 
discussão e ·aúiada t\ votnçüo. 

Entt1L em discussão onicaoprojecto n. 134, 
de 1895, autotiS;\ntlo o Poder Executivo a 
comleder ao Dr. Ladisl:i.o José de Carvalho e 
Araujo, medico da Hosped;n•ia de lmmigran
ltl:;, t:Ul Piul!tlh·~. um anuo de ltcença, com 
ordet..:ado, para traut• de sua saude. 

Nioguem pedindo a pnln.vm ó encerrada. a 
discussão e adiada n. vctnçiio. 

Continua a. 3• ~liscussão dv projecto n . 35, 
de 1595, !\utoris:~.ndo o governo a rever · o 
Reg•.1l:1mento e pro"'ramma. de estudos do 
Gymuasio Na.cioual (Redacçiio para 3• discus-
s\od(.\ projecto n. 205 A, do lS94). . 
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O S•·· Serzedello Co•~r<}a jui,za A reform:1. do ensino ft?íta pelo primeiro 
rle seu dev~r fazeto a lgumas oi.Jservações refe- Ministro d;t Instl'ucção obedeceu a um syste:,Ja 
rentes ao-projecto n_ 35. e isso é alguma cousa, sinão tudo, em uma 

Trata-se de autolt'ísa.r o Poder Executivo, reforma. 
sem restricções, a fn:zer a reforma. do ensino O nobre deputado por Pernambuco consi
secuodario nos esta.belecimeutos, oude o Es- derou a. psychologia como fazendo '!)arte da 
tado tem a direccão ·official do mesmo ensino o pllilo$O[Jhia. Que psychologia é e.ss:l f 

Antes de outra co:nsideraçiio, deve 1oepro- O ora(lor não comprehende- rorque a psy-
duzir aqui, com a mesma sincer•idado e< ene1·- chologia que conhece não faz pnrte lia philo
gia, a censut·a I'OJ'llliuhda a esse systema de sopbia, qtte é a· explicação r acional da oatu
autori:>a,ções ampl:ts .ao Poder Executi \'O, pelo r,:zn. e elo homem. 
illU5tmdo Dr. Erico Coelho . A psychologia que conhece e uma sciencia 

S. Ex. com a comjpet<::ncia profissional que cujas bases estão se accentua.ndo e que não 
possue uo IDl\gi:;terio• supet;ior. tem a. com- sabe bem si pertence a biologia, si á. sociolo
preheosão exacta. do~ per1gos que ba. em gh'l. O que sabe ~ que scril. impossível estu
conlerir ao Poder Ex:ecutivo :\ ~tttribuiçãú de da.r a psycbolozia sem o conhecimento das 
fazer r eformas de ensino. leis da vitia iodrvitlm\1, tlo ·nesmo modo Que 

Vem de longa d;;1ta este syslema, mas é impossível estudar astronomia sem o conhe
ta.mbem vem de lon:.;.\ d1tta. a série de dece· cimeuto da sciencia que ensin" a. medid:t d:IS 
pçves que sofi'relllos,"sempre que se lfá um:\ grandezas - (1. mathematic:l. 
r etorm<t lie ensino. O ora1lo1· refere-se aind<t a inclusão d;\ 

Quando não fosse O• f;tcto da ser attri!nlição logica na t:\l pbilosophia do sub~titutivo, e 
noss<t est:lbelecer bases para estas reformas; mostra como hoje não se conflmde mais a 
quando não fosse iuconv~oiente essa ÍO\'ersão )ogica com a m:lthematica. 
de papeis, ha o facto fornecido pela expe- l\'ão comprende tambem as sciencias hii>· 
rieucia, sobt·e o qual não tem receio de coo- tot·ica;;: que sciencia.s historicas são essas f 
testação, a incompetencin. dos que ti~.eram t\S ~l0dernameote e só modernamente o estudo 
reformas, trazendo :a. balbUi'dia e !,,f.~lta de de bi::;tot'ia. começa a ter um caracter scien
systema no ensino . · ~ ti fico; os lll<Lteriaes agora é que come.çam ~ 

Não dará, por con~;eguinte, autorisação ao ser ar;;amaçados-e só modernameute é que 
Poder Executivo par·;t fazer a reform;'\. do um ou outro llistoriador começa. a entrever 
ensino secundario. certas leis. 

Passando a tratar elas bases otrerecitlas Essas ~ciencias historicas se reduzirão, pois, 
pelo Sr. deputado Meaeiros e AltJuquerque, à historia t Mas, si é ''ssim, esse estudo exige 
aiz o Ol'<tdor que, a serem acceitas, o ensino um t.u·go preparo, não da philosophia citada, 
secundario estará per,lido por muito tempo. mas das scieucias reaes e positivas. 

S. Ex . começa eu tendendo qne o eusino tlas O or;t•.lor estl'llnh:~. ainch no exame de ma-
. lioguas vivas em sé:ri:t appliC<IÇã.o pt'<\tic;\ dureza a existencia da 2" série de scieucias 
deve ser um dos prineipaes objectivos clo eu- - naturaes e philosophiCáS. Que sciencias 
si.oo. pbi!osopllica-> sito essns1 

S. Ex. di~ tal importaocia ao cstu•lo pra· E~tudando as cl:\SSilicaç\íe;; d~ Bacou, Am-
tico d.:stas línguas, que est~tbelece a obrig-a- pêr•e, Spencer, Comte e Bonrdeau não en· 
eões uo ensino e do e:\ame das ontras uisci- cootrou ess:~. deunminaçii.o lle sciencias philo
plinas em e<td•• uma das lin~uas vivas. sopbicas ac lado de sciencias mathematicas e 

Ora, isso é um e1•ro, porque là.llar uma !in- naturaes. 
gna. prati<)ameote ~um:\ questão secundaria. O orador refere-se ainda. ao desenvolvi-

S. E:x. faz abstracçã.o do grego, e do latim ment,, que o projectc dà <tO ensino de desenho. 
S. Ex . quõr o quantuon SGIIis . Está. ue accôt·do, ID<\S a lettra i, .maod:• 

Si S. E~. pe1·correr· n esc:tla scieotifica, si snpprimir a cadeira de geometri:J. ·líescri· 
desce1' ao domínio da physica, da chimica, das ptiya 1 
scieocias natur-aes, compr·ebeoderã. a impor- Como ensinar desenho, sem conhecimento 
taocia das ch,ssiücaçõ•:.S e nessas cl:lSSiricaç:ões tla descriptiva f . 
o estudo da nomenclatura . uomenclatur>tS em Co1uo tles;enll:lr sem. conhecer<\ th&oria das 
que o latim e o grego• são um grande ele- projecções, a theori:\ das sombras e as regras 
mento ! ! relativas á pe!'Spectiva. ~ Como desenhar sem 

As emendas, diz o orador, não teem sys- conhecer a t heorht dos panos cotados! .Não. 
tema; s:1o a ;tntithese de torlos os svstemas O orador, por maior que sej!l o respeito que 
existeotes. o · • tem p~los talentos do nobre deputado por 

Não sabe si teremo~; n<:cCS5idnde de pediJ· ?elolla!)lhuco, votacontl'l\ a autori~ação e vot.1. 
' lic.ões '•i F1·ança e .á ·.:\.llemanh:\ uepois •las CIJIItra as b<~scs que irão permittir um:1. re
reformas feít.1.; pelo e:Spirito emiuentemente formí\ sem system;\ e em des!\ccordo com o 
culto de Benjamin Cottsta.nt sobre ensino. desenvolvimento scient ifico. (Muito bem. O 
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orador foi comprimentculo p01· seus collegas 
presentes.) 

Fica a discussão adiada. pela. hora: 
P<l5Sa-se à hora .festinada. ao expediente. 
O Sr. 1° secretal'io procede á leitur-a, úo 

seguinte 

EX.PEDII:!:NTE 

Officios: 
Do Sr. deputado Similo da Cunha solici

ta.uJo licença até o ftm da presente sessão 
legislativa. pot• motivo de saude.- A' Com
miss.\o de Petições e Poderes. 

Do Sr. 1 o secretario do Senado, de 5 do 
corrente. devolvendo com emendas a propo
sição desta Caroat'a. que :unnistia. a.s pessoas 
que directa ou indirectamente tomaram par
te nos mov1mentos potltlcos de AlaeOa.s e 
G_oyaz..:- A'. Co?UDiss.'lo de Constituição, Le
gislaçao e JUStiça. 

Da_ Legaç;1~ do Brnzil., na Republic."'. Ar
gentma, envmntlo o requerimento de D. 
Manuel:~. Affonso de Ca:rvalho .. p'!dindo uma 
pensão.-A' Commissào de P·eusões e con
tas. 

Requerimento do c.tpitiio reformado Ma
riano Marques da Silva, 1~ediudo que seus 
filhos seja.m incluídos nas disposições d6 de
creto de 3 de noverobr:> cJe 1894.-A' Com
missão de Mat:inba e Guerro. 

O Sr. Bueno de Andra<la
pede a pal:lvra apenru; para enviar à Mesa 
um requet'imento de !)ElDSiio. 

Sabe pue esses requerimentos de pensões 
são recebidos, em t•eg:ra, com esrlecial des
agTado por asta. Camaro ; mas o caso 
nctual mereca, si não a approvação, no me
nos estudo da. commissão, à qu;\l deve ser 
elle atrecto. 

do de ganhar a. sua. subsisteacia. no ser
viço putJiico ; 2•, que hoje vive pelo tra
balho de sua esposa, e e por assim dizer, 
uma carga. á familia, dada. pelo serviço pu
blico. 

O orador ê tanto mais insuspeito nesta. 
que:.'ião, quanto a .este medico não o pren
dem nem as &.!ações p~oaes, nem sonti
roeotos de conterrnneo ; é um filho do Norte 
é um filho d<\ Bahia., que està vivendo na 
Sllll. terra, que conhece ha pouco, mas acha 
que é justo o pedido, e por isso pede à. illus
trad<\ commissii.o que estude o requerimento 
e sobre e!le projecte a. sua. benevolencia. 
(·Muito bem.) 

Yem a ){e&\, e e enviado á Commissão d& 
Peosocs e Coot.'IS, o requer imento do Dr. 
Antonio dos R.eis Araujo Góes, pedindo u.mtl. 
pensão. 

Vem é. Mesa.::~. !l'lgninte 

Declar09111> 

Declaro que daria o meu voto, si presente 
estivesse, ao pro.iecto n. 152, de 1895, que 
fixa em 200:000$ a quantia devid<\ ao almi
r<tnte Gonçalves, pa1-:l. os e:treitos do uecreto 
de 30 de julho de 18~0. 

Sala das sessões, G de setembro de 1895.-
1\Iartins Junior. 

Vão a. imprimir as se,"'Uintes Redacções: 

N. 186 Á. DE 1895 

Redaç<iO final do pro;ec!o ~. 1$6 do corrente 
11nno l)ue autorisa. a abertura. do cre'.lito sup· 
plementa.r de 830:800$ ao Ministerio ácr. 
.l[arinl1a â 11erba 4'.0bran <lo <·rçamento 'Oi
gente 

Foi ~m ~e·lico que s.e torn~u c?mpleta- o Con..,resso Nacional resolve: 
mente mvahdo no se:rvtço samtarto dest-1. " . . 
Capital ; roi um medico que se tornou pa1·a- AT~ .. 1: • ~· o ~ove_rno autort~o a abm 
lytico, devido :\. cumprir fielmente os seus ' ao ::\!tmsterto da ~farmha. ocred1to de 830:0009 
deveres CC>mo inspector sanitario d:\ limpeZ<L supplement.:r á verba.- Obras- n. 20 do 
publica nesta Cid:~.de. art:. 4" da 1et n. 2~6. de 24 d~ dezembro de 

Nestas coadieões, 0 orador ach<1. que c,t\ 1895 pa-ra.occor-r~r a co~trucça_o de um q_nar
pensã.o é tão sagrall<1. como a que se d;\ ;\O tel para o ~talbao de mfa.ntarta ~e ~arinba., . 
militar qoe roi rerido no campo ela batalha . . o~a. e~ 500:000$, 8.?5 re~s mdispe~sa
Achn. que é tão just:\ •como a que se da ao VelS a. dtversos proprt~ nacto~aes. na. ~lha. 
nu li tar que dur;lo te d!uas horas, dous dias, d!"s Cobras or~do!: e_rn _2..=~0: OOOS ~ a fabrtca
b<,_talhou uo campo da luta em prol d<\ Pa- çao de uma. porta-ca.crao para o dique Guana.-
trla, e que tem. :1. sua. vida. mais ~;nrantida. bl\ra orçada er:n 80:800$000: . _ 
c()ntra os pertgos. por outros meios de A~t. 2.• R.exoga.m-se asd1spostçoes em coa-
defesa. tmrto . 

Os attestados juntos ao requerimento Sala das coromissões:s de setembro de 1885. 
prov,un : 1•, que e:;se, medico, que agora - Pa.ranh.os Jllontenegro. - J • • 4.. Neiw..-F. 
_se ~tornou impresta.vel, ficou impossibilita- Lima D114rte. 
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N. 38 B - 1895 

Rc!lacç<io fl:.~<al do 1wojecco n •. 'JS, <lo col"l·cnte 
anno, guc 1·eorganisa o ensino acts {acul<larlcs 
ele <lirc{!~ 

§ 1.• Pa.ra o ensino destas ma.terias l1a.verú. 
19 lentes ca.thedra.ticos e 8 substitutos, que 
serã.o: 

Um de dit·eito roma.no, ·direito civil e le

O Congresso Naciona.l decreta.: 
Art. r.• A partir do primeiro anno lectivo 

depois d(l. publicação doesta lei, o ensino nn.s 
faculda-des de direito ser;i. feito em cinco an
nos, distribuídas as ma.teri<\S ·do curso pelas 
seguintes cadeiras: 

1• am10 

1' ca.deira.-Philoso)~hia. do direito. 
2• cadeir<1.-Direito rom:tno. 
3" cadet1·c1- Dire1to Jpublh.:oe constitucional. 

2• anno 

i' ca.de:ira.-Direito dvil (I" cadeira). 
2" cadeira.-'-Direito ct•imin:.tl (!• cadeira). 

· 3·' cadeira- Direito internacion<~l publ!co e 
diplomacia. . 

4" cadeira.-&onomin. política. 

glslaç,;io compa.rada.; 
Um de direito commercial; 
Um de diJ:eito criminal ; 
Um de medicina. publica.; 
Dous de philosophia. do direito, direito pu

blico e constitucional, direito internacional 
publico e diplomacia., e dil•eito nacional; 

Um de economi2. politica., sciencia. das fi. 
nanc:as e contabilidade do Estado, sciencia. da. 
atlministraçii.o e direito administt•ativo ; 

Um de theoria. do processo civil, commel'· 
cial e criminal e pratica. forense. 

§ 2:' Os stibsLitutos de direito romano, di
reito publico e constitucional, llireito com
mer~ial (2' cadeira) e medicina publica. farão 
sempre cur:;us wm p lementares sobre a. pu. r te 
do proaramma que lhes fot• determinada 
})el:\ coogregaç.io. de accordo com o prof-:ssor 
da respectiva cadeira. 

Estes curos começarão quando entender 
conveniente a. congregação; nunca.. porém, 
depois de tres mezes da u.be!·tura das 
;tulas . 

Os demais substitutos só mente fa.l'ão cursos 
complementares das outras ma.terias, quando 
assim ,julgar preciso a. congregação e em 
vi.rlude dé solicitáção do proiessor da ca
deir:~.. 

§ 3.• As funcções de preparador das ca
deiras de medicina. legal e hy:;iene serão ex
ercidas pelo substituto de medicina. pub!ica.. 

,lVP.,:t:;c1enc10~- das fin:~.n<:.as e conta- lo~o que vagarem os legares de preparador 
aclualmente providos. . . 

1' cadeir:t-Direito civil (2" ca.·leiro). 
2• cadeira-Direito Cl'iminal (especialmente 

direito militar e regirnen penitenciario (2" ca-

2• anno). 
(colltinua\:áO da 4• cadeira Art. 2 .• No l'egimen das Íi\CUldades de di-

reito ~erão observados os ~eguintes pre· 
ceitos. 4"- cadeil•a- Direito commercial (l" ca

dei;,-a). 

-
l~ ca.Ueira.:-Direito civil (3" cadeira). 
2" cadeira-Direito commercial (especial

mente o direito marítimo, fa.llencia e liqui
dação judiciaria.). 

3"- cadeira.-Theori;a. do processo civil, com
mercial e criminal. 

4" cadeira-Medicina. publica. 

r;• anno 

§ 1.• M aulas serão abert.'\S no dia 15 de 
março e encerrados no dia 15 de novembro. 

§ 2. • Os lentes das cadeiras, cttjas mn.te
l'ias continuam a ser ensinadas no·anno se
guinte, dever-âo proseguir nellas até que se 
termine o curso respectivo. : 

§ 3. • A prelecçii.o durarâ. uma hora, podendo 
o lente ouvir qu:olquer elos alumnos. Duas 
vezes por mez haverá exercícios praticos, 
segundo a. fórma. qua o lente determinar. 

§ 4.'· Para. a verificação da freqnencia. nas 
aulas havera um livro especial,- no qual in
screverão os alumnos os seus nomes. Deste 
livro, que ficarâ. sob aguarda do professor da 

ta cadeira- Pratica forense (continuação cadeira, serão extra.bida.s no fim de cada mez, 
da 3" cadeira do 4" aono). as respectivas notas para. o reconhecimento 

2• cadeira.- Sciencia da administra~ã.o e do nume1•o de faltas dadas pelo alumnos; ar-
direito :l.(lministrati\·o. · fixanuo·se edital no edificio em que funccio-

3" cadeira - Histo:ria ele direito e especial- na.r a faculdade, a.fim de que pos;:am ser feitas 
mente do direito naci.onal. as reclamações, que forem justas . 

. 4" cad(~ira.;:_Legisl:J1ção comparada· sobre o § 5. • Haver-ei. duas épor.as de ex:J.mes: a. pri-
. · --'··direito privado. :meil';l, logo depois de encert'adàs as-aulas,_ e 
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n segunda, 15 dias ante!; ele começar o·uovo rei to e o segundo 11. de historit~, e!Specíalmente 
a.nno lectivo. do ui rei to nacionn.l. 

§ 6.• Na primeira ép10ca. sômente serio P<n'll.g.a.pho unico. O lente cathedra.tico, 
admittidos a. exame os estudantes ma.ki· que não for aproveitado, ficará., todaYia., go-
culados. sando de to!las as suas regalias, até que, 'la· 

Na segunda serão admi.ttidos: gando qualquer cadeira, seja. encarregado do 
a) o 3.lwrulo, que em qualquer das aulas cru;luo ua. ma~ria. nclla. compreheudid<lo. 

elo curso que frequent:l.r, comprehendidas as Art. 5.• As fucuTdades livres, para. serem 
dos cursos complement:n•cs. der 40 f:~ltas. o reconheciua.s e poderem gosar das l'e,rralias e 
qual por tal motivo não potlerú.seradmittido vantagens estabelecidas na.legislaçãovigente, 
a exame na primeira época ; de,•erão ter um patrimonio de 50:000$, re· 

b) os a.tumnos de cm•sos pa.l'liculares, com· preseotado por a.polices dn divida. publica ge· 
prehendidos nesta cla.s!;e todos os que não ral ou.p:llo edificio em que as mes~as func· 
forem matriculados; cionarem, e provar uma freQaencJa nunca 

c) os reprovados na primoira époc.'\, paga inferior a 30 alumnos por espa<-o de dous an
. por estes nova taxa inte:;ral da. matricula ; nos, além da observancia do regimen de en

d) os alumnos matriculados. que por mo- sino prescripto nesta lei. 
tivo justificado não tiVE!rem feito exame na Par~grapho unico. A's actua.es fa.culdades 
êpoca anterior, li·nes é concedido o pr:~.Zo de cinco annos para 

O exame versarü. sobre os pontos quo a a constituição <leste patrimonio. 
commissão examinadoL·:a formular no acto, Art. 6.• As faculdades livres deverão orgo.
excepto para os alumnos contemplados na ni~ar os seus estatutos de accordo com o re· 
ultima classe. gimen adaptado na presente lei .. 

§ 7. • Em nenlmmll. das épocas podêril. o Art. i. • O governo nomeara para cada. 
atumno ser ua.minado nas materias de mais uma das f;~.Culdo.des livres um fisal de reco· 
de um anno. nhecida. competcncia. scientifica. em assu~-

0 alumno que tiver pres~d? e~a.me d~ ptos de ensino juriclico. o qual em relator•os 
materias de um anno na. prtme1ra epoca n<\.0 semestraes exporú. quanto houver verificado 
poder-.i. ser admittido a exame rla.s materias sobre o programma. e mereci me ato do ensino, 
do anno subseq11ente no. segunda época. m~rrcb:.. elo processo dos exames, nn.turez.'\ 

O o.lumno, porém. roprovado sôiD:ente Ell!l das provas exhibidas c. finalmente, sobre t~ 
uma das ruaterias do a.nno, poder<~ mo.tr•- observa.ncia da legislação em vigor, quer 
cutar·so no curso immetl.iato e presta.r exame quanto ã.s condiçües de admissií.~ ú. matricul~, 
<las di.sciplin::~s deste ao no em qualquer das quer quanto ao regimen do ensmo adopt:\tlo 
époc.1S, sendo pl'imoiramente approva.do na. nas referidas f<lculdaues. 
mat-lria do a.nno an erior. _ Al·t g • A admiAA'io :~ matt•icula. sem 

.§ 8." As. provas e~cri~ta. e. Ol-al de"~"~rao._ s~~ prcen~hlritento das cÕ;;dir:cies e:.:igidas na _lei, 
!.:!tas !la. epoca, annull~u~o so a prova esc~t ou a. inobservnncia. das regras estatwdas 
pta, SI por qualquer m.ettvo o alumno nao para 0 processo do:; exnmes verificado>, por 
~omplet:'l.r o exame,. . . . . úcnunci:~. do fiscal, ou ,1e qu:üquer cidadão, 

§ 9 ... O alumno Sl.l p(I(!C~ll. ter gum de urna I em inquerito p:u•n. tal flm OL·denado. com nu
Jlara outra faculdMle tle:pots de ter prest:ltlo diencia d~ lilcukl:ule, dar:~ loga.l' á. suspensão 
o ~x:une do anno. . . . . da. mesma lil.culdndc por um :l uous annos. 

l§ 10. As penas d•SCJP;~lllare~ a.pphc.1.1las _ror ~ 1 ... Verificado. a. prl\tic.'\ tlc abuso quanto 
qua~quer das fn.cE-ldade .• _olllcmes on _a e:. tas á. identi'lade dos :Llmnnos nos exames ou col
equqlaro.das, .rer;lO l'Cl1JlCt~ui_?S P~las outt:as. lo.~.do dos gni .. os. immcdi:lt:llnente ser-.i. cas-

Ar~. 3:0 ~~~ a.l;olulos ~" cu~s e~c~aes ' sado ;1 iostituiç-:io o titulo de 1i\cul~ade com 
de SCJen~tas .)urJdH~a~. d<a sctenct~s soc•aes .. e • as prerogati'>::~s a ello inlterentes. Só por de
de notortado ; contmuo,ndo, porem, o de :;ct· 1 ereto poderá ser suspens:1. a f;J.Cu!dade ou cas-
cn.cias)uridi~ por mais. de tl·es <lnn~s, o de I sado o seu titulo. . 
sc1encta3 soctaes por dous e o de notor~a.do por I § 2 .. ·\S irregularidades ou abus.os ue ou
um, si nelles houver ~studantes m•\tricuh\dos tra. nátnreza. que acarretem o abatimento 
e que queiram c0nclmi·OS: observando-se.em ' do nivet mor~l do eusino ncstos institutO$, 
taes cursos o reg1men a•dop~opor es~'\ lei. :darão Ion-ar á. censura·publica. 

Art. 4." Os lentes da.H cade1ras extJUcta.s e I o • _ . -
os actuaes substitutos sor-:io transferidos pa~ Art. 9. • ~~ fis~ perceberao a gra.tttlca~~ 
as no'>a.s cadeiras e para os loga.res de subst1· 1 annua.l rle. -.400$ pa..,nn. pela. r~J!ecttva !a. 
tutos creados por esta. lei ; precedendo pro- · c~lda.cle Lt n-e, q~e a re~olhera em pres~
post.\ da con!!l'e.,ooaçfw respectiva. Os actuaes ! ~.oe~ seme~traes a. reparb~.ao federal .pelo o O· 
professores de philo~ophia. e histeria de direito l ver no destgnarta.. . .. 
e tle direito nacional continuarão a e1:ercer, Art. 10. Ao CO~lcurso P:l.t:~- prov1~ento 
O t>rimeiro, a. C.'\de:ra.d.e phHOSOp1lia . de di· llOS logares u~ l~nte ca.therlratlCO e suhstttuto 
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de medicina 1nwU()(I. poderftO ser admi ttidos os 
doutores em medicina. 

§ 1." o concurso :se1·á. feito peronte um .iury 
composto de sete t!lembtros, sendo tr~s profis
sionaes da. respectiva fMuldade, eleitos pela 
congl'egação, e quatro doutores em medicina 
nomeádos pelo governo•, podendo ser para ts.l 
tim e:;colhidos profi:s~ioJuaes das f<1.culda.des of· 
1l.ch1es·· 

de fazenda ; 3:000$ para quebras, sendo 
2:000$ para o thesoureiro e 1:000$ para o 
pagador. 

· § 2. ~ O director da farnldade presidiri~ o 
concurso, sem, toda via, ter voto na escolbn. ne 
candidato ; 

§ 3." Terminado o concurso, e reunindo-se 
a congregação, para a apresentaçiio official do 
candidato. po·lerá. esta divergir do voto emit
tido pelo j ury, e, mo ti ·vando neste caso o seu 
parecer, o governo eseolher-.i. entre os dous 
candidatos ; 

§ 4." Em igualdadEl de condições ser-lo 
preferidos os bacharei:s ou doutores em di
reito. 

Art. 11. O governo e:xpedi:-á. os esta.tutos 
e regulamentos precisos para u. execução desta. 
lei, consolidando as •di~posições das n.ctuaes 

· ·· · ·instituiç:ões de ensino ;iuridico. que continua
rem em vigor. 

Art. 12. Revogam--se as disposições em 
contrario. 

Sala. das commissêies, 6 de setembro tle 
1895. - Paranhos illontcneqro. - F. Lima 
JJuarte.-J. A. Neiva. ·· 

Vae a imprimir o SElguinte 

Parece,· soln-e as emenda$ ao p1·ojecto n. 112. 
em segunda discu.~sii'o, l)tte P:J:a a clespe;r.t d.o 
.Mini:>te1·io ela Faze,1dct pa1·a o c;,;ercicio de 
1.896. 

A commissão de orçamento vem apresentar 
seu parecer sobre as emendas o.trerecidM em 
2• discussão ao projecto de or\'n.meuto da t:t
zenda para 1896. 

A' rubrica 7• - E!D!enda da commissão de 
orçamento: 
Accr~nte-se: 

P~soa.l - Augmentacla de 97:200$, sendo 
92:400$ pa.ra o resta.bl~lecii:JJento de duas sub
directorias extinctas à.;• Directoria. das Rendas 
Publicas e de Conta.bilidane, com o pessoal 

. para cada uma de: um sub-director, dous 
primeiros escriptura:riós, t.res segtmdos e 

.. :tres terceii·os; 1:800$; para a gratificação (le 
. ü m auxiliar da Dire<:toria das Rendas Pu

j,:.-:;:.::~_,}~i.ca_s .q~e. ser"rtrá de .. secret.ari9 do conselho 

, 
.":""" ·~ 

A'·rubrica 10 ..=. Emenda da commissão de 
orçame_nto: 

Accrescente-se ; 
Pessoal - Augme.nta.da. 1.1. cotlaignaçãn de 

1:000$ para. qu.ebms ao t!\esourt~l'O. ª 

A' rubrica 11 - !!:menda da commissão de 
orçarneoto : 

Accrescente-se: 
Alfa.nliega da Capital Federal - Pessoa.! 

- Augmentada a consignação de 2:600$, 
sendo 1 :000$ pa.ra quebras :<o thesoureiro 
e 1:600$ para elevar os vencimentos dos aju
dantes do administrador das capatazias. 

Espírito Santo - Pessoal- Augmentada a 
consignação de 300$ para quebras ao thesou
reiro. 

Bahia.- Pessoal - Augmenta.daa consigna
çii.o de 1:600$. seodo 600$ .para quebras ao 
thesoureiro e 1:000$ · para elevar os venci
mentos de ajudante de administrador das ca-
patazias, . 

Aracajú -Pessoal- · Augmentada a consi
gnação de·2:500$ para a creação do logar de 
administrador das capatazias, com 1:600$ de 
de ordenado e 900$ de gratificação ; de 300$ 
par;.~ quebras <l.O thesoureiro. 

Penedo - Pessoal - Augmentada a consi
~nação .-le 2:500$ para a creação do logar de 
3-'iministratlor di.I.S capatazias, com 1:600$ de 
orrlenado e 900$ de gratiricação; ele 300$ paí'á,f 
quebr-as ao thesoureiro. . "' ; 

Escaleres - Materh1l- Augmentada a io-11-
signação de 2:000$000. -

Maceió - Pessoal - Augmentada a con
signação de 400$ para quebras ao thesou
reiro. 

Pernambuco - Pe:ssoal - Augmentada a 
consignação de l :0(_)0$ para elevar os venci· 
mentos do ajudante do administrodor das ca
patazias ; de 600$ para quebras ao thesou
reiro. 

Pl!-rohyba-Pessoal-Augmenta.c:1a de 300$ 
para quebras ao thesoru:eiro. 

Rio Grande do Norté-Pessoal-Augmen
ta.da de 2:500$ para a creação do Iogar de ad· 
ministrador das capata.zias, com I :600$· de or· 
denado e ~00$ de gratificação ; de 300$ para 
quebras ao thesoureiro. 

Cearã.-Pessoal-Augmentada de 400$ para 
quebras ao thesoureiro. . . ·..... ... . --
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Parna.hyba. - Pesso:1.lt - Augmentada. rle 
2:500$ para. a. creaçõo do loga.r de adminis
tr:~.o\or das capatazias,cocn 1 :600$ de ordenado 
e WO$ de gratificação; de 3GO$ para quebras 
ao thesourei.ro. 

de Corumbà., para cuja. acquisição a. proposta 
do goYerno destinara quantia. necessaria.. 

A commiss5.o de orçamento é de parecer 
que eUa seja approva.da assim modificada: 

Maranhão-Pessoal- Augmentada. de 400$ 
pa.ra. quebras ao thesoureiro .. 

P:>.rã.-Pessoa.l-Augm.entada a. consignnc-'1.0 
de l :000$ para. elevar os: vencimentos do aju
dante do administl·adol' das capatazias: de 
200$. para. a. gratificação de 2JJ '/o sobre o a.u
gmento acima especifi.cad.o; de 600$, para. que
bl"J.S ao thesoureiro. 

Pessoal: ~tccrescente-se 3:600$ para um 
ma.cbinista. a 2:400$ annuaes e um foguista. 
a I :200$ annua.es. 

Material: aocre.soeote-so 1:000$ po.ro. oom
bustivel ela lancha a. vapor. 

Ma.nàos- Pessoa.!- Augmentada de 400$ 
para. quebras ao thesont'eiro. 

A' rubrica 12, emenda. da. commissão de or· 
çameoto: 

Substitua.-se pelo seguinte: Santos-Pessoa.I-Augmentad:>. a coosigna.
çJo de 1:000$ para elev·a.r os vencimentos do 
ajudante do a.d.In.inistradlor •1a.s capatazias: de 
400$. para a. gratiticaçãct de 40 •/o sobre o au
gmento acima especifieado ; de 600$. para 
quebras ao thesoureiro. 

PeSS()a.l- Seis delegacias fisca.es no Pará, 
Pern.ambuco. Bahia., s. Paulo, Porto Alegre 
e )finas Geraes, com o seguinte pessoal cada 
uma: 

Paranaguá.-Pessoa.l--Augmentada de 300$ 
pa.ra.,quebras ao thesoureiro. 

Santa. catha.rina.-Pessoa.l- Augment:>.da. a. 
consignação de 9:000$. para a creação de dous 
conferentes, com ordena.do de 3:000$ e grati
ficação de 1 :500$; de 5::000$. pai-a. 1t creaçã.o 
do Jogar de guarda-mór. sendo 3:300$ de or
denado e 1 :700$ de gra.ti.ficaç.ão; de 300$, para. 
quebras a.o thesoureiro. 

Porto-Alegre - Pessaa.l .- Augmentada. de 
40()$, para. quebras ao thesourelro. 

R.io Granue do Sul-Pessoal- Augmeotada. 
de 400$, par~ quebras a.o thesoureiro. 

Urugua.yana.- Pesso;1l - Augmentada de 
30()$, para. quebras ao tllesoureiro. 

Corumbâ-Pessoai-A.ugmeota.da de 300$. 
para quebras ao thesoureiro. 

S. Paulo-Pessoal-Augmentadade 1:000$, 
para elevar os vencim.entos do ajudante do 
administl"ador das capatazias; de 600$. pa.ra. 
quebras ao the..--oureiro. 

Supprialida. adelegaci'a fiscal do R.io Grande 
do Sul. 

4• 

A' mesma. rubrica. 
A commissão é de parecer que seja. a.ppro

vada. a. seguinte emend.a do Sr. Ta.va.res de 
Lyra.: 

AHa.ndega. do R.io Grande do Norte- Con
signe-se<\ verba de 2:000$ para. installar em 
commodo proprio o archivo da. extincta the
souraria.. 

A· mesma. rubrica. 
Emenda. dos Srs. Ma.riano R.a.mos e Carac

ciolo: 
Sejam consignadas vorbas para o pessoal e 

combustível da 1a.11~ha :a. vapor da Al!a.ndega 
C<Lm:.n V V 

1 deleg1ldo ...... .. 9:000S 9:000$ 
2 1•• escriptura.rios 4:800$ 9:600$ 
2 2 .. escriptut·arios 4:000$ 8:000$ 
2 3•• escripturarios 2:400$ 4:800$ 
2 4•• escri~tur;:~,rios 2:000~ 4:000~ 
1 tbesourelro ...... 6:~ 6:000S 
1 tiel. ............ 2:400~ 2:400$ 
l c:>.rtorario .... . .• 2:400$ 2:400$ 
l porteit•o .. ....... 3:600$ 3:600$ 
2 continuos ...•..• 1 :200$ 2:400$ 

15 52:200$ 313:200$ 

Materittl, a.ugmentada. de 40:000$, 
pal"cl. as quatro dele,<TS.cias nova-
me:lte cre.'\das •... . . _........... 62:644$ 

Pessoal-Qua.tro de delegacias em Cuyabâ., 
Goya.z, Curitybo. e Tberezina., com o seguinte 
pessoal vara cada. uma: 

1 delegado ..... . ..... . ... 6:0ü~ 
1 1• escriptura.rio ...•.... 8:200$ 
1 2" escripturario ......... 2:400$ 
1 thesoureiro ......... . .. 4:000$ 
1 porteir<i e ca.rtorario .. . . 2:500$ 
1 continuo .... .. ...... .. . 1 :000$ 

19:100$ 114:600$ 

A commissão estudando o mecanismo desta 
t·uiJrica reconheceu que a emenda. que_apr~
sentou não esta.v:\ de accordo com a dtspo:Sl· 
çiio contida. no projecto que a. esse respettt> ~ 
a. 0<\maro. enviou a.o Sen,uio, porqa~nt? os · 
vencimentos nelh\ propostos não cotnctdem 
com os da.s :üfandegas sltns uos Es.t.'\dos em 
que for:tm cr·eadas novas delegacias, ~em 
tm elevação dos voocimentos da.s ant1~ 
foi limita.•l;l. as que actut\IOlet1te g?sa.m as 
nlCMdegas !oca.!isadas nos respectivos Es~ 
t:>.dos. 

1G 
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A commissão viu-se em difficulclades qu:m
to ao estabelecimento do~ vencimentos da 
tlelegacia de Goyaz por uão haver a\fande~\ 
nesse Estado ; decidiu. applicar-lhe a mesma 
tt\IJe\la ue Cuntiba . . 

Uma deleguei:\ fiscal em Cuyabi, 
com o seguinte pessoa.!: 

1 delegado .................. 6:00~ 
1 1" esct•iptura.rio .......... 3:200$ 
2 2·'• ditos .. . ........ 2:400$ 4:800:-:; 
1 tllcsoureiro ........... .. . 4:0008 
1 porteiro e cat·!Mario .•. . .• 2:500~ 
1 continuo .............. .. . I :000$ 

--21:500$ 

f'ela. emcndà da coanmissão foi suppr:mido 
um 1o~ar ue escr~pt~·t'iU'io ll(l uo1e;;Mi<• de 
C&yabi\ : :\ cornmJS...::a.o, pel:l. leitura de uo
cumento o11icial, tem occasião de \'et•ific.'\r 
que tal suppt•cssão não é util ao serv!ço ]m-
L!ico. í 

Po:· isso ella tem. o dever de apresentar, a 
segomte: 

Cinco tlc1egacitlS fu;caes no Pará. Pernam
buco, Bahb, S. Paulo e ~Iinas Ger:u:s, com 
o seguinte pessoal cada. uma: 

1 dele,rra.do ......... 9:000::: 9:000S 
2 1•·• escripturarios. 4:800~ 9:600$ 
2 2•• (li tos •...... , .. 4:000::; 8:000$ 
2 3'• ditos .......... 2:400~ 4:Soo$ 
2 4•• ditos ......... 2:000:=; 4:000$ 
1 thesoureiro .. .. ... 6:000:5 5:000s 
1 fiel .... .. ........ 2:4.00$ 2:400~ 
1 cartora1•io .. .. .... 2:400)j 2:400S 
1. porteh•o ....... . ... :l:GOO.~ 3:600>; 
2 continuos ......... 1:200$ 2:40:}$ 

15 52:200$ 
---261: 100:;; 

Uma delegacia fiscal no Rio Oranda 
do Sul, com o seguinte p~soa.l: 

I director .......... 7:200s í:2fl0.~ 
2 !•• esct·ipturarios. 4:80(}.j 9 :601~:-; 
2 2· • ditos .. .. ....... ::I:GOO;j 7:200S 
2 3•• ditos ........... 2:4.00:-:: 4:SOOS 
2 4•• ditos ........... 2:000~ 4:000$ 
l 9Hl .. <:Oureiro ...... . 5:40(1::: 5:4()0$ 
1 hel .............. . 2:40l's 2:40(1s 
1 cart01-ario ...... ... 2:400S 2:•!00i\ 

Uma. delegacia fiscal em Therezina., 
com o seguinte pessoal: 

1 delegado ............... . .. 4:800$ 
1 1• escripturorio ..... . ....• 3:000$ 
1 2• dito ................. . .. 2:000S 
1 thesoureiro .............. :3:000:i; 
1 porteiro c c;wtorario ...... I :800$ 
1 continuo ................. 1 :()()(}.j 

6 
IG:200.~ 

Mat.eri:ll - At1gmentada. de 
40:000s par3. a installa.ção e 
despezil.s di vei'S3.s das clele
gacios novamente creadas .. 

Tot..1.l do. rubrica .....•....... 
80:520:;:/)00 
4.65:52~ 

A' mcsm:\ rnllríca: 
A seguinte cmend:t ll03 Sr:;. i\lari:mo R.'\

mos o Caracciolo :leito-se prejudicada si rol' 
adopt:Hl:\ a antet•ior cmenll:~ sub~titutivn. da 
commissão úc or~;'lmcnto: 

Scj;\ Hl:~outhlo como n;\ pr·opost:\ do zovcJ'· 
no o lo1gar lle :~· esct·i pttH~•rlo d:~ ai rande~ 
de Cnyal>:í. 

A' rubrica 15• : 

E mcncl<c elo .'),·. Uctld1·os c .4lbuqucrqve 

l porteiro ........... :3:000s 3:000.~ 
2 contínuos ....• . •.. 1 :UOOs 2:0004 Material- da Imprcns<\ Nt\cionnl , pa.1'a dn:1s 

· ___ _: -18:000$1 machinas de compot· c contt·acto com o ope-
rario designado pelo fabricante pt\t'<\ instrui!• 

Du:~.s delegacias em Goya1. c Curi- os op~r.1r~o:; tla. Imprensa Nacional 110 seu 
tyba. com o seguite pessoal: ·maneJo, 1;,:000$000. 

A commis~'io de orçamento tem · couheoi~ 
1 delega4o.- .•.. : ...... • ..•• 0:000$ meu to das mMilinas a que se rcCim~ a. cmen-
I 1• escr_\pturariO .......... . 3:200::; di\ cnj<~ :vJopção diminue multo a müo de 
1 2• escr1p~io ........... 2:400$ obl'a ; acha, pois, que o governo de\·e tcn-
1 theso~rell'o ••••.. -........ 4:000$ tm·, por meio deltas melhorar o serviço Ü:\ 
1 porte1ro e cartorar10 .•.... 2:50~ Impr~nsa Nacional. 
1 continuo .. . .... .. ........ 1 :000::; Parece-1!tc, por~m, excessiva, n. consigna-

Ção pcdidn.. E', POI'Ianto, de parecer quo 
19:100$ seja adopt~vla .;\. segninte emenda sobsti tu· 
---- 38:200$. liva: ·' 

·. 6 
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l\fa.tcrial- para acquisiçi~o de uma. mochino. 
de compor e controcto •Jie um protissional 
JKll'<\ instruir os operorios. da Imprensa Nt\
ciooa.l S: 000$000. 

A' rubrica 17• 

Reduza-se a verba. a 250:000$00<). 

Emenda ela commissiío rle OI'Ç<WICiolo 

Augmentada. a. consigoaçã.o de lO :000$, 
sendo 3: 00()$ para os v1~ncimeotos dtl zela
por. 1:000$ para o auxiliar e 6:000$ para o 
logar de ajudante do zela•dor que fica creado; 
diminuída. de 10:000$ a. coasignação de 
50:000$ par.~. o 1im es,peciflcudo no t\rt . 2" 
§ 4· . 

I t• . 

A' rubrica. 25• : 

Emcwln !kt COilllii ÍS$<ÍO de orçamento 

J\,Ugmentada de 8:000=:; p:lra umo. gratiti
caç:w que o governo fica <l.Utorisado a conce
der ao synrlico dos corretores desta. capital. 

12• 

A.' rubrica 27·' : 

Einenclet <la com;;1isslio ele orçame1110 

cal do thesouro, que se acha em l'llinoso 
estado. · 

A commisiio t elldo em consideraçã-o o es
t<\do do pretlio em que l'uocciona a. Alfaode
ga. de Corumbà acha. que póde ser acc~ita. a. 
emenda. na. pnrte em que se refere a obr<\ 
na mesma nlfandeõ<~-. 

Quanto Í\ obra uo edificio ua delegacia 
Hscal e de pu•eccr que ellas sej.:~m adia-
dns. · 

Pt·opõe, pois a seguinte sub-emenda: 
Pari\. ohrns na Alfaudeg<\ de Coruml.Já .. .. 

20:000$000. 

Emcncla elo S•·. Li>~t de Va.<ctmcellos 

Em vez do arrendar, como està no n. 3, 
dig;t·se : - A aforar os terrenos da Quinta 
•h Boa Vist:~. :\os prop:-icla.rios dos predios 
alli construiuos co10 licenç.'l. do e:~·im(>era
llor, sn.lvo o parqno c n área UCCc'!SS:\t·io. :'ls 
depentiencius do ~l usen NacioMI, e uem 
a..~im "· aromt· os outros terrenos da. mesm;t 
quinta., de que não precisar, par•" a con
strucç:io de edificios publicos. tellllo preferen
cia os aforamentos p:\ra tios de utilidade pu
l.llic,\, oa mclhora.mentos de hygiene dn capi· 
t;ll. 

:\ commissão acceita es~\ emenda qu\) tot·
na m:>is cl:ll'OS o.> s!lus intuitos uo apre
sentar a mclli(.ht que o n. 2 do art. 2" en
cerJ·:~. 

;\o mes11.o :\rt. 2", n. 2: 

Emenda da COillliliS..<IiO de orçc!iliCii!O 

Augment:tda. de 50:000$ para. obras nas , Onde se diz an·cnrla1·, dign- .oo a{<>l'at·. 
nllandegas do esta1lo <lo Rio Grande tlo Sul ; E:<t:l. emenda. tic.t pl'l~jutlicad:t ~i for acc;:i k'l. 
de 50:00()$ pa.ra. obras tla Alfandegada Pa- _a antel'ior como pl'Opõ~ a .:ommissão . 
rahyba.. 

13" 

A' mesmo. rubt•icn : 

Eme11da dos S 1·s. ~{ariano r.amos e Ca
t·acciolo 

I 
Augmcnte·se-Matto Gro. sso 42:000s sendo· 

29=.000B pn.ra. conclusão do.s obrns uo' editi
cto da Alfa.nde"':t de Col'umbá e 22:000$ para. 

: . t•ecoostrucção :lo cdificio da delegacia. fis-
1 ' 

Ao mesmo :ll't. 2•, n. 2! 

Ae:crcscentc-sc depois da palawa. - ar
rend•w - ou vender com concurreucin. uu-
w~. , 

Supprimn-se a substituição, que propõe a 
commiss.1o da palavra. - arrcnd:1r - pa.m 
~ afo.rar. 
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A comruiS:iflo e êOU traria. ã. venda dos terre-
nos tb razentla da Bo..'l. Vi5ta . · 

T;l~l?em a.cha quo é profundamente injus
to SUJ.:lt;\r ;\. coocurrencia, os terrenos actu
ulmente occupatlos por predios construidos 
por autori~lçaO do e:x.-impel<\dor . . _ 

Quanto no n.fororneoto, a commK;;ao lem
br;\ ú. C;tmara. que •esse é o meio empregado 
nus cidades que foratm de um patrimonio em 
tertas para i'acilitàr· as edificações. 

A commissão, porta.nto, não acceit:t. a 
emenda. 

Ao mesmo art. n .. 4•: 

E,nenda du. eom~nissc7v de orça·m.ento 

FerMndo oo 
No:-onb:L. no 
2t semestre 
deste exerei-
eio...... . • • .. 12!:493$750 

De c r. n. 1. 795, 
de i1 de $6WDI• 
bro do 1:>'9-\: 

Ilespu:>.< con1 "' 
eol'lní::a. eur· 
reccion:>.l dos. 
Dous l~los.... Sll:OOO~OOO 

De c r. n. 1..897, 
do 2~ de novem
bro de 1.$94: 
_..._ br e creditos 

$uppleuteo.t:\-
res neste exer-
cieio is vorb~.a 
-Snbsidio dos 
seno.dores..... 425:250$000 

Oito dos tlupu-
t:>.dos ......... 1.4~1:000$000 i.SS6:250$000 - -- .,_ - - - -·-Onde diz 60:000$, dlg-;t-se 50:00~00. 

Esta. emenda é annex:t. n. que a commissão do~cd~ ~01~~~ apresentou <~rubrica 18•. bro de tm: 

18> 
Ao art. 4•. 

Emenda do s,-. Lin.~ de Vasconcellos 

Ficam desde já. transformados e!!!.:-afora
mento;; os an·endamenws de terras da. fazenda 
de Santa. Cruz; aos a.ciuaes arrendata.l'ios será 
concedida remissão tio fôro. mediante o pa;.ta
memo de 20 annos do arrendamento a que 
estiverem obrigados actualmente. 

A commis~o acceita esta emenda que torna. 
mais clara. a disposiçilo do artigo que ella 
vem substituir. 

19' 

Ao art. 5•. 

Emenda da com.missao de orçamento 

Em vez de 130.465:125$915, diga-se 
133.02.4. 3-20$380. 

Accrescente-se na tabella. dos creditas ap
provados os seguintes: 

Decreto n. 1.65í, de 20 de i aneiro de 1894: 
P:1r:>. o custeio 

do pr•"itlio do 
Fern:oudo de 
Noronh:>.. no 
20 semestre 
deste e:;erei-
cio. ... • • ••• .. 122:~~0 

Decr. n. 1.7~ 
de 30 de "-lõOS\O :-
da 1$9.1: 

P:l.r:>. o custeio 
do presidio de 

Abre oredito 
Sllpplelllenl&r :is 
.-e rb<ls: 
Secret:>.ri& Jo 

Seo:1<io ....... 
Dito do. C.:uu~r:>. 

do$ Deput:>.dos 1.29:000$000 
---- 20';:000$001) 

---- 2.397:237~ 

Decreto n. 737, de 17 de fe-..ereiro de iSll2: 
Supplerneut:>.r :\ di•ers.'LS .-erb:.s do exerci· 
cio de iS:>-1-tSS-; :~.t$90 .... :.. .. • .. .. • .. • . 2)9:~$537 

Exclua-se o decreto n. 809. de 4 de ou
tubro de 1890. 

Emenda do Sr. José Carlos de Car~;alh.o 

Fica. autorisaclo o ~overno a rever o regu
h\lnt!Uto da Casa da .tvfoeda., e a t'eorganisar 
os seus di1fereotes se r\·iços. 

:\ commiss[o é contrarhl a. ;\utorisações 
vag;lS e sem bnses precisas, que eosinueru ao 
govoroo o rr.ouo pelo I}UO.l o Coopresso ue
seja que sejam ;ts rerormas realtS<'\das, por 
isso oão póde concordar com esta emenda. 

Emenda. d::~ S1·. J"osé Carlos de Ca.roalho 

Fica o governo autorisa.do a. receber ~o 
B.'\nco d<\ Republica, por conta do seu deb~to 
M Thesouro N;lcionnl, predios e terras e:as
tentes no Districto Fedet'al, que forem Jul
gados convenientes para. a insta.llação de re
·partições publicas e residencia do Presidente 
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da Repnblica, incorporando uns e. outros sob 
a denomioncão de - Pr.)prios naciouaes. 

A commissão é tle oarecer que esta 
emenda seja ncceita, redigida. do seguinte 
modo: 

Art. Fica o governo autorisa.do a receber 
do Banco dn. Rcpubliea por coot4 Jo dobito 
deste paro com o thesouro, prelios, si tios no 
Districto Federal, que forem julgados pre
cisos para a ittstalh\ção de serviços pu~~li
cos. 

22·' 

Emenda da commis.süo ele orçamento 

Accrescente-se o segu.iate : 
Art. Xenhnma nomeação !ie fará p:\ra. 

os loa-:lt'eS ereado;; por esta. lei, fór:t do qua
dro dÕS empregados de fuzenda. e extinctos. 

A commissão propõe que se accresceote o 
seguinte, que vem pôr e~Sta disposição de ac
cordo com o pr.>jeeto sobre repartições de !•1-
zenda que foi remettidCI ao Senado e do pes· 
soal illegalmente aposentado que for reinte
grado pelo governo. 

Emenda do Sr. Galrlino Loreto 

Accrescente-se : -E" o Poder Executivo 
autorisado a des:~prop:-iar por utilidade pu
blica os a rmazeos cooUguos à Alfandega do 
Espírito Santo e perten~.entes a Hard Rand & 
Comp., bem como o terreno comprebendido 
entre os referidos armazeos e o becco de 
Manoel Alves e a destilaal-os ao serviço da 
mesma nlf,mdegn.. 

A commissão estú informndn da. insuficien
cia do editicio em que runcciona a. Alfandega 
do Espírito Santo, que n acquisição do pred!o 
contiguo a que se retere a emenda, vem 
sanar. 

Acceita a emenda a a l fandeg':\ fica.rã isolada 
o que trnz grant.les ven'tagons para a fiscali
sação. E' pois, a commi.ss;\o de parecer que 
a. emenda seja adoptada . 

Emenda de Sr. T1·illdade e outros 

E' o governo autorisa.do a. entregar ao Es
tado da. P<1.ra.byba a qu•1.ntia de 350:000$, 
resto da de 500:000$,' concedida pela lei 
n. li3 A, de 10 de setembro <le 1893, abrindo 
'P:tra este tim o necessa.t'io credito. 

A lei n. 120, de 8 de• novembro de 1892, 
concedeu aos Estados de> Piauhy; Parab.yba. e 

Goya~ um auxilio 1!e 500:()00$ a cada um. 
Em v1rtude 1lesta lei 'a União entregou a cada 
um. desses Estudos a som~a ue 100:000$, 
cahmdo o resto do credito em exel'cicios 
fiudos. 

A lei n. li3 A, dó lO de setembro de 1893 
maod_ou abrir o credito de 1.200:000$ p:~rc. ; 
cumprimento da lei n . 120 · por coota desse 
credito a Uaiã.o entregou ao Estado da Para
hyba. 50:000$ e ao do Piauhy 100:000$. o 
resto do auxilio não ' foi entregue por ter 
passado o anno dentro do qual foi autorisado 
o pagnmeato. 

A lei do orÇ;1mento de 24 de dezembro de 
189( mandou no art. 9, n. 7 entregar uo Es
tado de Goya.z o resto do au:rilio, mas esta.
tuiu que esre pagamento só rosse feito tendo 
o thesouro em vista o determinado no para
gropbo unico do art. 2• da lei n. 173 A. 

A. emendo. vem. pedir que se eotre~ue :~.o 
Estado da Pa.rabyba, o saldo do auxil1o, que 
por ter passado o prazo a que se relere o 
paragrapho unico do art. l• du. lei n. 173 A, 
de 10 de setembro de 1893, não lbe roi abo-
nado. · 

A com.nissão, não podendo . dispensar o 
cumprimento do ar t. 2• da cit:.tda lei, acha 
que a Camara deve approvar, á semelban~ 
do que o anno p(I.Ssado fez relativamente ao 
Estado de Goyaz, :-.. seguinte 

Emend<l substituti1Xl 

E' o governo autorisado a entre~r no 
Estado da ParnhyiJa o resto do <\U~iho que 
ao mesmo foi concediolo pel:t lei o. 172 A, de 
lO de setembro de 1893, sa.lvo :t bypothese do 
lll'l. 2• o o paragr:-apho unico do mesmo at'
tigo da. cit:.tda. l.ei, abrindo paro. isso o neces
sario credito. 

S1\la dns commissões, 6 de setembro tle 
1895.- Joao Lopes, presidente.- At«gv.sto 
Monttmegro, rel.1t01'. - Ser.:cdello Corrêa 
Alberto Torre$. - F. P. Mayrinh. - Avytl$10 
Sc,;ero. - Lo.v.ro MüUer. - Paula. Guimaracs. 
- Be~tediCJo Lcue. 

O Sr. Presiden-te - Achando-se 
adea.ntuda a hora, designo para. segundn-fei
ra, 9 do corrente a seguinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 90, de 1895, <tutorisa.ndo o Poder Ex

ecutivo :1. trunsrerir do quadro do exercito, e 
incluir como e1Tectivo na bri~a poHci:ll da 
Capital Federal, no posto que .ià exerce em 
commissito, o ma.jc•r auxiliai' techoico do Mi
nistel'iO dt\ Justiça e Negocios Interiores e al
feres do exercito Beoevenuto tle Souza 1\iugn-
lhães (l• discussf1.0) ; .. 

N. 75 A, de 1895, concedendo à. Irmandade 
do·Santissimo Sacramento da Oande1nria tres 
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loteri:ts do 1 .000:000~, cada uma, em bene- present.1ção de vat•íos bancos e companhias 
1icío das obras par;\ conclusão do templo (:?.• com sede nesta ct~-pital, que rech\luam contra 
di·cussã.o' · :\ cobrançn. do imposto sobt·e divideorlos na 
~. 126, ~16 1805, autorisa~tlo o P~tle.r Ex- r:w.ão tle 3 1/2 "/".; 

ocuti>o a conc01ler ao 1• otnc1al d<\ Btbltothc- DiscnSS<1o unic.1. do parecer n. 33, de 1~5, 
c.1. Nacioottl·, Olympio Ferreira das Neves, um opimtndo no sentido de ser approvad;~ a 
auuo de licença, cotn oa•,:en~tdo, p:tr~. lrat~t· cmendn <\prcscnt<tdo. pelo Sr , G;\ldino Loreto, 
de su;\ moleslin. fô·a'l\ do paiz ( dts~ussao na discussão unicn. do projecto u. 09, de 
\IOÍC.'l) ; . p--• • lt=.94 ; 

N. 134, de 1895, autons.1nuo ? . uucr ~x- Discnssão Uõ'lÍC.'l•lo projecto n. 231, de 1893, 
ocutiYO a. concetl<'r ao Da·. Lnlll~lao Jose de Glevando :.1. 100$ mensaes a 1 ensft.a de qu<! 
C:ll'valho ele Araujo. nte(~ico U~\ I·!Jspechtria \!C gosn D. Consta·uçn. Leopohlinn. de Albuquer
Immigronles, ern Piulletro, um nnno do h- que, viuYade capitão Francisco de Paul:\. Al
cenç;l com ort!eundo, pnrn tt<\tar de sua meida e Albuquerque ; 
~:tudo' (discu~ão unic;J.); Díscu~sito uoica. 1lo pt·oje::to n. 254, de 

"1 t 1803, <tutol'isando o Poder Execu tivo n. man-
l• pa.1•te atJ <> loras Olt an e> : uar pag;u• i\ D. Eulo.li:l. d:t. Sílveiro. Niemeyer 
DL~ussio unie<l 1lo p·:m~cer ·ll: 149 A. de e suas 'itu:~s tilhas solteiros: viuva e filhas do 

1895 sobl'e ns emcndtts oiTere::tdas no pro- lhllecido cnpitão João Conrndo Niemeyer, da 
jecto' n. 140, de l~Oi:J que )ixa ~ dcspoz~ do data de~ta. lei em ucnntc, o moio soldo o peu
:1(inisterio <l:t. Just1ç::1. e Negoctos lu teu ores são que percebe, peh tabella actual ; 
p~ra o e:.:ercicio de lS9G_; _ . Discu~s..\o unica do projecto n. 251, de 1893, 

Conlinunç;"io d;\ 2~ d1scussM do pro.1~c.to concedendoa. peosãode 100$meosaes repartida· 
11 • 178, de 1895,. rix~~~do_ n despezn. do 1\ll.ms: meutG em favor dos filhos menores rle D. Isau
terio dn Tndu;;trln, vJ1a~.ao e Ob1·as Publtcus rn. Carolina Amaro Caluas e do fallecido 
-p;u•a 0 exurciclo de 180ô ; _ . . t• tenente da. armada Henrique Francisco 

contioun~.ão d<\ discus~ao umca do pr~- Caldas i 
jecto 11 • 57, ele 1895, Ul~lntendo em sn:t piem- Discussão nnica. do projecto n. 70 A, de 
t 11ue os dil'eitos conferidos nos Estaclo$ pelo 189:~, concedendo :~ viuv(~ de. Dr. João Fir
:tt·t . 64 da Constituíçã•o sobre ns .terras de.vo- tllino Vellez, um:\ pensão aununl de . . .• 
lutas situadas nos seus respecbYos terrtto- 2:400$0()0 ; 
rios, e <li\ ontrns Pl'O':ideucins i - Discussão unica do projecto n. 110. de 1894, 

1" discussão do proJecto n. 140 A, de !89~· elevando tle 60.~ a. 100$ mensaes n pensão <lo 
autorisaudo o Govemo n. confit•mnr 110 pri- alferes honorario Antonio Paes de Sú. Bar· 
meiro posto do exercito tod~s as JH~lç;ts com- reto ; 
mis.:;ionadns nesse post.o ;.te 3 de novembro Discussrio unica do pt·ojecto n. 172, de 1894, 
1le 1894 i 0 d concJdcndo <l. pensiio de 100$ mensaes, repat·· 

2" cliscussão do projecto. ~'· 1. e 1893• tilla1ncnte, :\ Ursatlinn Cnndidtt dn Couto o 
enumerando os bens não SUJeitos a peohct-a ; outro., mrie e irmã da rallecitlo ciru1·gião n:t-

1~ discussão do projecto n. 106. de l~tl5, v~l, DI'. João Pinto do Couto; 
tornando extensh·o aos gmudas ue pollcttl c Discussüo nnica do projeoton. 177, de 189:5, 
nos patrões de embarc:t\Ções dos ar_sen(::.'.lS de autoris:mdo o Podct• b:xecutivo n. conceder ao 
mal'inlla. da R.epuhlic~\ 0 beneficto de que escriptm-ario da Estt-nda ue Ferro de Paulo 
.. osam os "'tmrtlas de policia do Arseo::~l de A n·on~. I:uiz Fernandes de Arn.ujo Besouro 
Marinha. ~<.\. Capital Federo.l, 110 <'OI}COI·rcr Filho, a licen~t de 12 meze~. com ordenado, 
pnrn o moo~epio dos ympregados pubhcos,;. pnrn tmtar d~ Sm\ s:tude ; 

l• discussto do l)l'OJI~cto 0 · 116, de llS92• 1" discussão do prc>jccto o. 10, de 1894, dis· 
nutoris:tndo o gon,roo a. coptractar com Jus- pondo qua sejam entregues pelo governo aos 
tio & Bt\odeira. a cons.trucçuo de uma ~strad<\ E•tados os proprios nacionaes que não 
de !erro aérea. do largo tle S. Francisco de são uecessnrios pam. o servico dn União, e i\ 
Paula à Snpopemho.; · Inteudeucia Mnnicipo.l do Districto Federal os 

ZO discussão do project~ n. 219. de 1893• cdilicios. que menciona, onde se execut.uu 
:tutor is:1._ntlo o. n-ov~roc1 n mnovnro contracto ~:orviços municip,,es e os comprehendidos uo 
de que e cesstÕnarm a Compaulnsae~üu.eoradot ~. es plano de melllor.l.meutos desta capital ; 
Melhornmeoto no Maranhão, _ " 
bases que apresenta.; · d !"":: : 2·• pnrte. its 3 horas, ou a.ntes : 

1~ discussão do projecto n. 101, e o.,-..,, ·• 
autorisnudo o Poder Executivo t\ re"erter i Cuntiuuaçi\o da Sa discussão õ,o projecto i o. clas5e.dc exeréito c• tenente reformado da n. 35, de 1895, nutorisando o Governo a .re
o.rm·\. de 01\Vallarin Carlos Augusto Gogoy; ver o regubmenlo e programma de estudos 

Di.séas:siio M parecer.u:· 52, de· 1805, jul- ' tio GJ'IDDl\Sio -.Nacionul (l~lac~ pat-:1. sa.ctis:
gando que deve ser dirlgtdn ao gov:ruo are- cuSS<lO do proJecto n . 205 A, de 1894) ; 
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p discussão do projecto n. 135 A,.de 1895, 
creaudo no Supreri'lo Tl'ibruna1 Fecler:tl o ser
Yiço tachygraphicv, e dá outras providencias; 

Discussão uuiro. do pr.ojecto n . 1G5, de 
1895 autorisando o Podert' Executivo a con
dele; a Julio Trajan•> lia Moura. dírector dil. 
,p secção dú Mnseu Nacic•nal e do Laborato
rio Am\toroo-patho1ogico da As~isteuci<l. dos 
:\lienados, um <lnno de li,e·3n\:.1. sem venci· 
meotos ; 

za discussão do projecto n. 83 A, de 1803, 
a.utol'isando o Poder Ex:e1.-:utivo a eontractar 
~0111 o ou~enheiro :\yt·es Pompéo Carvalho e 
souZi\ e Jose Augusto Vi·eira, on com quero 
melhores vantngeus on·ereccr, 11. construcção, 
uso e "'OSO de um rama.! ferreo d;~ e:;tação de 
S<tpopernba. á Uh(\ do G·~v:rnndor1 e. ontt·os 
melhorameutoE, nas coml.!~oes que lnth::<\; 

1, discussão do projecto u. 89 A, tle 1805, 
opinando uo sentido de JJão ser app~ovado o 
p1·ojecto u 89 deste anuo, que subslttue pel~ 
que a clle acompanha. <\ t\l.lell<\ F, :lllnexa a 
consolidação das Leis da!: AllhnllegilS e Me; as 
lle Rendas Fedcracs ; -

189i (Redacção para a 3• discussão do substi
tutivo ao projecto n. 9 do corrente anno) ; 

2" discussão do projecto u. 202, de 1804, 
rleterminaudo que os officiaes do exercito re
formados ou que s~ reformarem, d~ accordo 
com as \lisposicões uo decreto n. 193 A de 30 
do janeil'o úo lSOo, Si Gõti,•oronl gro.duados 
no posto immediato, sejam considerados, 
para todos os eJl'eitos como se esthressem ef
f<lctivt\.mente providos na cla.sse de que ti
verem a graduaç;.ío ; 

•. 2" discussão do projecto n. 39 A, de 1895, 
détermill<\ndo as condições de reacquisição 
dos direitos de cidadão brazileiro, com voto 
em separado do Sr. Martins Cost:1. Junior; 

Discussão unic..'l. do pt·ojecto n. 1~3 A, de 
1895, autorisando o Pod~:r Executivo a. apo
sen ta.r. no logar que actualmente exerce e. 
com todos os vencimentos, o coronel Pedro~ 
P .. ulino d:~. Fonseca ; ~ 

Discussão unic..t do projecto n. 139, de 
1895, autorisamlo o Poder Executivo a con
ceder ao engenheiro civil José Dias Delgado 
de Carv;\lho Junior, lente do ll:xteroato do 
Gymuasio Nitcionn.l e pt·ofessor do Collegio Mi
litar, um anno de licença, com o ordenado, 
p11.m trat.·w de sua saude; -

Discnssão unica do projecto n. 260, de 1893, 
concedendo a D. Marfisn. Rodrigues· Cabr11.I, 

mes ; filha do capitito)osé Carlos CalJm1, morto n11. 
· za discus;;iio do prúJecto n. 13•1 de 1894, guerr:~. cont1':l. o Paraguay, uma pensão an
<'pi:l:\ntlo pela. appt'O\'(I('llo llo projecto n. 295 nua.l de 848$, independente do meio soldo que 
do ISO?, que autorisa o governo<~. contractar, percebe ; . ;; 

2" discussão do projccto o. €4, tle 1895, 
lt'<lllslel'in•lo ao domínio do Esh\do de .Matto 
G1·osso diverses propri•oS ll:lciouaes, que 11. 
t: niito não uecessit11. para os servic;:os fede-

com qnem mclhot·es van1tagens o!Terocel', o Discussiio unicado projecto n. 2i9, de 1803, 
>crviço ue n:wcg-,1çii.o do,:; portos de S. Fran· ma.ndt\.ndo que continuem a ser pagas a D. 
ci:;co e Am<lrante, no ric) Parnabybi\ M da Mathihle lle Accioly Lins, desde 1 de julho de 
Tntoya, no gstado do Maranhão ; 18\J2, o montepio e meio soldo do seu falle-

l~lliscussito do projcctc) n. 93 A, de 1895, cido lllho, o alferes Sebastião Carlos de Ac
antorisanclo o Podet· E:xeculivo a. maud:w cioly Lins ; 
construir um ramal do prolongamento dil. E:l· Discussiio unic..'l. do projecto n. 122, do 
lt-ad:~ de l~et·ro da 13ahin, de Snato Autuuio 189:3, concedendo a D. Olympia. Carolina da 
tias Queinmdn.~. ou de outro ponto m::tis con- Silv(l. Btratn, viuva. do desembarga.Uor Joa
\'Cnicntc, :~. vilb do l\1ox·ro do Ch11.péo ; quim Antonio di\ Silva. B:wat.'l., uma pensão 

1~ di:>cussão do projecto n. 131 de 1895, de· mensal de 100$000; 
clar:llldO som e1l'eito a resolu~.ão do Poder Discnssiio unica do pro.jecto n . 221 A, de 
Executivo de 2S de outubro de 1891, qne o.n- 1894, concedendo i\ D. Cyrill:l. H.otlrigues da 
nullou o a'cto equita.tivo do Govet•oo Provi- Silva, viu vi\ do Dr. Francisco Rodrigues d<\ 
sorio de li de abril de 1:380, e considera com Silva, lente da F<\culdade de Medicina do. Ba
o curso de su11. arma pelo regnlamento de hia, a pensão annual de 2:000$000 ; 
l8i4 o tenente de cM'nll11.ria Zozimo Alves d<\ . Discu.ssão unic..t do projecto n. 107, de 1894, 
Sil~eira c com elle todos os officiacs e praças relevando 11. prescripção em que incorreu D. 
que se acharem em sua;; condiçõP-s ; Maria Josephína Feitil.l Lima para perceber o 

3• discussão do projecto n. 201, de 1804, meio soldo a que tem direito. 
docl:\1•(\udo oxtinot:J._ (), . cllivid,~ ou1. 9uG ticou Leva.nt.'\·Se u. sessão ú.s 5 hor:u; d:\ tarde. 
para com Fazenda Nac1o•nt\.l o fallectdo coro-
nel do exercito Weucesl:i.o Freire de C11.r-
valhc: 

3" discussão do project:o n. 9 B, de 1895 .• 
interpretando as disposições do n. 1 do § I" 

I
r do art. 2'' da lei n. 2130 de 1 de dezembt•o de 

IS41, e do art. 1• das io:;;tt·ucções 11.ppt·ovadas 
; \)elo decreto n. 1. 388 dH 21 de fevereiro de 
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P1·e.~idencià ·dos S1·s. Artlwr Rios, (i• -vice-
1n·esidente), Costa A::eved~ (:?<> vice-presi
clmte) e· .th·thw· Rios, (1• '!;ice-presidente.) 

Ao meio-dia J>roce1le-se á chamada, ú. qual 
respondem os Srs.:-A:rthur Rios, T•wares de 
Lyra., Alencnr Guiiímrães, Fileto Pires, Ga
briel Salgado, Augusto Monteoegro, Gustavo 
Veras, Eduardo de Berrêdo, Gonç.'\lo de 
Lagos, Ildefonso Lim;'!-• . Franci~o B.e~evolo, 
•Francisco Gurgel, ~·•lva. .Martz, 1 rtodade, 
Chateauhriand, Tolentino de C<trvalho, Gon
çalves Maia. Araujo Góes, Octaviano Lou
reiro, Olyropio de Campos, Menezes Prado, 
Santos Pereira, Tosta, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Rmnos, Paula Guimar-;tes, Diooysio 
Cerqueit•a, PM'''nho~ Montenegt•o, G.tldiuo 
Loreto, José Carlos,. Lins de Vasconcellos, 
All>erto Torres, Eoz•ebio de Queiroz, Si!ça 
Castro, Sebastião rle Lacerda, João Luiz, Car· 
valho :Mourão, Chagas·Lobato. Jofi.o ·penido, 
Fortes Junqueira.. .Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, Ocí..'l.viaoo de JBrito,l\I~tnoel Fulgencio, 
Olegario Maciel, Paraíso Cavalcanti. Liodol
llho Caetano, Lamarti!le, Costa Mu.cllado, 
Francisco de Barros., Dmo Bueno, Gustavo 
Godoy; Adolpho Gordo, Bueno de· Andrada, 
Pndun Saltes. Vieira de Moraes, Herculano 
de Freitas, Francisco Glycerio, Furt~do, Her
menecildo de Mor<H~s, Al>es de Castro, 0Yi
dio _.üirnntes, Urbano de Gouvêa, Xavier do 
Valle, Almeida Tor1·es, Paula Ramos, Fran
cisco Tolentino, Emílio Blum, Fonsec.1. Gui
mar-:ies, Appnricio :11arionse, Aureliano Bat·· 
bosa, Yespasia.oo de Albuquerque e Fr:1nci:;co 
Alencastro. 
Abre-se~\ sessão. 

competencia. como orador (nao apoiados) e 
tambem a alimcotn.r polemic:\ pela im
prensa, cousa a que sou completamente 
n.~esso. 

A leitura. fria. do parecer do illustre r4li':::. 
tor du. commissii.o sobre a minh:\ eme~
obriga-me a f:Uer sobre elle algumas cori,Sr;.= 
derações. . 

Diz o illustre relator do parecer< tratan
do-se de medid;\ administrativa, cumpre ao 
governo julg<tr a convenienci:t da. tra.nsfe. 
ren.::ia, pa1·a a qual pedir·á. verba. ou credito 
especial, si a julgar necessaria. Por esse 
motivo julga a commissão qu~ não deve ser 
appr·ovntla a emendà.» . 

Apezar de muito respeito que tributo à. 
illu;;h~tçii.o do nobre reh\tor do parecer, 
apeznr da. smt competeucia na materi<.~. peço 
permissão '"S. h:x. para dizer-lhe que enga
nou-se. 

Si ~t ma. teria da emAuda é uma medida ad
rninist•-ativa, ella depende da. autori:5<1Ç<'i.o do 
Congresso . 

E tanto eu tenho razão por n.ssim ·me 
enunciar que cita.rei ao illustre collega. o 
facto de ter sido o Museu murlado da Praça 
da Republica p;tr<\ a Quinta de S. Christo
vü.o, por um acto legislativo ; css:• transfe
reoci<\ operou-se em virtude de autor~ação do 
Congresso . . 

Creio que isto não so.crre contestação, por 
que coost::t. dos Annaes dest<\ Camara. 

Não tenho de memoria nem o reln.torio, 
nem ::t. data do decreto para cil<ll-os, mas 
consta dos Annaes . . · 

E' lida e sem debate approv:vln a acta da 
sessão antecedente. 

Dito isto, e provado, portanto, que não é 
simplesmente um acto admittistrati>o, e sim 
um acto dependente de delibera(~o do Poder 
Legislati>o, e não tendo o ministro cogitado 
de semelhante cousa, tuclo permaoeceri no 
$t~tu quo •~J>CZill' do que dizem os ministros 
em seus relatorios, e apezar no que, sobre o 
:.\Ssumpto, escre-ri, pela imprensa, e apeznr· 
do que vi, na visit.'\ que tiz ao Museu, e 
que >ou relatar a Camura. :Será isso pos-PR.lMElR.A PARTE DA OR.DE~I DO DIA. 

Não bavenr!o numero para se Yotnr n.s ma
terias iodicacln.s na ordem do dia, passa-se á 
ma teria em discussUo . 

Entra em discu.ssão unica o parecer 
n. 149, A, de 1895, sobre as emendas o!tere
cidas ao projecto n •. 149, de 1895, que fixo. a 
desper.a do .111iniaterio da Justiça. e Neg-ocios 
Interiores para ·o exercício de 1896. 

O St·. Lins de V aseoneello$ 
-Sr. presidente, hem longe e~ta.va eu tle 
suppor que as emendas pot· mtm apresen
tad~\S <JO Ol'çameoto da Justiça., quandC'I' ém 

-~- 2a discussão, me.obot•igassem a voltar ã.. tri
buna onde me acbo sempre mal pela. in-

sível ? Não creio. O patriotismo e o alto 
criterlo do illuste rela.tor lhe clictarão outra 
solução. 

Si o meu illustrc collega. tivesse me dado 
a honra do lêr as respostas que rui obrigarlo 
a di~r pelo Jornal do Commucio ao director 
daquelle estabelecimento, naturalmente não 
ter·ia dado tal parecer. 

O illustrado t·~lator ou acceita n minli;L 
emeudn. e neste caso muda-se o Museu, ::;al
vaodo-se, portanto, o pessoal e o material, 
ou rejeita. a emend;'l. e proporá verb(l, 
muito m<dor, p<\ra modilica.ção do edificio 
e saoe:uneo·to.da Quintn. d:~o Boa-V,i:st.'l.. 

Peço permissão para lembrat'-lhe que .i~~ 
.são.decor:ridos tres aupos, depois .. que, se tez 
a mudança do Musêu e nada, absolutamente 
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nada, se tem feito, até hoje, pa.m melhorar 
as coudi~.ões do prerlio, q1w peiorn cada tlin, 
nem par;\ s:l.near a Quint:L. 

proprios dmios officiaes, a.lem de outros, par:~.. 
p•·ov:n· n que lllll!guei ea\ relat;ão ao ;\tusâu . 

Uepn1s rlo que :~ C;t ll\ :l t'à e o illustrado re
lator :~caba.111 de ouvir e o:i.t l teodo o ministro 
em seu relatorio pedido ou apout:ulo meios 
pa.r~t remediar :~.quelles male:>, não concorda
t·ilo •]ue "emend;t que aprcsent~i era. oeces
~arin ·e 

Como repre,;entante t1:1. Naçii~ e especia 1-
meute 1lo Oistt'icto l~~tleraa me relev:trit o 
honrndo colle!!'ll que m~ oe:cupe_ .!o a:;su:u pto 
ape~.a.r de f;tltar :1. compete1~cia., que soura ao 
collogn, pnm di~cutit• a m,ücrio.. 

Como disse, fui forçado n a.limentar pole- Creio não ser preciso es!or~.o p..'l.rl.l. chegar a 
mica pela impt·eo~:.\ com o director •lnqnelle tal conclnsr~. 
est:~olJelecimento. qlH:, SllsceptitJili:;amlo-se Figura nu. or•lem do dia <le hoje um p;ue
com :t miuh::~o em..,u.tu, vei·o a irupt·ensa di~- cer d:t commissü.o C'ncedeuuo li•:ençu. pot· um 
cutil·a ; e na rt!:;post:. que t!ei itquelle fuuc; anno it um dos directores dc Sl!cçáo, além de 
ciouario, co:n!JI'Ometi·JtHJ a provar f'Cl';tnte :t um outl'(> jã. licenci:t.do, e que pro"a a boa. 
Camnrn. que a emend:~. ba:se·wa-s~ em d.a.dos scmde do pessoal da'Jtt.etle e$tabeleci,ncnto. 
officiaes. .A.ccu:s.?lto :.ttG rl~ rattu. rle lJ• ·tn senso pelo lli-

Part~ isto recorro aos ann~~O$ d<.> r.-c~btcr~ ~ect.or dQ_l\fu.si:u rui obrig-c1do n. responder-lhe 
do St·. Miuish·o d:\ Justi~<\ e~~~riJ!·~-~·or e>• I'• •lirigidtl.S o publiet~d<tS no JomoJ, 
terior, o Sr. C.•ss!ano rlo N::ISCtmcnto. 1\: <\ti)- do Comlllel·cio, nas quaes pi'OCUI'<:i rnanter-me 
rio de 189-1, uo tet·rcco de>s fa.ctos, evitando encaminhar-

Nost:\ dut:~ jil n illush•Hlo rnini;;tr·o •le eu- me pa.m 0 campo <las dlscnssoe; pe:>-."'a.e:;, re-
tão, Lranscrevendo p.ra e>s anoexos de :>P.u rut:lllrlo topico por topi-:o as objecções otrere
relatorio o relatorio do illnstr' •do cida:hw, cid>~s pelo Sr. diret!tor e tive a. sa.tisfaçü.o de 
que dirigia nesta occ;lsião o Mnsêu, o St·. Do- não v o? r destruída oe!lhuroa d<ls asserções pol' 
miugos 1"1·eire, o qual :,e com1mubà dos rel:t- mim feitas. 
torios •los diversos direclores de secç;"io, dP.i- t<.e.:eianrlu que as infol'maÇÜes que tinha 
:lo:n.va bem clammcute ver o estado do !\Iusêu ~·~-cebitlo uão rossem tü.o verd<tileil'<•S como me 
e da. Quinta, confot·me \'ac lêr Jlara a Calll«l<t tinh:tm ;;:~orao tido, c costuman,lo atfirawr as 
ouvit·, (K>UJJallllO·ihe o tt<\bnlbo tle ir procurat· pr.,po<ições que :\va.n;o com o criterio que 
e ler este relatorio. (L~.) · semp1·e car:tcteri:;ou os meus a.etus, resolvi a 

Como ac.'\bae:; d~ OU\ir, foi cvm e;,t~ t'da- ir 1.oe3SOO.t.nent<) :1.0 Museu. di~pt1$lO a fazer 
torio que ti ;r. o estudo pa ra justilie<l<~o d~\ mio•tciosa visit:~. e detido exame, ";:;ita e ex<'-· 
minh:~. emenda.. e tambem com o que .escre- me quP. eft'~ctiva.mente llz. 
Yeu em seu t·el:ttol"io, este anuo ;\p1·cseu ta.do 
M Conzresso, 0 ar.tu;tl i\1ir.list1·o do Interior e Realmente é iue1·ivel o que alli se vê e por 
Justicii peço pe1·mis:;ão pa.ra ler •~ camar,1 0 melb.or qu~ seja a discl'ipção que tizet·, nii.o 
que elle diz em s..:u relalou·lo. direi tudo. 

:\ pag. 2:~s. quaotio explic.'\ a. necessidade Incontestavelmente o edificio onde está es-
tlt\ mud;1oça do Mu~u pelo tlesen,·olvimeuto ta.belecido o ~\iusêu, é nm dos melhores edifi
que ello tioha titio, tliz n.o 11:11 rle.::te paz·a- cios •lo Rio de Janeiro, como diz o actual di
g1·apho: «dahi :~. muclanç;~ do Mu:;êu para a rector do ~Jus~u. na\S fultarn todas ;\s comli
Quiata. do. Bou. Vist.•, 111u;J.ttnça que, dil·ei de r;ões necess:~l'ht.-> tt!Lo !\6 p;tra. ser um Mnsêu, 
Jlô\SS."\gem só deverh~ ~:Jl'ectu.u•-su dt:pois tl<! como t:uubem para servir de h:tbit:wií.o. 
feitas s.s indispens;1Yeis o'bms de auaptaçr~ Fni no Mnséu, e no entrar encontrei em 
no edilicio.,. rrente ;i. port:\, do ln<lo externo, o A'rnnde 

A png. 238 diz ;.oioda () m.-smo ministt·o: meteorolitho conhecido pelo uome de l:!cnde-
' «Pot• outro lado, tendo o :saliio tio Cou~esso ::ó. qne é o m·imeit·o a oll'lu·ecer o espectaculo 

sido construido de moclo a fechar completa.- da desídia que tem ba.viuo n:t u<tministroção 
mC!ote 0 pnteo central de onde Yinham ar e tlaquelle estabelecimento. 
lu7. para os a.posento,; terreos do P" lncio, ti- O meteot•olitllo estü. S<3 oxid;l.ndo, exposto 
C.'\rom estes impre~t>weis e111 vista de su:\S ao tempo h !\ tre:> anuos, sem que aquelle a. 
pcssimas conúiçiJcs Jt~·:;icnic;t:S.» quem competht r,,7.el o, se lemlJrasse de ma..n-

Desculpe-me a. C:~~<t:n~' :se estou ronbani!o- dal-o t·ecolher. 
lhe o tempo com tanta leitura, mas tenho Ao entt";lr depara-se com o esqueleto da. 
DOOCS:StdlldC do justiDOOt'-llOó dn.; incropo.çõe3 oolcia., dividido Ctn duns secçõe3, "UIO(l. (l 

que soJl'ri por p;trte do dlirector do Musêu, direita, outra :~. esquerda am lo:,"'ll' onde 
qne taxou-me ate de falt.'l. de bom SC050 e oão e~ti\ rle todo livre tias :\g'U:lS d:l. cltu-
appellou d<1S minhas valavr,ls par-.1. o alto vn.. Subindo-se encontra-se nlgun:S espe
critetio da. Ça.mat':\, e,;perando que wl.la não cimens bem rt~ros que e:;t:io collocados de 
aceeit:\::;se ;\ emenda quP. aprt::;entei. modo ;\ soJl'•·er<!m gt<lDllemeote com n. humi-

Portanto, como repJ:eS«~nt.'l.nte da Nação e da.de: passei •lepois a secçã.n de mineralogia no 
obrigu.do a. zel:~.r seus inter6llSCS,_ uzei dos salão. onde funcciooou o Congresso. 

0&l'Cl&ra. 'V. v fJ 
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E' realmente difficil descrever-se o estado 
em que aquillo esta, apezar dos esforços e da 
boa vontade do pessoal elo Muséu, que tem 
sido incansavel para amparar aquelle estabe
lecimento do desastre quo o ctmeaça. 

Po1• effeito ela explosão de um r1os depositas 
de polvor:1 dur,mte a revolta, quebraram-se 
os vidt•os da grande vidnça, que esta co! lo
cada no centro do tecto e de al2'umas vi
draças das janellas do lado, algumas das 
quaes ainda pet·maoecem sem vidros e sem 
as folhas de madeira, coa1pletamente abertas. 

A grande vidraça centr<d foi r ~constituida, 
porém, as vidraçns lnteeaes não o foram de 
todo, de moJo que as uves nocturnas, mnr
cegos, corujas, etc., entram á vontade no 
salão e emporcalhum os mostradores do,; al'
marios onde estão gu~rdados ar]uellas colle
cções e o proprio chão, além das aguas da 
chuva que penetram por alguns pontos, tle 
modo qoe a rui na é eminente. 

A collecção de aves esta em um corredor 
onde é impossível apreciai-a, por causa da 
falta de espaço e dos al'l1mrios improprios em 
que está collocad<t e que perten~em a biulio· 
theca. 

Mais adeante encontra-se a col!ecção de 
peixes, esta ... no chão por não ter Jogar. 
Esta collecção está bastante damnificad<t. 

Acleante encontra-se a secção de cera
mica brazileira, da qual apenas uma pe
quena parte poude ser expostf\ porque 
não ha espa~o. Está tudo co !locado em pe
quenos quartos e estreitos corredoJ·es, muito 
parecidos com os cortiços que ahuoclam nesta 
Cidarle, os quaes, com o estabelecimento do pa
vilhão onde funccionou o Cougr·esso, ticara:n 
privados de todas as condições hyg-ienicas. 

Seguindo por ahi acleaute vae-se encontrar 
completamente 1les!ocada uma parte da col
lecção de esqueletos humanos de modo a não 
poder ser co o venientemeo te apt•eciada. 

Na p:1rte posterior do eclificio esta a secção 
de botanica muito mal accommodada porque 
as paredes não teem altura para comportar os 
armarias que lhe são p1·oprios (}e moJo que 
muitos especimens já estão se resentinclo de 
sua má co!locação e clcmdo trulmlho insano 
aos empregados. 

O gabinete do preparador de aves, cujo tra
balho é feito com a,rsenico, poderá servir 
para, tudo menos para esse mister: é escuro, 
humido, completamente improprío ao fim a 
que é destinado. 

Dalli sahiu para morrer, victima de uma 
pneumonia inficiosa o antigo preparador que 
o ~~·. director do estabelecimento disse que 
ouv1ra dtzer que elle morrera de molcstia 
plulmonar ... 

O laboratorio chimico, depnndencia ela, 
secção mineralogica existe, em simulacro, e 
mesmo assim por esforços dos empregados 

daquella secção: um forno que a !li está sendo 
feito pdos empregados é digno ele ver-se ; 
do forno ter a sómen te o nome mas mesmo 
assim prestará algum serviço. Deste labora
torio, que neTo e o de biologia, não se lembrou 
o director no relatorío que apresentou ao mi
nistro, nem ao menos para pedir verbas, sendo 
para notar que :1 oeces:;idade deste labora
torio é mais justHieavel do que a do de bio
logia. 

Vimos a collecção ethnographica brazileirn., 
collecção riquíssima e da qual possue o Musên 
especimens ele alto apreço, mas que perde a 
maior parte elo seu valor, pela,s condições em 
que esta collocada. amontoados os objectos 
uns sobre outi'OH, de modo que não póde ser 
devidamente examinada. 

As condições do pavimento superior são 
inclescriptiveis ; o tecto esta desabando em 
alg·uns loga,res, comido pelo cupim e apodre
cido pelas aguas que dahi descem pelas pare
des até o pa,vimento terreo. Ahi no 2° andar 
está a bibliotheca em uma parte elo edificio 
cujas condições conseguiram melhorar um 
pouco ; mas, ai nda assim as paredes de al
gumas salas ja cederam bastante, junta
mente com o assoalho. 

Nas estantes que serviram para as collec
cções de a':'es e outros especimens é que se 
acham os ltvros; o local ela bibliotheca não é 
bom, mas ainda assim é o unico que podia ser
vir para, tal fim. 

Da bibliotheca passo a outra serie de quar
tinhos bastante damnificados pelo cupim e 
pela hunndade, nos quaes trabalham diver
sos empregados ; o estado desta parte é ainda 
peior do que a que já descrevi. 

O pavimento terreo é cousa impossível de 
descrever-se e fi1 z-me lembrar os cubículos 
da Casa de Correcção ou cousa peior. Pois é 
justamente nesse Jogar que está amontoada. a 
maior pal'te dos objectos do antigo Musêu, os 
quaes, com certeza, qua,ndo tiverem de ser 
collocados, hão de ser encontrados em con
dições de, talvez, completa imprestabilidade. 
Si o nobl'e r elator da commissão der-se ao 
trabalho de fazer· uma, visita ao Musêu, ha de 
verificar tudo quanto acabo ele dizer. 

UMA Voz- Nem todos teem a coragem de 
V. Ex. 

0 SR. LINS DE V ASCONCEI,LOS-0 preparadot' 
de zoologia, si me não engano trabalha em 
um corredor que dá ingTesso ~o grande re
logio do edíficio, e cujas paredes estão se esbo· 
roa.ndo, já não t,1m tecto, é simplesmente im
mundo o Jogar. 

O Jogar onde se preparam as pelles é uma 
meia agua ao lado da antiga cozinha do paço, 
onde nem as pelles podem ser depositadas, 
quanto mais preparadas. Finalmente, grande 
quantidade de m11terial enche o espaço ter-
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reo central, omle nté E~:cistc materia. inflam· 
mavel! 

Or:., Sr. relator, pa'.'ece que quem com 
tant<\ minudenci:.1. cxauninou tudo isto e apre
sentou emenda <le accordo com o que viu não 
obedec'lu :~o prurido de rnudm· o Musêu de 
seis em seis mezes, C<:>mo disse no seu pri
meiro artigo o <lil•ector daquelle eslaooleci
mento ; tres anoos fa.zem que foi mudn.do o 
1\lusêu e, apezar de c:whe~er-se as necessida· 
tl.es urgentes de que SEI resente, nadl~ se fez 
até hoJe pnra sn.tisfttzel-as. B até creio. pe:a 
leitura que fiz do rela.torio do Mlual minis
tro, que o actual director nada pediu para tt\1 
11m, quando llle compc~tia pellil•, ·· lembrar e 
esforçar-se po1· conseguir os meio3 p:u-a re
mediar, · ao menos. as necessídacle3 do es
tabelecimento confiado á sun. direcção ; no 
em ~vez disso. S. s. só faz menoi'io de 
um celebre laboratorio de biologia que per
tenci:~. ao Miuisterio da Viação e que foi ad
quirido pelo Musêu, pedindo verba. espe
cial para suo. . insta.llaç;,\o: isto quando se 
sabe qne não ha espaço no Muséu, nem pnl'!t 
os objectos que possue e quando outros ser· 
viços reclamt\rn mais a, a.ttençiio do director. 

Antes de retira.r-mH do Musêu ~rocuroi 
Yer uma p~ import:mtissim:~. que all1 existe, 
a carta -plastoo_og!'l\phica, que. tigur.on na ex
posição de Chici~go, tn1bnlbo lmport:llltlsslmo 
que só pôde llOI' nvalia.do po1· quem con!Jece o 
ser\·iço ; gastou-se com ella não pequena 
somma e lá. est..'\va deposit..'lda em um:\ sala; 
tendo sido ~olda.da por ordem do ministro, 
com o que devio. tn~abem ter-se gasto nüo 
pouco, respondeu-me o porteiro que nno 
podin. mostral-u. porquanto o director h:wia 
mandado parti!·:~ novamente e encostai-a, 
porque precisava, para sun habita{:oio, da saln. 
onde esta.v:1. ell:\ ; e ê proceden<lo pot• este 
modo que o director diz zelar o estabelcci
meuto que dirige 1 

Não posso 1'urt.-w-me il analyse da sugogesttio 
qne ao ministro faz o dil•ector do Musêu 
quaurlo thlla da necessidade de remoYer a 
se~io de esqueleto3; diz o ministr·o em sen 
relatorio, ú png. 240: · « Pa.rn melhor colloca
çüo dos esquel"'tos dos grandes animnes, quo 
01-a occupam uma. parte do pavimento Sll· 
perio1•, seria ue conveuiencia, suggere o di
rector, transportal-as para. umx galeria sus
pensa em columnas e envidraçadn, a qual 
lleve . ser co»sh·uida f'ô•·a do gcUficio, o quo 
uepende da concessão d.o credito J?rcciso. 

Ora, Sr. presideut•e, sugger1r tal plano 
quando tem de se modHlcn.r o editlcio, que 
oüercce espaço mais que safficiente p.'lm tal 
lim, só conl o fim de desoccup:~.r o salão e 
fazer despezas imorofi<:uas 1 Não parece de 
bom senso nem dê boa orienta~.ão. Convindo 

.. notilr que são talvez. o:; unicos objectos q11e 
·estão reguhwmente :l.CI~mmoil.tl.dos. 

Admiro.que o Sr. diractor, que se mostro 
tão zeloso por õ.lqueile e:.t:tbelecimeoto, e qne 
no seu arli~o diz que me vem responder sim
plesmente porque á de sen dever zelar por 
aquelle est>liJelecimento, sem :~.liás negar que 
o e;;tnbelr>l\imeolo e$t~ e:11 pas&im:~.s oondi
<:.ões, uem destruir nenhuma. das minhas al
lega.ções. n.:Jmiro, t.lió'C, que C3le funcciona.rio, 
em ver. de procurm· meios de salva1· as col
lecçõe~ quE: lá estão se deteriorando, se íns
tallasse, corno director do Musêu, em oito Ol\ 
uove das n elhores salas, por isso que occupa 
todo o torr !1iO do lado direito, que tormava. a 
habitaçi\o •lo ex-imperador, quando o Regu
lamento não o obriga n morar no esta.beleci
mento ; e diz apem\s, tratando elo pesso:~.l : 
«O porteit·o, queresidir•á no estt\belecimento, 
etc. • 

Portao to, o di rector oli.o podia. n~m devia 
morar no e3tabelecimento, maxime sabendo 
que su:1. residencia. alli privava o !11usên de 
oito ou nove salas das mnis espaçosas. salas 
onde muitas collecc;ões podiam ser accommo
dad:~.s regularmente. 

Ora, isto não é patriotismo, não é de bom 
senso. 

Por isso·peço a. v. E:c. e á Camarn. que me 
perdoem o ter abusado tle sua bencvolencia. ; 
mas vi- me obrigado :t ta:t.er-estas narrações 
para p1•ovar que a minha cmend;\ não tinha 
sido um acto impensado: apresentei-a. na. in· 
tenção de !•restar um serviço ao governo e a ~ 
meu paiz. 

E' impossível a a(ln.ptaçiio do e,Jificio ao 
MusGu sem se retirarem os objectos que ló. 
estão. 

As p:uec!es internas precis..'\m ser quasi to
das demolitlas,d::s lateraes algumas, o V. Ex. 
comprohen·le que, estando o euiticio cheio, 
eSS<\ obrn. niio se podcri\ fazer sem damuilical.' 
os objectos que lU. estilo. Ainda mais, . :J. mu· 
dança do l\!usêu parn. nlli custou 20 e poucos 
contos, a maior parte do material ainda estti. 
encab:ot.."\uo, ou mais exactamente, está den
tro de caixões sem tampa, colloc.'\dos nos SO· 
bt·e os out.·os . 

Está bem. visto que ni~.a seri~ preciso l'emo
ver todo el>te mate!'in.l, algum que se não es
trague póde lã. ficar. mas, para onde ir:i. o 
outro! E note v. Ex. que a obro. a fazer-se 
levará talvez mais de um ~mno. 

Port11.nto, niio te~m ro.7:1i.o de ser ·as :ülega
ções do dir·ector do Museu parll. suo. perma- . 
aench\ na. Quint:~. da Boa V~st.'l., e muito me
nos razão tem S. S. para· agg-redir-me, de 
modo ate otreosi v:.-, quando- pergunta em. seu 
artigo de 31 de agosto: «Então··.-\ conservaéão 
de uma propriedarl.e <leSU\. or.tlem merece me
nos sacrtftdos do que qu:1lquer indemnisação 
por contrnctos rescindidos sem nenlluma ·van-
tagem pn.ra o EstMo ~ · · 
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Não sei " quem ~e ref~re a allu~'io; pes· r Garlos das Chagas, Paulo Queiroz. Arthur 
· soalm11nte a mim, n;io •~reio. tx>t'que nem mi- TotTes. Paulino Carlos. 1--hri-•uo Ramo::.. La

nh;L L-ouscicncia nem minh:: noetnoria me ;~c- mecha. Lins. 'Brazilio da Luz. Lauro MUllt!r, 
cusaw úe ter tlil•eet:. on indirectamentc con- Pereira da. Costa. tUvadavia Corr .. -a. Pi nto da 
corrido p;-,.r-.i t.1l cous.•. nem como (je)lotndo Rocha e Petlro Moacyr. 
que ~u, nem como intoendente qne fui ; si a DeiX3.tn de comparecet' com causa. pa:rtici-
C;Hnara, t!.•Cuj:t. cot·pot·a~e !!9~ eru (J;t:_~ o.~ • :;. Rosa. e Silva., Cóelbo Lisboa. Sá. 
tencer, 1l·~clnro que acc~~~~' G~l:ã.c ..-é . ~neas ~rartin:;. Torrt!S Purtugãl, Pe· 
me couber na partilha ~4#1 l'<'$jJO!lS'Ibilidn· ro orges.Hel vecio Monte, Armiuio Tavares, 
de, si ella llle fot• iOlJ)Utada • i\'liguP-1 ; ·ernambuco. Augusto de Ft·eita$. Ma-

Em resumo. Sr. pt''<Hi•ltmte. não ll··sejo, <al· noel Caetano. Marcolino Moum, Nilo Peca· 
mo diz o director do M1usên em ttm:\de ~uns nha, Ponee de Leon, Urbano i.\'I"rcondes, Va.z 
publicações, que se éOil•iemne n Qnintt. ol:t de 1!-Icllo, Mouteiro de Barros. Gonça.lv~ Ra· 
Boa Vi~ta . AO conh':l.río, acho que o governo mos, !\.i beiro de ·Almeida., Va.lla.llares, Cu per
de,, e volt:n Píl-l'a ella snn al ten~o:áo. prest:m- tino U.e Siqueira. Rodolpho Abreu, Theot{)nio 
do- lb.e o cui•l:l•lo dd l}tro tanto c:<r~e e $:\I· •'e .)lagalhães, Pinoo da Fonseca. Sirnã.o da 
vuoJo-a •lo de::ilstre-qo" a ame.'l.~; tt7.end'' Cuob:l., Alfredo EHis. Casemiro da. R.ocba. Al
desapparecer o ioCCinveoiente qne lt. existe, meida Nogueira., Domingue, de C3stt'O, Mo· 
da. existeuchL d~ lag-os ue n~nas e;;t:t<-.'ll:vl:ts. reirafla Sih·a. Cincioato Bra,<ra.,Luiz Adolpho 
servindo de deposito de materhts fecaE'S e ai- e Angelo Pinheiro. 
gas em tlecomposição, focos pet·ruaneut..~ de 
inf'ecção. que t<~Ut:ls victir.n:~s .iã fez e qnP. E sem causa. os Srs. Pires Fen·eira, Cunha. 
mui~s a.iolla podet•à fazer. Eis o estMio d;~ Lima.. Gemioiano Bra..zil, Cleto Nunes, Fmnça. 
Quinta.! carvalho, Antonio d.e Siqueira, Arner·iCfl de 

Greio ter cum(Jrido o OlllU dever, St•.- pre- M<~ttos. Etico Coelho, Agostinho Vidal, Ba.r
sident~, just ific:mdo p·et·ante a Cnmm.':l. e 1> ros Franco Junior, Lima. Duarte, Domingos 
illustn\do relator d;~ cnwmiss:.1o a minh•~ de :'-loraes,Costa Junior, Alberto S<~lles,Carac· 
emenda. e re:;noudido c;•balmente i :tccnsaç:it> ciolo, Martins Costa e Marça.l Escobar. 
de que. fui ,·ictim<t peh\ impt·eoS<t, dando, p01·· São successivamentc postas <\ votos e <\[1-
tauto.aJl.uelles que me maodat·am pat·a aqui e pro~atins ns Re(bt-ções fioaes do:; prCijectos 

·- il. 0:\mara, ã QU:tl tenho a honra de pertr;ncer. us. 8$ B. d<: lS9õ, e IS6 A, ue 1895, p;tTll. 
as explicações a que me julga\"a obt'igado. serem enviadas no Senado. 
(Muito ~e~íl) n~uito be11t . l 

Comparecem mnis ~ Srs. Costa Aze"e<lo. 
Tbomat Dellino, l\fatt\ Bacelbr, Lima B;\
cury, Tbeotonio •le Brit<>, Carlos de No,·ae::. 
Bricio F ilho, Hollao·1a. •le Lima. Benedicto 
Leite, Viv-eiros. Luiz Domiogue", Costa R.o· 
drigues. Christioo Cru2, Anisio •'c Al>reu, 
Nogueira Pa.ran;Lguá., Artbur de Vasconeel· 
los, Frederico Bot·ges. Thoma.Y. Cavalcanti. 
João Lope:;. José Bevilaqua, Augusto Se,·el'o. 
Junqueira. Ayres .• J(Isé M:\ria.no, Arthut• Or· 
!ando, :Mnt'tios Juuior, Peretra de Lyra. 
Gaspo.r _Drummond. Coelho Cintra, Luiz ue 
Anút-ade. yfnr-cionito Lins. Cornelio da Fon
sec:~., Lourenço de Si. ,\1edeiros P. Albuquer
que, C:u·los Jor::e, FcrJlandes Lima, Clemen· 
·tino do Monte,Rocba ca. vnlcanti.Gouvêa Lima.. 
Zama, Neiva., Milton, F'ranciscoSodré, Vergne 
de Abreu, Leovigiltlo Filgneira~. Jo~ê lgna.-

. cio, Flavio de Araujo, Rodi-igue:; Lima. To

. lentino dos Santos, . Sebastiü::~ Landulpho, 
Atha.yde Junior, Torq1uat<> Moreira., Serze
dello Corrêa., Oscar G<odoy, Alcindo Gua.na· 
bara, Belisnrio de So·uza.. Fon,se~ Portella. 
Ernestó .Braztlio, ·Julio Santo~. :P<tulino de 
Sou?..a. Ju nior, :\lmeida Oome:. ~1ayrinl(, Lan· 
dutpho de ~iagu.lbiies, (~mpolina,_Lui2. Oetsi, 

-Ferraz Jtinior, Franci.seo Veiga., Lamounn1er 
,-:-~~Cr:_~_21_ ~erreira Pires, . .1'~a.tt.a: Macha~o, 

E' posto a votos e apJli'Ovado em l• discus
são o seguinte. 

PRO.JECTO N. 9i, DE 1895 

O Coug1·es~o Nacion:>l decreta: 
Art. I." Fica o Poder Executivo ::tutori

j;;ttlo R trnusf'erir do qundro do exercito e 
iuduir como em~ctivu na Brigaúa Policial da 
Cnpltal Federal, no posto que já exerce em 
11••mrnissão, o major· auxiliar technico uo;l\!i· 
ui:;terio ola Justiça e Negocios lnte1·iores c 
ai i'f'l'(':' •lo exercito BPne"enuto de S('lu2:1 1\la
::-.tllriie:;: 
- At·l. :! .~ I<.IW'Ofr-~lll~lHdis~içl:IGS <!ffi COll· 
tr:u·io. · 

E' annuncia~la. a. •ot;lçáo do projecto n. 75 A, 
1le 1895, coocetJendo á Irmandade do Sa.n
tíssilltO Sact~tmento da Caude\;J.l'ia. tres lote
t•ia:> d~ 1.000:000$ cada um:1, elll benerlcio dns 
obr:~s p:1.ra. a. conctusão rlo templo ( 2·' discus
são) . 

O Sr. Bueno d.E> .~u.drade (pela 
ordem) t·~t,ueJ· votaç;io nomioal. 

Consultada, a Cama.ra.·r ejeita. o pedido para. 
a. votação nomin:~ol. 

~ -
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G:' posto a votos e approvado, stdn\:> as 
emenda.s, o seguinte art. 1•: 

Art. I.'' Ficam coocedid;~s ã: Irm;~.ndt\d!:! 
do Sa.ntissimo Sacramento da Candel:l.•·ia. 
tres loterias de mil contos tle réis cacl;~ om;t, 
em beneficio das oi.Jras paro a. conclusão do 
templo. 

E' postt\ a votos e a.ppfovada a seguinte 

Emenda ·'-

Ao projecto o. 75, t!e 1895: 
Art. I.•- Em vez das . p:~h\vr-as.: - em 

beneficio d~ obras e conclusito do tem(ll9-
di~-:>e- em beneficio rio Hospital dos La.za.. 
ros, e das outras instituições de C3.ridade, 
que a. mesma it-rn<tndade mantém. 

S. R..- Sal(~. das sessoes, C de setembt·v •l~ 
1895.- i! .. Milton.-Tolentinode Car'Oalho.
J.qnacio Tosta.- Francisco Soctre.- Santos 
Pereira.- Fernandes Lima.- Rocha Ca'llat
canti. - Octaviano L01.4reiro.- (}.rlo.~ Jorge. 
- Jose llfariano.- Gonçal"Des Maia.- Pinto 
d4 Fonseca.- Sim.iiÕ d4 Cunha.- Li~Violpho 
Caetano.- Campolina.- nianoeZ Fulgencio. 
- Parai..<o Callalcanti.- Carlos w~s Cha.qas. 
- Oscar GodtJy. - llde{onso Lima. - Gon· 
calo de Lt~gos.- MIVIMl Ca.etn.t'l.fl.- Piru 
Ferreira. - Junquei?·a. Ayru. - Flauio <j.e 
ATaujo:- Tolent"ino dos s .. ntos.- Mene::es 
PTado.- Pedro Borges.- Leocegil(lc Fil{Jtcei
ras.- Anisio de Abreu.- Chaceavbriand.
GcJU."Oe!a Lima.- Ounlvt. "Lima.- .'lt.C!7usco 
Severo. - Franci$CO Gu'l"gel.- Lourenço de 
S<i.- Geminiarn> Bra::il.- Rodolpho Abreu.
Tavares de Lyra.- .-1rthur Torres.- Nei'Oa. 
- Trindarle.- Silva .ilfari::.- Frederico 1Jo1·· 
ges.- Arac!]'o Gôes.- Sá Pei:t;oto.- Patlla 
G-uimarães.- Vergne de .-'!.breu.- F1·anci.<CO 
Veiga. - Olympio tle CampO$.-Chrütino c,--u:. 
- Nogueira Paranaguá.- Rorlrigucs Lima. 
- Eduardo de Be1·redo.- lieloecio Jlontc. -
Lima Bac>~ry.- Jiariano Thmws - A1·istides 
rle Queir.o:.- Lui:: Do.ningu~.- Costa Rol/ri· 
!JW!S. - Belisario de Sou.:a. - Xa"Dicr do Valle. 

O Sr. P1.·es idente- Pela ;tppro
VIl<:;lo da. emen•ln tlo :St·. Milton e outros se
ohot·es considero pa·ejudic;.d;\ a emenda tlo 
Sr. Eric:> Coelho. 

Sii.o succes:>ivamente postos a votos e a.ppro
vados os seguintes. artigos: 

Ar t. 2. • ? am proceder-se à .extr:•cção des
. t>ls. l~rias •. fie.• o governo autorisado a no

me:::.r "'tisca.t idoneo; ~un.rdada.s todas a.s re
spectivas diSIJOSições llscaes. 

Art. 3.• R~voga.m·se a.s disposições eru 
contrario. ~ 

E' o projecto n. 75 A, de 1895, a.pprovado· 
em 2" díssnssã.v. assim emendado. e enviado á 
Commi:;são de F,.zeoda, pn.r:a redigil-o paro 
3• discussão. · 

E' posto a. votos e :~ppro'""ado em discussão 
uoica. e enviado á. Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO N. 126, DE 1895 

O Congresso Nacional resolve : 
AI't. 1 . • E' o Poder Executivo autoriso.do a 

conce;~er ao 1• otllcia.l da Bibliotheca Nucional, 
Ol•mpio Ferreim das Neves, um anoo de li
eeõ~. com orden:1.do, paro trotar tle sua. 
molestia fóra do pniz. 

Art. 2. • São r evogll.das as disposições em 
contrario . 

E" posto<\ votos 3 appr~v;,do em d~cussão 
tmic:a e enviu.do U. Comrrussao de Redac~ o se
guinte 

PR01ECTO N. 124, DE 1895 

O Congresso Nacional resolve : 
:\ rt. 1. • l<1ca. o Poder Executivo autoris.'\do 

a conceder ao Dr. La•lislil.o José de Carl'alho 
~ :\mujo, meJico d;\ hosped<tt'Í<\ d~ inamigr;,n
tes em Pinheiros, um anno de ltceoç.., com 
o rci'pectivo ordenado, pa1•n. trntar de sua 
saude ou de lhe convier. 

Mt. 2.• Revogn.m-se n.s <lisposi.ssões em con
trario. 

O Sr. B evilaqua. - Sr. presidente, 
:l.Jm:seotd ao Oa·~meoto tio Interior dua.s 
emendas que não .l•)graram ~L dit.": de ser 
.tccei t;ts pelo meu ·hstincto amago, dtgno re
l:.to t· ([;\ commissito. 

S•·· p •·csio.lentt::, cn lo>uvo o respeito os io
teotos ele\·ndcos do di:;liocto e illustt·ado 
dep•tt••do flumioeose un. dissecação que fez de 
toolns a~ emendas teo•lentes a n.u~meuto . de 
lespeza, e e~pecinlmeute. a. umpar<'-_r ~ Umão 
rlest:ts ~nccessivas sangnns que char~mente 
lhe pretendem fa7.er. (.4..poiados .) · 

Mas, para que S. EL não confunda. as 
minhas 1nodestas emeot.las com outras que 
naereceram su:t t•epulsa pelo motivo ;tllega.do, 
eu lemltt•;wei a S. Ex. que um;t 1ellas absoluta
mente não augment;~ d<'Speza. porquMto er;L 
ttpella.s determinando. taxativnmeote uma 
parte da. verb;\ _ge~l - Obrn:s - p:<m fira 
detormin;~.ndo, elUUStltiC:\1-a-be~ ; e a ~egun~n. 
é rêferente ao Hl'stituto Histor1co do Geara. 

o illustre 1leputado e meu amigo_. relator 
d;t o:ommissão, ~abe qu;\nto e precarJa. a. sorte 
de toila.s as asso~inções litteraria.s eJ!l nos~ 
pai;; e por outro la.do, quão beneficos e utets 
são 'os resultados gerMs de muitas dellas.< 
(ÃFO~os.) · 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 14:56 ·Página 7 de27 

134 ANN.AES D,'\ CA.~!ARA 

· O-facto de existir na CaiJit;\l da Republica mento ao general Osorio, esse f<l.Cto se deu ou 
um Instituto Historico, não loasta lJa.ra a re- r~produziu-se. 
cusa de um pequeno auxilio á iustituição o SR.. PARANHO.S Mo::s-TEXEGRO- Hei de 
cougenere P(' Ceará, como jit se dá com uma. explicar '"contento de V. Ex. 
irmã de outro Estado. 

Todos s.:-tbem que as iin vestigações e publi- O Sn.. BEVILAQUA- I<'olgarei bastante de 
cações dessas a~sociaçõe:; não são de interesse ouvir ao meu nobre collega. Eis, Sr. prc.si
puramente local, são d!! intereSSú par:t toda dente, o que tinha a dizer com relação i pri-
n. Uniiio. (Apoiados.) meir:\ parte. . . . 

Quanto á outra parte, relativa a cons1gna.· 
J\ssim, oôs temos pa.rD. citar sô um exemplo, etto dtt verba par!'- 0 proseguimento d31-souras 

u·m trabalho recente, i.mportaotissimo, pu- do Instituto BenJamm const;\ot, fm _Iev;\do 
· blicado nil Revista do lotstituto Cc.-aren~c. em :\isso porque, euglobad11meote, p~r~ chv_erS<\S 
relaçi'io ao limite do E:stado do t~cará ; tra- obras que est<1o a cargo do l\'llmsterlO do 
balbo consciencioso e :l'ico •le:: iuvesLig:lçõcs, Interior, ,~ consiguaç.'io não e g1-aode. . 
pelo qual fie<\ IJienDtmente demonstrado Outras obras poderãoserjLtlgadM das m:ns 
aquillo que jit. em outr·o trabalho tlc origem urgentes, e 0 resultado e que mui~:ls tldlas 
official fora. provado, iisto é, qu•·1 o nosso li- hão de ti~1.r patadas. Deste estaciOnamento 
mite é o do rio Apody e não :'lquelle que pt·c- advem sempre um prejuizo, J)~rque gnsla-s~ 
tcndel\\m sustentar· ... ( ~lpa1'tes . ) inutilmente com a couset·v<'lçao do que est<t 

Ora, um trabalho desta ordem não é de be· l'eito; e qna.ndo não se g::~st<t .com a. cooser
nelicio exclusivo pam o Cca.I".i, nem pa.ra. o vação o prejuizo ail?-t.la e. m:u?r, porqu~ o 
R.io Gr:t.od~ do Norte, ê de beneficio p<U'l\. a. tletcrioramento é ma1s ra.p1do amda. (Apora
'geograpl!ia. e para a lli:>toria do paiz inteiro, dos.) 
evitando quest~es que, nã:o neste caso, mas Sei que algumas obras nnquelle edificio 
em outros· · Cilsos semc~Jhantes, podem vir exigem prompto proseguimeuto, e, mesmo 
a1fectar ;\ traoquilldade1 das respectivas po- 1 dada a recus:~. de minha emenda, quer? sup
pula<~es. por que uma. quota correspoode!lte ?- . que 

O SR. PAR.\.'!'."'Hos 1\Io:\TENEGRo- Apoiado. apresent~i, de;;~cada pelo propr1o M1mstro 
~ . . . do IoterJor, CUJa boa vont;\de para com o 

O ::.R. llevu.AQUA.-Attcudeot\~ a~ ~11.!1- instituto reconheço e proclamo com g-t•<mcle 
culdadcs com que Jut:• :~qo~lla IostJt':lrçao satisfação, será. sutnciente par:l. at~~n9-er no 

_ .Jl!lra. mantet'- sua rev1st<\ tr1mens~1, fot q_ue -liin que tenho em vi~ta. · 
tt\'e :a. honra de apre~:en~w esht )nd1caçao, Aproveito a. opportunidade de tratar deste . 
que o lllustl·e.relator na? pode ~ccel~<tr. . assumpto para., de uma vez para. sempre, fazer 

·-· .~ptretantoi lembrar~! qu~ o.~nsl!tut? H1s- dissipar a falsa supposição, a. illusão que 
tor1co do R.1~ de J;\neu:o uao e mn1s r1co do tenho ouvido manifestada por muitos em 
que .o do Ceara.. . relaç~'io ao Instituto Benjamin Coostant. 
_ Amda h:t. pouco tempo• 3-s s_uas poss~s cr:tm com pezar tenho ouvido nest.1. Carnara e 

táo precar1as que elle nao tm!1a podu!o úes- especialmente no Senado, por um illustre 
.· t:.car <\ pequeu;~ quota. noecessm•Ja par,~;, :.lprc.s- membro daquella corporação; que j:i. aqui 

tar-se. a hastear nos dt;W de festa nac10nnl, a. brilhantemente representou o Estado dn.s 
bande1r:. da Repubhca.. · · Alagôas, assertos menos ju;;tos sobre o lnsti-

0 SR. PARANI:ros .1\Io:-..,:ENF:GRo-Não apoia- tuto Benjamin Constant, que S. ~x. co~-
do; V. Ex. está enganado. funde com u~1 simples As~ lo de Caridade, CUJa 

o SR. BEVILAQUA-Allegei a pena.;; que elle Llespcl:a ~onsu.le~·o excessiva, acl~~~do a.te que 
não tinln ainda pollitlo fazer ncquisiçiio de é um luxo este .tmparo que o Es.t.tdo ~~ aos 
uma baudeh·a d;\ R.epublica. cego~, quando naturalmente tlc:ma. mm~ ~C?· 
_ o illustre deputado ·peJa Bahia. contest.1. nomtco man_dal-os pnr<\ o.~sylo da Mend1~1~ 

·esta. assscver<tção ; eu, porém, respeitando rlade, ou dc1xal-os men;!J.,ando e morrei .~ 
. muito os seus nobres intuitos, posso. entre- fome pelas ruas. 
tanto, assegurar que estn, contesta(~1o não e UM Sa. DEPUTADo- Seria uma. ueshumn-
tão bem fundada. como miull:'l. :~sseveração. nidatle . 
(AJxo·tes.) · 

Niio pretendo el:miuça!X., assumplo, c por 
isso, at tribuo de preferen cia o Ih c to. á. fa.lta de 
recursos: · ·· 

o Sa. 
aparte·. 

PA.RA,,'\uos Mo:KTENEGRo di~ um 

· O SR. BEVILAQUA- Ainda ultimamente, 
por o~casião da; inauguração do bello moeu-

o SR.. BI!:VILAQUA. -Si o i Ilustre senador· :1. 
quem me refiro e os que partilham des&t 
fals:~. opinião si dessem ao trabalho de ler o 
Regul:\.mento (apresentando um folheto) do 
Instituto dos Cegos, lloj~ Benjamin Const<\.nt, 
publicado em 17 de mui o de 1890, veriaú1 que 
razoavelmente não deviam insistir mais uos 
seus a.taqttes a es41. instituição, cujos altos· 
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intuitos nã.o teem querido coroprehender, não 
digo por má. vontade, mas por uiio terem 
tomado o mais ligeiro tr::~~balho de fazer in· 
vestignçiies para com maior segurooça se 
mo ui restarem. 

sciencias IJbysiC('IS ; historia natural; instruc
ção moral e civica e elementos de pedagogia.)) 

Lembrei então que, por este decreto, o 
art. 1• do Regulamento dCI rastituto diz (Ui): 

Fim ào instituto ~ sua orycmisaçiio 

«Art. 1. • O Instituto Nacional de Cegos 
tem por fim miuistrar-Jhe:s : 

1 o, :\ instrucção ·ilrim:lriia.; 
2", a edoc:\ção physica, moral e cívica.; 
3", o. iostrucçã.o secundaria.; 
4•, o ensino d:~ musico. V•:>cal e instrumental; 
:Y·. o ensino do mt\ior numero · possível ue 

artes, iudustrias e officios. fu.bris que estejam 
no seu alcance e lhes sejam de reconhecida 
uti!idndo; 

&•, officinn.s e casas de trarolho, onde os 
cegos, educados uo iostit11to, encontrem oc
cupaçiio decente e sejan:;l utílisadas as su:\S 
diversas aptidões; 

i•, todo o auxilio e prot.ecção de que c.'lre
çam paro facilit."\r·lbes os meios de d::tt' line 
expansrto às suas diversas aptidões phy$ic.-~s, 
ruoraes e intellectuaes, E~ a. toda,s as suas 
legitimas a.spimções em proveito seu, de suas 
famílias c d:\ patria. . 

Do ensino 

Art. g,o Toda n. iostruc:ção theoric.'\ e -pra· 
ticn. profissional dada no insmuto, em virtude 
deste reg-ulamento, se dividir·.i. em dous cur
sos principaes: - um de i:ustrucç-lo littertlria 
e um de instrucção pratica profissionaL 

Art. 12. O curso primari"o compre!lender:\ as 
seguintes materias:- cooltecimento doalpllu
locto, signacs de poutuae.ão e dos n~ll'ismos, 
no systema de pontos (methoüo uc Luiz 'Brail· 
lc); couhecimeuto dos algarismos ordinat·ios 
om tvpos tn:liores; lor e E~Sct·ever r.o systema 
de pontos c em car:~.~:tere.<; ordioarios; - ari
thmetic:.'\ pr11ticn. até ft-ncções decimaes e sys
tcm•~ motrico;- noções elemeutnres de g-ram
matica portuguer.a: -li~ões de coustlS limi
l<tdas no conhecimento do~ objectos mais 
tth·i~les do uso dome:;tieo. e noe.ucs de histo
ria natural. 

Seguindo, determino detalhadamente a. dis
tribuição do ensiuo, a. composi{'.ão do profes~ 
sorado, as divcrsns classes de -professores; 
repetidun~s. me:;lNs e a,lumuos aspirantes ao 
m:\gisterio. 

O :lrl. 11 estabelece a obrigatoriedade do 
ensino de musica., re;;ulatlo pelo;; seguintes. 

No art. 20 di:: põe sobre os di versos o1Iicios, 
artes proprhts ao ensino, sendo que nessa 
época só fllnccion:,vam aindu. as de typo!!T:l
phia e ene>tderu:tção,reguladas pelos arts. Í29, 
130 -e seguiutes (fi:) : 

« Art. 18. O eu.sioo da musica comprehe:l
derá ns seguintes ma.terins : 

1°, nota~iies musicaês, leitt,u-a e escripta da 
musica. no systema de pontos; 

2•, theorias elemeutares e solfcjo; 
a•, execução uo pil~no, orgã.o e harmo

oiuiu; 
4•, exec11ção nos instrumentos de sôpro, 

corda e percussão. 
At•t. 20. O curso pratico-prot)ssioual com· 

prehenderá as seguintes mo.terias : estmlo 
completo de musiCi~ vocal e instrumental, 
inclusive o estudo de orgiío e barmonium ; 
arte typographica no systema de pQntos e no 
svstem<\ ordioario ; arte da encadernação ; 
tÕdos os trabn.lbos de ~ulha. que actualmeute 
se ensiMm às :1lumuns; gymnastica a pro- ~ 
pdada aos cegos de ambos os se:xos. 

Art. 21 . Devendo este curso comprehender 

Art. 13. O cut·S•} secunthwio comprehcnderi~ 
as seguintes matcrins : - · liuguas vo•·tuguez:t. 
c rra.ncezn: ooçõP.s 1le histm·i;~~er:ll e espccin J. 
mente dn 'do 13rtlZil; geogr~\phin. l'hys\ca e 
r.olilica; ar i thmetic:l theori.!ll e pt-:l tiC'à com 
todo o desenvolvimento; ,,,lgebrt~.ate equ<'lções 
do 2• gráo; ::eomelt'i:l. el·emeolnr plan:~ e no 
esp~lço; ncções de trigoot)metria; no{'ões de 
cosmogt~lphin. e de mecanic,."\ pratic.'\, :.\ppli
Clt.lla ás mncltin:t.S, app:l.relbos e instrumentos 
usadi)S nns diver:::as scieniCi:lS. artes, otncios e 
iudustl'i:~s de que possam utilisnr·se os cegos; 

o ensino do maior nnmero possível de tra
b.'l.lbos, nrtes, iodustrias e officios que são 
ou venham a. ser de reconbêcida utilidade 
para os cegos, proprios a (acilitá,·- lltes re
ct<rsos do 1uc po~sam 'llivc1·, O!l, ao menos, 
gar~ha?' uma pm·tc ele suo. subsistencia, tornmt· 
cto-os assim uteis a si, ás o"1.1as (atnilias e « 
sociedaclc. dever.:~ ser :t.mpliado, crC('Iodo-se 
oiiicinas, em que se ensinem di-çersos officios, 
taes como :-de torneiro, ch;truteiro, cigar
reiro, empnlhador, colchoeii'O, tapeceiro, todos 
os trabalhos de cordoal'i:t., fabrico de escovas 
de divers.'\s especies, esteira.s, tapetes, cestas, 
etc., etc., i\ medida. que esta iostituiç[~ for 
adquirindo o desenvolvimento exigido pelos 
seus 1ins humaoitn.rios. 

"\rt. 22. O cut·so pratico profissional será. 
distr-iuuic!o gt-adual ~ sucocsmvnmcotc pelos 
oito :mnos do curso litterario. )) 

Depois. dispõe pn-ra. as. menina~ P.Orque, 
como satle-se, o estnbelec1mento e mtxto e 
estabelece o provimento às v;lg&S e classes dos 
aLwii,loS contrUmiHtcs. 

Frisei muito de propósito esta. cla.s...<:a _ele~ . 
alumnos comri/luintes do supposto asy~o, ex
istente como se v~ elo art. 28 (lfi"J : 
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Dos tllunmos 

Art. 28. O numero ul)s :t.lumno~ coutri
b:..iotes será. illimitarlo e dos gratuitos setõ.'l. 
limitad<s pelos recursos do orçamento do in
stituto. 

os àrttgos subseque~otes regulam o qt«<11tum 
e o modo da cootri !Jo: i~:ão. 

Destacarei ainda outros artigos para me
lhor evidenciar roinllas affirmações: 

Art. 118. H:\verà. em ca•h ot'ficina \1m 
mestre e um contl'tl.-mestre e os ope .. arios e 
aprenr1izes •1ue !orem designados pelo dire
ctor do Instituto, dentre o:; :1lumnos e os as
pirantes ao ma~isterio. 

Art. 136. Ao mestr·e de afinaçãú incumbe: 
1°. ensinar MS alumnno; desi~-ados pelo di

rector a nrte de a.fin:,.çà(l de p iano. llarrno
nium e orgam e tudo mais que for concer· 
nente a. est:l :n·te. de rnodt~ que os :ducnos ri
quem habilitados a. e~:er·cel-<t em toda.s as suas 
partes; · · 

2•, ra.l(er e ensituw os a.lumnos ~-fazer to•.los 
os concertos que estejam ao alcance dos ce
gos. taes como : eacowdoa.ção, substituiçi\o de 
martellos. etc., etc. 

Art. 139. Incumbe: il. mestra. de traba.lbos 
de agulha: 

1•, ensinar a.s alumnas que fore~n desizna
dns pelo director a costurar e fazer trabà:lho$ 
de agulha, ~icot e (!I'Ochet~. "idrilho e mis
sanga, ta.es como:-•neias de diversos fios, 
barretes. botinas de l.ã. para. crianças, ca)lOti
nho:> de lã, cestinbas, bOlsas, tapetes. !lores 
de lã. de papel e ont:r<~;:; materias; em rim to-

~ dos os Javores e tJ·ab:11lhos proprios rio sexo e 
Que possam ser fab!'icad~ sem d~uenrlenci:1. 
do sentido rln. vista e :>ó pela. destreza do 
U!cto. 

Art. 131. O mestre· da officioa de encnder
naçii.o ensin:\ri~ •tos alnmno3 aprendize:> tudo 
quanto fo•· coocer:~ente á arte de encaderna
ção, liunilia.ri:;a.ndo·os com o manejo de todas 
as machinas, :~pp:u·elho.s e instt·urnentvs te
chnicos, de modo l}ue fil}uem llabilitado,; a 
bem e:xerc~r esta nl'te em todas as suas parte.s. 

Art. 132. O contra-mestre da officio<t ty
pographie<t exercerá. mmbem as funcçües de 
revisor, e como tal ir•cumbe-lhe: 

1 •, rever na orl'icinn. com a precisa :tr. I'.P.M
dencin, todos os tt~\ba.lho:; de composição fei
tos e ?flginndos, in•licando a.s correcç:ões que 
se devem fazer ; ,-

2<>, reler os mesmos trabalho~ 'ilo:•prélo ou 
na m;~chiOl\ de imprimir, antes de fttzer a im· 
pressão. · 

Ârt. 133. o~ origin.aes das obras qu~ tive
. rem. de seL' lmpress:a.s serão en~regues a.o 
,, 

mestt·e da:typograpnia. ••scrivtos uo system:~. 
de pontos •le Luiz B•<1.ille, tendo sido previn
•nentc revistos pelo dicta.nte copista e pelo 
professor a. cuja cadeira se destit~uem. 

Art. 1:~4. os r~feridos origiones serão '(l<'\.S· 
S.'\dOS pam o ;;ystem·t t\e Bto;tille pelo oi ict.'l.ntc
CtlJ)iSt:l. do institoto, 11ue os entregara ú. clire
ct~•rit\ arim ole set·em examinado>, antes 
de remettitlos á. typogrl\phia.~ 

Este estabelecimento não é, portanto, um 
n.sylo, e um estài:Jelecimento t.le ensino theo
rico e profission;~l, uma e;;pecie de Lyceu do 
:\rtes e Officios pura cégos, custeado pelo Es
t:\do, :\ exemplo do benemerito Lyceu de At·
tes e Olflcios para ai um nos videntes, custeado 
por iustituiç;io particul<\t' e subvencionado 
pelo Estado. 

R.epito: en •('jO e proclamo com a I!Uior 
S<\tisracã.o o intet·e~se que o actual governo 
tem manifest::vlopelo Instituto. O Dt·. Benja
min Constant, qu~ !ôt-a. por muitos ao nos seu 
t.li~ectot·, quaudo fez p<!rte do governo pro
vi$ol·io, tleu-lbe este novo Regulamento e 
t1-a.tou des le lo.:;o do p rovimento do m:\tel'iul 
indispenstwel e machinas p;.H·:\ t\S otflcinns, 
m~nda.udo umn. commissão de cégos il. Europa 
para. fa.zer&m a es~olh;\ e cert:t a.preotlizngem 
r! e olt ver,:a.,; ma.<:lunas. 

Vieram :\:> m;\chinas t.lepois d•'· morte do 
Dt·. l:!eojarnio e ficaram al~uw tempo por 
montar, sendo afintü montadas pelo director 
Que lhe succed&u, e por su~ e:;colh::t., o honro
do Sr. Dr . .Macedo Soares que, repetidas ve
ZllS, Vt'l'balmente todo:; os :anno,; nos relntorios 
11ue é obt·i~\do a apresentar. por um dos nr
tigos do R.eguhlmento, o art.· i9, tem insisti· 
du com os di1terentes ministros quu se succe
del'ant na pMl<\ do interior pela rnodi<:<'l verba. 
ueces~-aria ;to funccionamento olel>Sitli machinns 
j~. p•n·:~ cou1 plet:~.t• :t sua rnont~tgem, jit p:u11 
<lC(Juh;içii.o t.h\ materia. pt·im;\ inolispensnvel 
e pa.g<\lnGOto dos mestres dns ofilcintts, podeo· 
do assim comer;:er os tral.lalhos das mesmas 
officio"s. 
· lnfelizment~, poretn, .preoccut,ados por ou· 

t•·o:; ussuntptos c..lt: ordero public.o. e pela:; cir
cutnstnnci:.'l.:; politic.•s que tem atravess:\do o 
pai.:. aquell~ oJistincto íuncciooario. o Dr. ){t\· 
cé<lo Soat•es, oiio tciU coosegoitlo O<·da dos 
di~nos Ministt'O'S do Interiot·. 

Ultimamente, o actual Sr. Ministro do ln
terior·, visitando o estabelecimento, reconhe
Mu da jnsti<;:c• dessas l'eo!laOl~tçues rGpeti~:•s e 
prometteu, ,juntamente com o nobre Prestt.le~
te dà R.epublica, que tambem. visitou o Insti
tuto, toma.t· l\ peito o seu desenvolvimento, e 
eü'~ctivumente pediram ao Congresso uma 
verba insigniticaote de seis contos, que tnnto 
hastava pa.ra a inicia~ dos trabalhos, po
deodo jã. hoje, gr;tça.s a. solicitude do director 
interino, toda a g erlte verilicar nes!a Cidade, 
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r;a. I'un.·tlo Onvitl?r• a. •3xposiçã.' de dive1-,;os 3•, com o;; va fores que forem dcwtos ou 
tJ·;tbalbos prOI.IIIZJdos na:o officinas dós cé~~'O:< le:,m.rns a.o instituto por qualqnct· modo le~.1l ; 
e hão de adlllirat· :l (l\ll'léiçiio. so:idez e bei te: -1•. cmn o pl-otlucto das loterias jà con
za. da~ue"llas escovas, vassonr ::; e caixinl..tas tle ectlif.l:•s 1: qne se C<Jncederem ao instituto· 
p;•pelao. . . 5°, com a:; joias de entrada. e annui!bues 

.O apJ•ove1tnmeoto cl:"ts ap!idões dos cé"05 t~t~as J.ICios nlumnOl; contdbuites · 
tm~.:;~orman.-lo-~5 f.le . io~!ivid:~O:S ioreliz:« .e ~X- • v•, COlO t\::1 coutriLuiçõe;; {XI·~aEi fiOIOil pro
C)_U:olV,~rneot~ pe~ado.; . a soc1edarle, SllJt:ltOS a J rcssores, mestres e repetidores que morarem 
V~\·erem à nd" mglor1:~ e mi~eravel de men- no estabelecim•mto (art. 261); 
d1gos, em. homens ute1s, r:ollaboradores do i ", com as sobras q,ue se ver·illcn.rem nô 
<lesenvolv1mento mor,tl e mate1•inl do paiz. é fim li<'• <tono nas diversas verbas uo orça
uma obra gnwrlemente meritol'ia (apoiado.<) mento elas despezas do instituto. 
que deve de certo ach;'lr echo uo cot·U\:ào de 8•, C'.om as subvenções qu•J Corom votadas 
t~olos ~tquelles que. nüo conhecen~o a institui- r~ln E:>ta<l.o ~m b~uellcio c.lo fundo pntrimo
çao. lUJUstamente se tem ma.mfestado coo- uial do iostilato. 
tra elln, (opoiados) leva uta.lh.lo a t'•·it:~ de que , ·t .,,,8 0 t .· · ·' · · t't t 
esse scrvico custa tMios e quanto;; contos e . ' ·' •. -" . pa.. ~~monto uo to~ I u o cou-
que é uma r.a.rid:\lle ;muito C;H-;t e luxuo~a. tlnu;u·~· a ser adlt~tm,;traco por o.m co~~
e$1.'1 do Esta.l.lo, e:;qn•!<:endo-se anueiiP.s qne lho, .11.1.0 relllul~c~do, com~::>tO como e~tit, 
n53im n.on•am ou "•l t e« ft33·, .~ - ~ ., .1 . • 0 de t1e!' mcmb«os. um pre:otdente, Ulll the-
.._ t""" ~ ,. "· · .. , c:~ u• ~v IJl .. vl UtlCU\ ~ • • . · ·· • • U · 
de analysar os enorme;; proveitos o~ ilTecu- • u«omo., e lllll :;e.;te ·u·ro.. . . . 
saveis ctreilos beneiiws e salutares f)ue jil ''.r.t.:. -49 .. O !.undo patru~l?t~t•'! ~o JUS~tt~-
se tem tim<lo de tal in;·titn' ,..0 (cl : L <) t~ :.ela. C<?O\<:rll·lo em .tpohce:o ~ames da dt· 

Ha a ui e • órt' 1
1~ : · .P~ m .n. ;. . • \' hltl pullhca luwlalliJ ou em qU•le5-1Uet· outt·os 

• Q O CJU se P .e c 1• w.\r ·'" tle~pr:z.~::> títulos d:l di\'ÍII.\ u!Jlica que mclltores za-
mort:1S: o co1·po tlocente e :t p:n•te tla :lrlrru- t · li' I' - 0 
nistraçá.o, comprehen:lid:~. ·a. enl'a•·niri.ria, qn<! rau las g_ C::l·e~t:e:u · . . . -. 
são rixas, per·mnnente:; e, si :>oll'!'et·em ai- I • 't~'\ -~~ll tl N~nth~um~ .~ul a.otu\ d~e:a .dlst:a-
<>nm·1s 'li"'J""'""" ess~··a.lte~1ç·e· .:- ·ns·, · llt .l uo un o p.t rtnlOI.ll.\ ou O::> .Juro::> e <: , , ""' "'>"'~"• ,...,, " V :SS<lO I !..;'01· · . d' ot • ~ t :- (' • ll 
ncaotes qna lquet· QlW seja. c numel'o · •le ,_uat~ .t.en tm~ .o:o, emqu:o o n,~ 01 e e 
a.lumnc· cê"'o· mntricu!lvl • rle r • · .. ~ntllclentt~ Nr<~ occorre. a toda• as .lles· _ • ., • O:o ou · requenc1.~. I>GZ:tli ,ltl 1n;;lltuto Mm o.:; no\·e dectmos 

. ~~sorte que :tpcoas lmv~n•lo 6q cegos este de ·e ;;en· juro):; e rec limeotos aoouae·. 
dlvt~ot· natur: . .tmente tera qu•'IClente a.'l"nl· "' • _"' ' • . . : . 
l<\tlo; mas, Sl em vet. o!e 60 tivel'mos 100 :\!'L 2;:,1. Logo que o pa..rmlOUlO attlOS'll' 
cegos, ·O aCI~rescin•o de despe7.:.tS :;er;'l um :te- a. somnl:\ sufficiente de que tntt.'\ o :wttgo 
crescimo !nl.igoillc;tnt•3, pois liulit<'\l'·:>e-ha prece•lente, empreg:<\r-se-hiio os nove deci
a. comedor1as e vestnn~·io. e a despeza com 0 ~1os. elo:; seus rendunentos nas despems do 
corpo tloc. nte e :vlmioistr .•tivo, ~ndo a. mu;;- mst1tuto. uostoeus melhOl'<\mentcs e progres
ma., o r·e<ultado é que, lll l"l!leotando-se o nu- :;ivo •lesenvolvimeoto. 
mero •le alumno>, o qu~c,iente tln custo .te r\l'l. 152. Lo;.:-J que o pa.trimonio pr<!l!.
C:'IIhl· llm dimiune r!lpi.tamente e ficar;\ cnda zer um<l s?mma bast<\nte para qne ~e ~SS\ 
ce.!(o pe~antl • uo Etiltulo •hl mt:Sro;• m~neira occorNr as despe:r~~s annuaes do lOStttuto 
q~e os :~lumnos de 011tr1t qualquer· iu;;titniçii.o, con~ os nove d.:cimos d~ reuqimetltos, nada. 
nno t.~vnn•lo pot• ora em cont.!l :t pensi'io dos m:ns com elle do!spent.lera. o b-:;ta.do: 
co1•t1·ibuiotes e a. re1n•la dos tra.bnlhos dns Art. 2.?3. Logll que os nove dec•mos tlos 
officinns. (Apoiados.) rendimentos !-lo ~atl'imooio _ bast.u·e~n p:\ro. l\S 

E,;te e o facto. Mas os que nü.o quet·cm lle:;pezas rio lOSt~tuto. :;er-,~0 ;lppltc;\dos ao 
fazer esta. ana.lyse e qu·~rem cortaras despe1::1s a•l;: ... .,uto do tu~~~o pa.tttmo.uta.l todos os 
- quantl même - app<:lbm para o ruudo de ::al(los que sa \·er1ncowem, assua como todas 
reserva que tem est'l. instituição, mas es- ~ tloac;ões. legados e subvençõe:; qu~ ~essa. 
quecem-se aiocl<\ de investi"'"r o modo d:~ época em deaute se fizerem em beaetícto do 
Con~tituir,;úo ~es:Se pMrimonfo. a su•' impor- instituto:. . . . ~- . 
t~nCla. oum~J:tcol e :;obretndo :~. epoco' e1u IJile .\l'l. 2.">4: O mst1tuto poder-a yo:.:outr em 
}lOde ser ulliÍ$l.lo. Vl•iamos 0 que diz 0 Re- IJen:> ele ra1r. •traa. parte do C:.\pltal do seu 
gularmmlo, arl. 247 (o!G): p<\tl'imonio qn<~ sGr;\ detet·ulitl~\tla. pelo go-

verno. 
Art. 255. Fie:.\ri'\o iseutos de quaesquer 

N!\- impostos todoS: os bens do Instituto Na
cionõ\l dos Cegos, e todos n.s rnatGriaes !JUe ~ 
p<tr-\ elle forem import:.ldos do estrauge1ro. 

Al't. 256. O ~overno, on\·indo o couselllo 
ndlninístrativo ao pa.tl'imouio . <lo instituto, 
expellit·à instrucções especiaes que regulem 

iS 

Do patr imonfo do Instituto 

Art. 247. O patrimouio tlo Instituto 
cional tios Cegos serà. c:oostituido: 

1~. com o fundo p:1tl'imooial que oril existe ; 
2•, com os rendimentos e juros desse fundo 

patrimonial já. existentes e que se irão capita
lisaodo; 

Co.m'-n. v. v 
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o :1ilido pmtico mnis •9tllcaz e conveniente de 
adntioistrm· o patrim•:>nio. ' 

Art. 2:3i. Set';i.o cousidet'll.dos serviçOs re· 
levantes, para todos os e!reilos, nquellr:s 
que . Ue qualqUCI' modo rorem pre~tauo~ :.\ 
instrucção e educ:~ç~i.o dos cégos ru;sim 
co rito todos os beneficios feitos ao instituto. 

R.ea.lmeote, ntteodeudo-:itj a cou:;tltuição 
de~e patrimooio e ::t época. em que póde 
ser utili:>ndo, empre.ltendc-se qne h<nçar 
mão delle desde logo é expol-o, de sorte 
que a hlnt:lgem que por.lerin nurerh· o Es
tado seria de poucr~. d.m·açiio e insignific.lnte, 
emquanto CJUe iustituiÇ<1o de tal ;\lta ,·ali:\ 
·seria. eternamente con<lemnada a nunca 
poder viueJ· ele seus proz;rios 1·ecur.<os ! (.!lpo· 
i,1dos.) 

Estes ataques ao iostituto siio frequentes 
nas pessoas que o conhecem pouco ou que o 
desconhecem completamente. 

Fo.z-me isto lerobr;u· uma passag-em üe 
certo flaneut· brnzileiro, em Pariz, ue volta 
de uma digressão, natu~ulmente scientifica. 
(nos boulccards) algum tempo depois que se 
começa.va a. construi!• •O novo er.liticio, da praia 
Vermelha. 

Disse elle ao direct•or: 
Doutor, admira-me: como o Sl'. consentiu 

que se fizesse um sobrado pnm ,ho.l.itação de 
cégos! 

Não consenti. disse o tli r•cctot·, fni eu mes
mo quem o projectou ... 

- Mas nas diversas Capitaes européas que 
Yisitei em millha viagem (ele iu ve;;ti::;.v 
c;ões scientificas, ja se \'e) não se encontra 
dis$o! 

O Dr. Benjamin, com a maio1' c."llma, rc
daJ•guiu: o St·. salte que o instituto que pôde 
servir de modelo a todas as instituições 
dest:~o ordem. é o do P<lriz ; o Sr. que lu 
esteve, ha. de letllb•rar-se que á rm~ tal 
Ul\mel'O tanto enconttra-se umn. cnsa corn 
ta.n tas portas e tnnt:!\s janellas. uão ê 'ver
datle 'I 

E o individuo já muito mnl collocallo, ia 
concordando . 

Depois, o Sr. tem um :ulro de entrJda de 
tal fo)rma, (e o Or. Benjamin o descreveu as
sim como todas <\S dependencias do pavimen
to terreo) não é vet·.lade 1 

:!\!as entrando, o Sr. encoatron logo em 
tal situação uma cS<'.ada d<~ tantos de~·itos 
que dá accesso ao pt·imeit'O andar, subamos 
(e descreveu todas us tlcpeudeucias desse P<\
vtmento). 

Como vê, a phlU ta C:lo r. osso etli.ticio nito ê 
inferior, não. lhe ptu·e:ce ~:-:· . ,: 

E o individuo, que c:ondemnàt•n. semelh;tnte 
barbaridade, em ·lCS<\C:cordo com :ts sua.s olJ
serva~ões e altas i o, vestigações scieuti!icas, 
teve de :receoor assim a. lição da· sua. irupru
uench\ e da SOa. OUSi\dii\ petulante C1>111pletad;~ 

com a a.sceos;i.o e vi$ila. miuunciosil. no se
gundo auua.r ! 

E são pessoas que conhecem deste modo o 
que seja. uma iostituiç.í.o de cJgos que lhe fa
zem os m:tiot•es ataques ! 

Entretanto, o nosso, qne aind:\ c."lrece ele 
muito amparo dos Po1eres Publicas e d:\ 
philaatropia p:tt•ticnlar, j:i. tem da.lo mag
níficos resultados ; temos professot•es illus
tratlos e distintissimos, alli etlucatlo~. que 
ga.olll\m a. subsistencia da. nul.:~eh'-.\ a. . mais 
digna ; de momento posso cttat· o nome 
do l)I'Ofessor Cerqueira, profeSSOl' ne mu
sicn. dos mais raputados do Rio de J:l.
neiro, o profe:>sor Gor·guliuo MS mesm:>.s 
centliçües e que tem compo3içúes muito 
divulgadas e bem acceitas no paiz intei
ro ; lembro-me ainda ele uma. seuhom dis
tioctl\. familia. do N(IJ'te, que ê ho.je pt-ovecta 
professora, tendo obtido sua cadeir.\ em cou
cur·so, que foi tamllem educada no nosso in
stituto. 

Forma-se delle uma idê.'l. erronea ; l:'t fôra., 
e atll mesmo aqui na Capital, suppõe-se que 
é nm simples asylo; de sorte que as rumilias 
t.le certo. ordem teem escrupulos em conti<W
lhe os seus filhos acommettidos da infelicida
tl.e U<\ cegueira.. 

Falta, portanto, uma propaganda. b9m di
rigiu;\ e efficaz, · par<\ di55ip:1r semelhante 
erro, oriundo especialmente do completo 
tl.esconhccimento das multiplns e Y:\l'J:l.da.s 
aptidüas dos cêgos, ~tue são efi'ectiv;tmente 
t:apazes de utilisa<-ões prntic:~.s extt•aordina
rias, :v.lmir:~oveis, grnc,;as a.o desenvolvimento 
enorme dos seus sentidos, que supprem a 
vi~o :l.tropbiada. de uma maneira incrível 
ptu':l. nós outros e sem perda de tempo ap
parelhar o institnto para desenvolver os 
set•viç.os renas, que jil. p1·c~tn. :>.o paiz, am
pnramlo gt•amle unrnero de seu:; filhos qne, 
podendo ser uteis it P•tteía, fic:~.m muttns 
vezes, t)elo dcsamp;tro, na miseria, no 
vicio, no. perdição ! (~1poiados.) 

Eu estou cct·to de que o illustt•e Sr. Presi
dente da Republica e o seu distincto auxiliar 
o Sr . Ministro do Interiot·, continuarito a 
\an<:at' sons vistas e sua beuefic.'\ prote~o 
ao Instíiuto dos Cégos, e i:;to que set-.\ um 
estimulo para muitos, ser:.\ ta.mbem um con
solo pawa outt·os, c e~tre estes, - eu apro
veito o momento par:~. render-lhe est.'l. mo
desti:;simn. homen;lgem de que e merecedor. 
- o i! lustre Sr. Dr. Joaquim ~l:~ot·ia.nno tle 
Macedo Soares, caracter dos m<\ÍS puros e 
severos, funcciocaf'io digno que, ·como pae 
amantíssimo, acab<\ t.le passar por um golpe 
doloroso. desfecho d:~ molestia longa e ct•uel 
e que foi n ol'igem dos mo ti vos que detet'· 
minaram n. aposentadoria. para. que foi obrl· 
g-atlo ;i. a. pai kw. 
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como patriot:l, e como brazileiro que bem A' pouca dist.'\ncia. seguiam duas praças a 
conhece o valor daquclla iostituiçi'to que lhe ca.vallo e um pequeno grupo de pes~oa.s do 
de~e tantos serviços, tantos carinhos, vela- povo. 
do> por sua mo:iestia e :ioquebrantaxcl ho- Em frente á run. Leopoldioa. uma t\o.s pra-
uestidade de bom republicano, elle terá o ~.as puxou do ref1e e esb.:>rdoou o preGO. 
"rato consolo de vel-a deselll v oi ver-se, de vel-a Um dos nossos ccmpanbeiros, que presen-

~prospel'i\r, cmbol'il: sob a direcção de outros ciou aquella. brutalidade, pediu-lhA o seu 
dignos ~uccel>-wl·es, lrraças ao amparo e il. pro- numero paro. levar o facto ao conhecimento 
t~ão dos Poderes Publicos, que já começam do S1•. coronel Tmvassos. 
felizmente a voltar stJ:tS vistas para aquelle Foi isso bo.stante para. que uma. das outras 
est<tbelecimeuto. duas pra~.as :~rremette;se de refle em punho 

Ditas estas pala.vras, eu espero que o meu contra. o nosso companheiro e as outr11s pes
nohrc amigo, distincto relator do Orçamento soas, que indigna:lns presenciavam aquella. 
do Interior, si não demover-se da sua opinião brut:~.lidade. 
em relação ás mioh<\S duns indicações, pelo Não contente com isso, a mesma praça em 
menos S. Ex. farú. n. jus1tiça. de reconhecer termos dos mais obscenos ordenou aos seus 

I que, apreseutaudo-as, os meus intuitos eram companheiros de C<\V;\llaria que dispersassem 

I 
perfeitamente justific:u.los. (1lluito bem, mui- aquclla c.-analba. 
to bem.) E immediata.mente ns praç.'l.s de ca>alla.rín. 

1 cahiram sobre o povo, sendo o nosso compa-
1 o Sr. J ·o sê Cax·los - A Ca.mara nlletro salvo da. saoho. daquelles jo.niza.ros 

sabe, Sr. presidente, o grão de respeito e polo porteiro elo Club União, que alli o re-

I 
~mizade que me merece o illustrado rel\l.tor colheu. 
deste parecer, o Sr. Dr. Alberto Torres ; no O nosso compo.nheiro clirigiu-se em ~e

. entretanto, isto não impedi() que no desempe- guida. á repat·tição ~era! dn. policia, na.rr-.1.ndo 
'!·nbo do meu roa.nd<\to, venha boje queh:ar-me ao St· · Dr. Barros Barreto o que havia occor-
~margamente de S. Ex., pelo 1nodo por Qne rido. 
insiste em não attender a. certas necessid<\- O Sr. Dr. delegado recebeu a quei:-:a. muito 
des inadiaveis da policia do Districto Federal, attenciosamente, e traosmittiu-a. pelo tele
e mais do que:~ ella., á sua .brigada policial. pboue no Sr. coronel Tra.vassos, que pro-

Entre as emendas qu.~ a.presentei lla uma. metteu tom:~r providencias.• 
que trata de consignar- se utma. pequena verba E' justamente, Sr. presiàente, para. evitar 
de 18:400$ pa.t·•~ a. a::quisição ó.e qua.tro ca.r- n. 1·ept'Oducção de scenas como estas, que ha 
rocinba.s n.propriadas para a concucção de necessidade das taes cat'rocinhas indic.'l.das na. -~ 
eb;ios, o dous carros espec:iMS para condu- minha emenda., cujn. a.preseutàção foi justi
cçao de presos, além de 40:000$ para a com- ficada na sessi'lo de 17 do agosto, do seguint~ 
1•ra de um arsenal cirurgico para. o serçiço modo : 
do llo~!t:ll da. brigada. poli<:ial,_ioclusive uma ·~Julgo de gra.cde vantagem a economia de 
10esa e operações e uma. catxa. de ferros pesson.l, a acquisi,..;!o de Q\li\tro C.'l.l'ros de typo 
}Xlradentista. ..,. 

Pois bem, Sr. presidente, 0 nobre relator proprio para a conducção de ébrios, como se 
ent d t Ih emprega gemlmente nas grandes Cidades 

. ~n e que es es me ora.mentos podem s~r amerieanas e eurorlét\S, c mais a de dous car
adlados. ou serem utten•lidos dentro das for,.., d d'to · 1 . l'OS J>tLra. presos. 

• ,_.s e um cre 1 especm que aqUI appro- Além d:1. economia de tempo e de praças, o 
l~mos, para a conclusão d~~ obras nos di1l'e- uzo desses carros vem tornar menos vexatorio 
~ntcs . qu:n•teis da mesma bri::.;nda.. ·•· d 1 S. Ex. assim entende e ~:sti dito tudo. e mut ... 'ls ve;:es o orosn. a. cooducção de 

.'\inda lta dbs, Sr. presidente, justamente ébrios, pelas ruas desta Cidade e menos f1>e-
9uando eu aqui justificava 11 emenda relativa. quentes, sioão eliminados, os contlictos entre 
:1. d ébt•ios e policiae$. r Apoiados.) 

I' compr_:: us carrocin ila_s especíaes para a Comprehende ,~ cmnara. que, desde que 
conuu~a.o de bebedos,osJor·naes registr:\vam houver de promptidãona Estaç.1o Central um 
I com 0 titulo-hl'utalidado,- o que se dava. desses c.'\rt·os, ta.l qunl se d:\ no corpo de bom
nas run.s desta Cidade com esses infelizes e beiros com uma boml.la. de a.va.nco, par1\ 

~m n. sua couducc-;Io pt~rn. :.t E;;to.~ão Centro.! acudir ao chamado do policial oue tiver en-
a policia. t d 'b · 1 • ste' · 
.,A~>i.m dizia, Sr. presidente, a. Ga:eta de ~~~~aá 0p~~0° f~~o~::~}:Ci~ ~e e~ec~rvf3~~; "'ot•ctas de '> do corr ente · - ' • ! • - · du. prisão e suave'' couducçúo do delioquenta 
I «n_Rt;'l'AttOA.l>E- _ Hontern, pouco depois I at~ ~o _posto do dMric!o ou mesmo até á re-
das' 1/ ? _horas da ~oi te, tres praças da. ori- part:~to celltl'ltl .• (~powdos.)» ·. 
t~dJ [JOhC!:Il~ondU7.1<lm de rastt'OS pelo !:1r- 0 SR. FRANÇA CARV..U.RO-JustifiCOU per• ro o ROCIO Um pra~to completa.ment~ ébr-io. feitamente bem . _(~1'~iados ) -· . . 
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O SR. Jo:>J:: l.AJU.cis - Sempre julguei, :>r· . ; Zc:inh~, si hor~ depois está solto por cll'eito 
presidente, que (1. COt11missã:> tle.de qtte attcn- ~· do TwbetM cm-ptts que consegue outer? 
deu, em _parte. a re<'lucça .. • C]'te propnz ~~n ~, L. , • _ I···· 
\'eJ•brt de :)0:000:) I'OllSWJlllda. ptW:\ :t '>Olima 0 ::il ... EO\ E~ILDO FILGUEIR.AS . ~SO _é 
,-es~;J:t"adis.<ima do ch•~r~ 11:t. Sel!nr·an(':t pt.t.lic:t, j ;1~1~ ~ ~~~a1s: o.~ev_ta;~·~ :xercnr <\ sun prolissao 

. · a~plH~.t~se a. quota proveniente {l:t J·educ.;:iio .J.\:, ~,as do:s JUtze::. que concedem h.abe<M 
felt<~ a. compra. rlessi'I!S carrocinhas c,u pam :\ em-pu> 
ncqnisiçi'i:o do arse_n~l dt·uo·<;ico para. o llo~pi- O :3tc .TosÉ CARLOS- Por isso Sr. prcsi-
ta.l d:\ l:mg:vh pohc1:1,l. dente, venho hoje da tribno:\ fazer este pe-

P<lra. illus:io, S1·.. pr::siueute, o dinheiro dido a V. Ex. de intenir junto da.commisSío 
teve outro d~stioo . pal'a d;u· o respecti.,..o P<\recer. 

O St~ . Atntm.To TORRES-Essa compl'a póde o i: R. Lurz DoliiNGUES- A com missão esta~ 
ser f<:ita peh\ \'C!"!~:\·-Dili;;eucia policiai. rlou ,t r na t-:1·ia e n.cceitn. o projecto com lig.:i· 

O Sa • .Tos!~ CAR.t.os-Jú. sen·e esb\ indica- ras modi tii;a.ções. I 
çã.o que é r'eit<~ por V. Ex. com a re:;ponsa bi- O S1c Jos~ C.\Rr.os -Sr. presidente, gosUJ 
!idade det•e!;,tonla Gornmissiio de Orça.me:1to. imutenso de ouvir falia r assim. Jà ficam<» 
(..-1.po:odo~ . ) sabendo pelo or•gã<> a utot·isado do meu nobre 

o SJ.~. ALBERTO T'oRRES-Póde-se destacar I ~onrJ•at!.e,. ? Sr. Luiz Dotilingues, que o pro-
dtthi uma. quant ia . Jecto vn•a a luz dentro em pouco. 

O S~t .. Tosl~ CAm.os-.-\cceito o ah·itre in
dicado por· V . Ex., e declaro-me -satisfeito 
ne:;te poúto . 

A re~peito da polieia do Di.;tricto Fe·ler,tl, 
ca.r·eço :n zer a.innn nm petli<!o á C:~ma.1·a, ou 
antes <\ V. Ex. tlirect:\mcnt<l. 

Tr;1tn-se da discu,;sii." de nm projectn :1qui 
npre..;eut.1do pelo me •t illust!~vlo i.lmi!!'o pelo 
Estado d'l ?.Iin:~s ''J' ''"e~. o St•. L:r lí1ouuiet· 
Goclofredo. na sessi'iio rl•.• 20 d·: jurlho d•:ste 
anuo, e que ainrh rlepende de parecer da 
re.;pectiva commi5são. 

Este p1·ojecto CJIH~ tomon o u . 68 - I 895. 
de :l:w:\ d•~ compet··nci:\ das <'uioriuades poli
cla.e~ do [Jistr·iclo lrer.ler•al e dos pretore;; o 
prep:1ro dos pt·ocessos •lc qne tra.l:t o :u·t. 58 
d:t lei d o~ 1·1 rl1· uove·mbro ol; 1890, e terem 
tambem compet••uci::t as antorid:u.l·~:; polichtes 
para. decretar ns pri'sões pren~o tivas o o~ cr·i
mes iualiaoç~·wei:; e C•Jrlç<:d<: f· lian(•a nos pro
cessos de Stm alç:a.da. 

Pediria a V. Ex. a :rr·aça e.-:pecial de in
tet·vit- com :< sua pNsti,zio~a. autoridade p:u•a 
que a Comrnis:;ão il<l LPgi:;!aç~lo :tbreri:Hse o 
·seu parecer que t1·nnsf•wa1ou-se em lei, tf10 
ur·~ente n~cess!•.lade policiHI. 

S:the. V. l~x., e nf\o i;:nor•:t esta Ca.mara. 
inteir·;1, qn:.tnto se tem •l<'senvol\'ido nesta 
Ci<hde :\ ga.tunicc e o:; contes do 'OtfJU.l'iO ; as
sim como lambem !sabe que :l r>olil:ia dbpve 
de meil•s de acçiio muito litnitados par<\ pnnir 
os criminosos, tal é: a estreitr:7.a das disposi
Ções do Co lig-o nest,e partict1lar. 

O pl'l)je.clo ll . GS, porem, cr·~t uma~; quan
tas mefli•l:':;:. de e:~cepçfio com applicar;.:'io 
dil'ect:t nesta C:•pital. e dahi n. cou,·eniencin. 
de ser >e!'l'l mn.is tl~!lo.rlgas coo,·ertit.!o eru lei. 
(;lpoiados.) •: 

ue que serve, Sr·. JWesiclentc:, a policia 
prender boje o celehre gatuno conhecido pelo 
nome de ])r. Anto•nio e · o., ~eu comp.1.nheit·o 

O·SR.. LUIZ DO)II:s'GUES- Tàlvez dentro 
de tres dias. 

() SR.. Jo:>t CARLOs - O nobre l'eh\to~ da 
commis:>ii<1 me perdoar<\ nn insistenci:í. q•te 
tl11;0 ·~ respeito da inj ustiç:l que soO:re a ln
tt::udenç:ia Municipal desta. Capital, de estar 
p:1r;an•lo :unito C<ll'O set·viços l'}lle nt:;~ com·êro 
::;•>h smt responsabilidade, e muito meno; 
ain•la sob :\ SU:'I direcçii.o. 

Quero me reterir ~~ po.;lich\ <lo distt·icto Fe
.leral e ao corpo de bombeiros, ser.viço para. 
os qn?..•~s a intendenci:\ cor·corr·e :tnnualmenle 
com cerca de tlous mil contos de réis. 

Apresentei e justiôquei, Sr. presiúeote, 
uma emtlucla. dispens:trHio a IntrHHiencia ~lu· 
uicip;\1 ües~<\ contribuição, no entretanto~ 
illustrMla. Comu1issilo rle Orçamento, coro· 
l'jU:I.nt" reconhe~.;~ a inju-:li<;t\e :\sem r:uft.O a.l· 
;::-um:~ 1le ser dt!SSII.exigeucia.. nii.o iutlic<t n..td~ 
de:. po~itivo ~~contenta-se <:m di~er c.:m seu pil· 
recer: 

« E111enth'l. u. 28, do Sr. José r:orlos, suppri
lll in,lo o pe1·iodo tia rul.rrica n. 39, eru que 
,;e con~i,zoa. o preceito le:;al em vir·tnde do. 
.. 1n:•l fi ml't:v'ie ~la despez(L tlesta vet·l><t é J)<lg:l ' 
pel:\ Munici[K\li•l:Hle do RifJ de J:\neiro. 

B-:te preceito f:\7. parte de um coojnucto de 
tl~spn:;iç;õe:; () ne ref!ul<lm actll:\tlnen te as re:-
1:\çV~s d:1 União e il11 Municipalidade •lo DI· 
st l'icto Fe<lec-al. uo tocante ao custeio r los ser· 
v!cos •I e j ustic•a. e polich1 local e do corpo ~e 
homl>eiros. Peu~a a co:nmis~ão que o re~-1 
m•m :tctualmeutc em Yij;or pa1·u." <>.rrec:~dn~ 
rle certo~ impostos pela. Uoiii.o o custero eml 
c.•nunnm destes $crviços, pede e~tndo rl:\ ~· 
Jllar<t e provavelmente moditic.'\('ões. Julga,j 
por·àm que niio se deve acceital' em p:1rle, 
,em iospiraç;ro de nm pla.no de coojuucto, oa 
lei do orçamento. Por este motivo, pensa 
que ofio deve set• npprovada a emend<\.» -
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Ahi est:'l tu•lo, Sr. presitiente, qnnnto ~n
ten·l~u dizer a. i i lu~trad" C<Jmmi~s;i, .. rlt: OI'()••· 

01ento tiObl'e o :1::;sumpto. 
C.lntenta- sc em cletxar a.qU<'tiliio e111iii'U· 

lb:uht como esi.HVil, por importar o de'c:mlJn~
llto na. necessidade ch\ iaspi:t·c•çüo de um. phm•• 

1 de co»juncto 11a lei do orçll•ntnto. 
Poi:; .;i C3-bO á Cotnmi.;>Ü.C• de On.:.•mento a 

incmnhencia ele Ot·g-a.ni$\r e clescriminnr <~ 
. verl••s p:tra O$ di!f·~rentes ti2r\·iços publico;:. 

e si ell:\ ê a pr(tpri:l a rc<'onhecer a. nec ·S:>i· 
cladu de um plcmo de conjtmcto na lei 01'ÇO.

mr>111lria, qth:nl :J ÍlllfJ<:\le ele fazer? 
ca.rece de inspirações pa rn que, c de quem 

espeta receber 1 
1\:"io eompt·eheu•lo, Sr. presideule, real

n·eute a po~ir,:;io em que sr.: qu_e~· colloca:· a. 
COtnmi~sào de Orç:Hnento da. Camn1·a dos Srs. 
Depuhtdos. (AJ'Oiados) . 

Se. peesidente, uoto que as miull;\S queixas 
jit. vão ;;ethõibilii'a<t•lo u:u pnuco o ntcu nolwe 
amigo relator• do orç:.mento, do ntOtlo a ter 
algum:' espl:!ranç:• de !>et· att~n•lino, mesmo 
porfJue tamhem Yejo •le uum lado, e couuni;:o 
ad>og:tndo a mesm:~ c..u~:a.. o ilhttilre chett: 
Sr. ge;nera.l Glicerto. 

o SR. ALII.ERTO ToRRES- Gn.ra.nto tOtlo o 
compromisso que se contém no meu parecer. 

O S~t. JosÉ CART.os- !\h\$ não acceita al
guma cmeudn. na 3" discu~~o 1 

0 Sn.. ALBERTO TORR.t;:S - A commtssao 
compr·omette~se t\ e;;tndne a qnestão nn 3·• 
dbcus~ão com a. melhor bc•:l. vontade. 

est;\, JI&J'a que a victot·ia se aceentue •1etiniti
,·automle. 

Haj.c \'ÍSia o qne :linc.l:l. hoj~ :1qni :~s.~ísti
ruo;; com r-elação a. pret.-nção •l:t caris:;im;~ 
lr·uaatto!ad o •lo :Santíssimo S:.\Cl'mr.eoto d;l Ca.n
delnria.. 

t:s .• stou, St·. pre~idente, ver ao t.-.que •le re
unia· da r.:ouf'r:n·la npparecer tm frente o nos~o 
chefe e arui.!:'O ltJu.-ler desta. Camar;1, p11r~c cu 
annnnci<H' irnmt•diataml.!ule :t•l po 1·(1 (';atlrolico 
a Cl!t·lcz.a ol:.L viclc,r ia , !JOI'fJUP. ;:IJi:tV:.\ o l.muclo 
elos tlcvotos_o it·an:i•l em Chri:;io gener·al Gli
<·el'i<•. ( Rí$os .) 

Sa·. [.ll'esici..:ute. não me posso qceixar ela. 
,;orte 1111e m · accorl'lpan!tuu 11oje nesta trihu
wl, pon1ue in:;istiut!o n:\ deuatJn~t•~•çi1.o da 
ue..:e~sitlarJe •le :;•-H·ern adot>tarlas :llgumas rne
dhlas poa· u:im jJrovosta::: na 2• tliscus"'"io •lc.-;t<! 
oa·.;anteut•J, agor·<L vejo ellfiS beru r·ecebirlas 
p•:lo illustt·e re:lator· rl;.t cornmis:;ão, e mell!or 
niuda p..'\ tt·ocinaola pelo digno T.cadcr •lesta. 
Camara.. 

A t::.lluitrn qn~ ht~.i<J \'Otou um pt·Qiecto, c1ue 
anuitt> :wt·vir;,l. para :\tlendcr à. c;u·irta.cle pu
blica, não se furlar·:.i. de dist ribuir tão hem e 
pot· s::a vez, ca.ric.ladc em f1wor dos iotelizes 
é bl'io,; •1ue s:lo art~cstados pelas ruas desta. 
C:t pit.tl, e justiç:t pel:\ (';\usa que defendo por 
<~lllól' de~ta terra ondn ua:;ei e ngom s,,u seu 
rept·es.~nt(l.otc legitimo no Congresso Nacio
unl. (Mui. o bem,J 

O Sa. JMÉ CARLOS- Não praticamente; 
como vae tr':1duzit· isso 1 

A ~luuicip<tlitlad•< do Distrlcto Fedel':.\1 nã-o 
póde oelll de\·e conconer mais pnr<t despe1.as 
com se1·vi.,:os pnhlicos que a União dispõe a 
tiCll bello prazet· (a.poiculo.-:) . e que no entre
tanto já lhe deveriam ter sido enta·egnes, 
vara. então os c.r.us. assim como ns va.nlag-ens 
vrvveuieut.es da sua. exccuç;"io, serem inteira
mente d:\ sn:\ respon;;:~.biliclade. (Apoiados.) 

0 :)a. ALBERTO TORRES -Não posso nnti
cipnr· o resultado ue estu.do que :1incl:1. vou 
furu. . 

0 SR. FRA-:\CI::;co GLTCEillO- V. Ex. tenha. 
coutlança nt\ commis.;;:."io, e a SIH\ vontac.le 
S~l'i~ rei ta. 

O Sá. JOSÉ CAttJ.OS - E' moth·o, Sr. presi
dente, paro a InteodenciiL i\lnnicip:\1 illnmi-

, nar· desd•! jà torhs. as g.anrbhct'I'llS da $CUS 
edifieio;:: tanto importa o valor tia rleclaraçã(l 
do illusti-e chefe dest<~ CanHu~. penhor se~ruro 
da. \'Íctoria que Yl\e :1lcanç~\l' a Municipalida
de do distt·icto que teohn a honra •le ser 
om humilde represcntanto. (Sao apoiado~<.) 

O SR. Fn.AXÇA CARV'AI.RO - Inquesti,ma.
velme:tte um dos mais O•liCI'OSOS. (Apoiados 
!Joracs.) 

O S~t . Jo~E: CAllLOS- Com a clecl:lraçito do 
illustre chefe paulista e Clhefe político nesta 
Camara. nãn pt·eciso dem(la·ar-me tn:.ris tempo 
neste assurnpto. S. Ex:. rept•esen.üt uma le:;ião 
de votos. !'l:iio precisa que a: Camaa·n, toda 
~uç.a as minhas pa.lavras, basta.'quc ~lia :;ó se 
lmpre:;sione fa.voravelolen.te como realmentõ 

.. ~ 

O contt':.\l'io tlisto não é justo, nãc ê coo•e
niente :~os inlercss-.,; da ;'.1uoicir.oa.lic.lade, nem 
I.!:Sti~ tle :1ccor'do com a lei que o1·ganizou o 
Di:;tt·icto F'edet·al. (Apoiados.) 

Retit·o-nte, St·. pre~siclente, r!,\ tribuna, 
certA~ lle que t:mto o digno rel:t tor tia Com
misiôão rle Orçnntento, cou1o o illusta·e lcade1· 
clesta C:.~ma.r·:~, saberão cumpr·ir o f]ne pro
mctternm 1••:-'-' catii.o recehe:·em os a.pplau:>os 
de tcr.los nós rept·e>ent:.llltes deste povo flu-
minense. · 

Tenho conclnirlo. (JltliiO bem; muito lJ.:m. 
O orador c (clicitado. ) 

Fica arli:;cussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da. a continnaçi\o da 3·• discus
sãto do projccto n. :35, tle 1895, auto1·i~nrlo 
o govet·no <\ rev~:r o regulamento e progr·am· 
m<~ de estudos tlG Gymnasio Nacional (t<.edac
ç-.ão pa.ra. 3• diseus..c;ão do projecto n. 205 A, 
de lS94). 
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o Sr. Costa Azevedo-Sr. pre- vocando mesmo a collaboraç1to da imprensa, 
siQ.ente,·bem tl•iste e desvantajosa & a minha etc. (,lpoiados. muito õv,l•.) 
po~içii.o neste momenio. Obrigado a fnllar Portanto, nfl.O posso dar meu n.ssentimeuto 
sobre um as:;·umpto que foi tão briil:ante· e meu voto a essa autori~ação constante da 
·:mente discuti(lo em tluas das ultimas sessões primeira. parte do projecto. 
destacamal"a.,ea fallar para. d!vergir 1le todos Mas o projecto tem ainda uma outra parte 1 os meus illustrarlos collegas que o discutiram; qutl ti umalimitn,ção ~t essa autorisac,'.ão am
reconbe~.o e confesso que n:t(la espero con- plissima concedida na parte anterior e con- · 
seguil•. siste na disptl·nsa, até à. reforma, elo exame 

O t..'\lento, a. illnstrac:.ão e. a. competencia. de de madureza. 
todos esses col!egas são t<'to admir;1dos por esta Si a. primeira parte não póde merecer 
Camara. a su:t ·palavra facil. eloquente e au- o meu assentimento, a segunda não só não 
tori:>ad:\ influe de tal modo no espírito de merece o meu "Voto nem o m~u assentimento 
todos nós. que a contt•adic:to. do mais obscuro mas exige que eu lavre o meu protesto, p~r: 
e humilde dos membros da Camul'l1. (»<io apoi-a- que é attentado de lesa-ensino QUe vae sa
do".) não póde merecer, e não merecerá de criticar uma conquista que devemos ti. expe
certo, a menor considera~io . (Nao <tpoiaclos.) riencia e i~ competencia de Benjamin Con-

:M3.S. membro da. Commi5siío de lnstrucçiio sto.nt, que e boje um anhelo dos paizes civi
e saude Publie-1., afigurou-se·me que não tinha lisados onde não esti~ ainda introduzida., que 
direito de deixar t1-ansita.r pol' esta Camara. encontra fortes propagandistas na França, 
um projecto de reforma. do ensino secundarío, nos Estados Unidos e na Inglaterra.. e que 
sem externar ligeiras comiderações no sen- tem produzido cs melhores resultados na 
tido de justificar a.quillo que me parece mais Allemanl1a. 
consentaoeo-com os interesses do ensino pu· Desde c1ue o projecto não designa prazo, 
blico. deniro do ·qual dev:\ ser feita a reforma, não 

E' o <.t._ue me proponho a fazer ; prometto, indic..'l.- mesmo que o exame· de madurezi 
-poré'in,·t'\J.zel·o em mui -po-qcas·p:-.la.vras, e ser deve ser mantido na reforma, ê claro que o 
breve. E sir"Ya esta minlut promessa d~ atte- go>'erno pó~ e adial·o inrlefinidamente ou _ 
nuante pt~.ra o acto de grande temeridade que supprimil-o. Portanto, ain(1a nesta segunda 
commetto, fallando -W..v.:e um :\S~umpto d.e :Pi.\J'te o project<> não deve ser adoptado. 
tanta magni.tude~~~nte ~~,c;. doUi,~iHustrad~ exame de madureza., tem a grande van
Assemblé:t, quanrÂ•'• n&.õi=blt! ciJiOO'f'.Stl!mc!a,.~ ;:hgem de o1Jri.gar o estudame·a r·ecordar in· 
a.bsollita·mente faltam-me dotes omtorios. cessantemente o que aprendeu, lh·mando as
(.Niio "l'oiC~çlos .) si!ll os seus conhecimentos e rlanào·lhe um 

O projecto em discussão autorisa o governo ponto de vista. do conj une to; elle desenvolve 
a rever o Regulamento do Gymna.sio Nacional a observação provocada pela compara<:ão das 
e a. dispensar desde jó., até á rciorma, o diseivlinas con,generes e crea. a noção elo eu
exame de madureza. , cadi'1.mento logico das que obedecem a uma 

Não posso absolutamente concorda.r com hyera.rchia mental, é, a meu ver, o uniro 
essa a.bd.ie<t~.ão do Poder Legislai. i v o, de uma meio de levantar o n i\•el do ensino ·secun
d:u; suas mais impo1·tantes attribuições. Po1• dario, tiio abatido entre nós, si nã.o me.;mo 
maiol' que seja a coofianç~ que nos mereç.a o desmora.lisado. 
Poder Executivo-e devo dizer neste íno- Alem disto, tem mais uma outra. vantagem, 
meu to que o Poder Executivo merece-me a a de facilitar a difiusiio elo ensino seeundario, 
mais absoluta conflanç..'l.-mas, por maior que permittindo ou favorecendo a creação de es· 
seja esta confiança, penso que é máo prece- .ta.belecimentos particulares. ele instrucção se· · 
dente, cvmmetter a ac<;J.o disericiona.ria cl<> conrlaria:na.s localida.~les salubres do interior. 
governo. a attribui<:ão de legislar sobre en- onde a mocidade pórle estudar todo· o curso 
~ino secundario (apoiados) ; gráo de ensino secundario integral sem a necessidade de vir 
que, maí:s do que qun.lquer outro, :póde ic:- t'ts Cidade$, onde se a.cham n.s rne-oa.'3 cxo.mi
tluir sobre o desenvolvimento da intelligeocia nadoras dos estabelecimentos publicos prestar 
da. mocidade, sobre a orient;\ç:ão civica e pa.- exames pa.rciaes. arriscando muitas vezes a 
triotica dos cidadãos e sobre a cultura e a exirtencia. e tornando-se o ensino muito mais 
propria reputação intellectual da Nação. oneroso pelas despezas que exigem a viagem e 
(.1poiadot.) a estadia dos estudantes nos grandes centros; 

Ess.1. tarefa deve evidentemente caber ao bastando que no fim do cru•só, elles prestem 
Poder Legislativo, onde es;;es assumptos são o seu e:s:ame de madureza, que lhes da.riL en· 
discutidos publicamente em tres turnos, trada n'l. vida. pratico. os mo.is Institutos de 
dando logar e tempo (i.s reclamações e indi· fustJ:ucç5.o Superior. 
cações dos competentes, pe1•mittindo os de- For conseguinte ainda. nesta pa.rte não 
bo.tes os-mais B.»l})los, os mnis livres, sobre poss<> do.r o meu voto a.o projccto em dis· 
tudo o que tem relação com o ensino, pro- cussão. E devo dizer, pa.ra orienta.çii.o da 
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Camara., que todo3 os profe..<:sores de iostrn
cç;io secundaria. que, no anno passado. respon· 
deram ao questionaria, formularlo pelo pre
sidente da Commissão dle Iostrucção e Sau,le 
Public."l, o Sr. Osror Godoy, sobre o ensiuo 
secundaria. opina.ram pela conserv~.ão do 

1':1.\~ apenas sob o ponto de vista. quantita. 
ti'"o d:l.S ma.teria.s para. pro>ar que nã.o ba 
q ua.si dit:rerença. 

cxu.mc da. madureza. . 

O nobre deputado supprime a rodeira de 
metercologia, !llio~ralogia e geologia, mas 
conscr'l'a as sctenc1as naturae:s que :~.brangem 
o estudo tlAcple.JJ:u~ ma.t~ 

Port<'l.nto, Sr. presidente, nenllUma. das 
tluas partes do projecto póde merecer o meu 
assentimento e o meu voto, e pa.sso agora a 
estudar o substitutivo a:prcsent~do pelo nobre 
deputado por Pernmnbtuco, o Sr. Medeiros e 
Albuquerque, de cujo talento, illustt-ação 
c competencia., Colgo d«~ confessar-me sincero 
e enthusiasta admirador. 

O nobrei:-.devutado so;;1o ~ndõii a.~-
metría. de~:i~và, e ~ lllli·~ ~r-
nuição de ma~ra que c o seu su'óstHu-
tivocomparado com o actual programma.,mas 
est·~ suppressúo niio se póde admittir, porque 
a geometria desc1·iptiva. vae fazer falt:l.extra· 
ordinaria ao estudo 1le desenho, reputado por 
~elos os pedagogos model'nos como iodispen
sa. vel nos pro.;;-rammas de ensino secunda.rio ; 
neste ponto estou de pleno accordo com o 
illustre deputado pela Capital Federal, Sr. 
Serzedello Corrêa. 

0 SR. l\IEDElROS E ALBUQUERQUE-E' bon· 
dade de v. Ex. -

0 Sn.. FMNCISCO TOLE~Tl~O-A ~mar:l. 
pensa geralmente 3SSilll . (Apoiados . ) 

O Sn.. CosTA AzEVEI)0-0 substitutivo do 
nobre deputado por Pern:~.mbuco estabelece 
1\S bases, ã.s qua.es deve moldar-se a reform:~.; 
mo.s. Sr. presidente, E~m relação â princip:l.l 
accusnçiio feita. a.o actu:~.l progmmma do en
sioo seccundario, · julgarlo por qua.si todos os 
seus impugnadores como excessivo, o substi· 
tntivo do nobre deputado me p3.rece que 
pouco difere, porque a quantidade rle ma.te
l'ill$ contidas no pro~mma do substitutivo 
e mais ou menos a m~;ma que a adoptad:l. no 
nctua.l programma, de modo que, conside
rando deb;).ixo deste Jlll•nto de vista. não sei si 
valcl'!i. a. penas reformar o enSino, remodelar o 
progr:,mma., perturba:r medidas a.<lministra· 
tiva.s tomadas não só em relação ao Gymua.sio 
N:~.eiooal como aos Lyeeos de düferentes Es· 
tados e estabelecimentos particulares que pro
curaram equiparar-se <ta Gymnasio, para fa
zer tão peQuena modifiiroção . 

E' assim que o nobre deput:l.do supprime 
os estudos das linguas greg<t e latintt, mas 
accrescenta. o ensino das lingua.s italiana e 
allema. e exige que o estudo não só dest."\S 
duas lingua.s, como de outras inclui1las no 
programma, seja muito mais profundo, de 
modo a habilit<u• o :~.lumno a assisth· com 
proveito as aulas de disciplinas novas feitas 
nessas linguas, presl;a.ndo tambem exame 
clessa.s disciplinas nas referidas lingua.s. 

O nobre deputado :supprime tambem o es
tudo da sociologia, mas inclue em seu lagar 
a philosophia.,comprehendendo a psychologia., 
a logica. e a histeria. dos systemas pbiloso
phicos. 

0 SR.. MEDEIROS E: ALBUQUERQUE dá. um 
aparte. 

O Sa. ·CosTA .'~ZEYBoo-Este é o l:ul.o mais 
altarodo do Re.,n-uhtmento. ·não por mim que 
não o attnco, antes ~~ defenclo por este e por 
todos os l:ul.os. Mas Estou fazendo a compa-

Por conseguinte o substitutivo em rel:l.~.ão 
ã. quantidade de materia, encerra. o mesmo 
erro irrogado a.o actual programma., si erro 
ha, porque minha opinião é que niio M ex
ce..'SO de ma.tería no programma vigente do 
ensino secundaria. 

A distribui~.ão do easino secundaria est;~ 
nisposta de tal modo que apena5 occupa 
quatro horas por din. ou 24 horas po1· semana· 
poderà. hc.>er sur 'nciW!JC si os professoreS 
não forem bons. si não adaptarem bons me
thodos, si níi.o comprehenderem os fins c os 
caracteres esseucia.es do ensino secundaria, 
ensinando as di..t:rerentes roaterias com um 
deseavolvimento e profundeztt que só com
portam os cursos superiores. Niio e uma. ma
teria ~le m:tis ou 1le. menos nos progra.mmas, 
que I>Otler<l. produz1r o .<ur menCI!/C e sim os 
mitos methotlos de ensino. 

Não poderá. na ver no. execu~:ão do actu<'l.l 
pro~ammo. ""'' mciiCC!Jc, mas sirn nwt mea~tqc 
COIUO muil;o uern Uisse U prolllssor U. Tretat: 
em relação ao eush1o secundaria dn. França. 
E o professor Luys, da r~aculdade de Pariz, 
demonstrou perfeitamente que o cerebro do 
adolescente pode compot·tar urna somma de 
trab.1.lho igual ó.o ~rebro do adulto; esse 
disrinctissimo proflssionol, om uma :1ot.wel 
discussao travada na. Ac:\tlcmi:l. de Medicina 
de Pa.l'iz, em 1887, sobre o ensino secundaria 
e a. sw· mcaagc, quando os Lycêos da Fra.nç:~. 
eram classificados pelo professor Peter, como 
instituições de torturas pa.ra os alumnos, fez 
vet• e tocar o cerebro de um adolecente de 
16 annos e o cerebro de um adulto de 36 
annos e mostrou que a. semelhança entre 
ambos era. profundíssima., que eram instru
mentos quasi completamente equiva.lentes. 

As humanidades, po!·tanto, não merecem o 
epitbeto de clcshum:10a.s que lhes deu o pro
fe. • .<~sot· Peter nessa memoravel discussrio, sinão 
qu:~.ndo os professores emrre.,rram m<ios me
thodos e introduzem no eosin? das di.lfereiites 
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disciplinas detalhes minucio>os e v5. eru•1ição, 
que nã.o correspondem ao fi~l •lo ensino .;.ecun
dat·io. que de't"e se1~ a. cultura de tot!:\S :1.$ 

faculdudes (lo espírito•, e não a. :.tC']Uisição de 
alg-umas seiencio.s ou a apl'endizagem de um<\ 
proti:>são. 
- Seria f<ilta.r a todos os de•eres de nOS$3. 
epoca., sob o pretexto de tr~b.."1-lhos força<\os e 
de sw· mcnayc, deix.1.r quasi inactivo o admi· 
r-J.vel instrumento c:erebr:\l elo adolescente. 
animando assim a. preguiça na.tun\l de muit •S 
org:anlsaçi'ie$ mêdias. para a.s qua.es a. in;~cti
vidade cerebral ê infelizmente a. suptema. feli· 
cidade. ("lpoiarlos .) 

Em relaçi.i.o ó. q ua.lida.<le. a substa.ncia das 
m:u:erias contidas no ensino secund<trio pelo 
progra.mma actuM, •e as ID:\&erhlS que eile 
devera. comer si for a ppeovado o sub:::tiLutivo. 
eu estou emcou\!'leto• desaccordocomo nobra 
deuuta.do. (T,·oca.m-se dive•·sos aprwtcs .) 

Â. o\Uema.nha, cit:llio. por S. Ex.., c~r.ó. em 
pleno desacqordo com o nobre depu~tdo eto 
relação a.o plano do ensino secunrlario. ( Tl·o
ca.m-se diGe1·sos aJJartcs.) 

~ías, dilfere pdncipalrnente o substitutivo 
do nobre deputado de• acwal prpgr:1.nuna. de 
ensino secunilüio. pe:la suppressão do ensino 
de sociologia e inclusão do ensino de philo· 
sophia, oomprehendenrlo psychologia, logie<1. e 
hi:Storia dos sy:>tema:> phitosopbicos e pela 
suppres:S.'io do ensio•o do grego e latim. e in· 
clusão rio italiano e a.Uemiio. 

Pouco direi sobre a. súppressão do - estudo 
de sociologia e inclusiti.o do ensino de philo
sophia no programrn:a.; parece-me que não 
vale a pena retormar-, pa.ra fil.Zer esta. substi
tuição. 

Penso que a sociolc•gia de\·e ser ma.níida, e 
penso t<tmbem que a psychologia. póde ser 
estudada elementarmente. considerando os 
factos psyclJologicos como faculdades na ca.· 
de ira de psychologia. e como prod uctos n:J. 
ca.deiro. de sociologia. 

Penso tambem que a. logica aprende-se me
lhor quando se estudam as sciencia.:; que ap· 
plica.m os dilferentes ptocessos !o~ico~.do que 
com a. regra da s•~iencia, do. disciplina !o
gica. 

Entrekmto, não io.sistirei sobre isto, que 
julgo pouco importante. 

0 SR. MEDEIROS E ALBlJQUEl:QUE dá UIU 
aparte. 

0 SR. CoSTA AZEVEI>o-Mns, a min htl. di ver· 
.. gencla. é ma.ts pronmlla.. e penso que se trata 

de uma que~tã.o muito mais importante. 
quando S.Ex. quer s;upprimir do pt·ogramma. 
do ensinv :;ecunda.r:io o eusino cte grego e 
latim. . 

Sr. p1·~sidente, esta. guerra ao grego e 
ia.tim como parte impor&ante do progra.mma 
de ensino secunda.rio, .vem de long.,, data: !do 

. · .: -. --· ··:..---

\Ô'' seculo. quan~o Bacon. Erasmo e ~lon
taigue in~urgit'll.m-~e contra o systerna. de en
sino puramente cla.ssico de entii.o. 

Continüou no seculo li• com os Grato
riaM$ e Jansenistas . 

Avultou muito no secu\o 18• com Rollin, 
Roussea.u e ·com a. revolnção fra.nceza repre
sentado. neste po.rticulo.r pol' mento.lidM.es do 
valor de Ta.Jleyrand,de Mirabea.u e Condorcet 
e continúa. ainda. nos nossos dü\S. 

Dm·a.nte l • no>~o :;eculo deu lo~r á luctas 
memora.veis. como foi a not<wel e brilhan
tissima discussão tl'a vacla n<\. Carnal-a. dos 
Deputados, franceza, em 1837. em que a. er1u
ca~.;ão scientific.'\, positiva. utilita.ria era. de
r~ndida. principalmente pelo· gl-a.nde sabio 
AralfO, e as !iugm\S ;\ntig:\s tinlmm em seu 
t\J.vur o talento e a. eloquencia de La.ma.rtine, 
que terminava um dos seus bellissim•>S •lis
cursos chamando imt:noJ·taes as Hnguas <leno· 
mimldas roo1•tas. (3:l.,.ito bom.) 

Ainda. recentemente no Parlamento hunga.ro 
sete sessões inteiras foram consagradas a 
defender e atta.ca1· o grego como disciplina do 
ensino secunrlario e mais de "inte discur!'Oo 
foram pronunciados. Nessa nota.vel e bri
llla.ntissima di:;cussã.o o Sr. Akos de Beothy, 
profes>or de direito d<~ Fa.culd;\ue de Pestb, 
declarou que não sabia o grego, o que deplo
ri\vt\, porque sentia. que a sua. instrucção 
não assentava em uma base solida. 

A maioria. elos oradores pronunciou-se pela 
conseL·vação do grego, <\\legando que a sup· 
preSS<'ío dessa. língua. faria. oom que a. Hungria 
perdesse sua. ordem entre as na.cões civilisa.
das, e importaria a confissão da inferioridade 
iatellectual da Hungria em rehlção ãs outras 
na.ç:ões. 

0 SR. l\-lEDEIROS E ALBUQUERQUE dâ. um 
aparte. 

0 SR. COS1'il. AZEVEDO-Penso que a. Hun· 
gria em rela.,.d.o ao ensit10. estã. adeantadissi· 
ma : ha l:i. pedagogos muito nota,;eis. 

Mas, dizia um dos oradores do Parlamento 
llun;!a.t·o. nii.0 htl. nenhuma littera.tura mo
(lernu. tõ.o perfeita. e tã.o bell:\ como a. litter.~
tura. grega.. 

E a lucttt coatinua.. Si o grego e o latim 
tem. contr-a si pensadores e publicistas da 
cornpatencia. e do talento de Spencer ; por 
outl'O la.·io, vemos outros pu blicista.s, nã.o 
momos nota. veis, defenderem com ardor e 
convicção a educ.'lçã.o cla.ssica.. . 

S1Spencer·em seu nota.velllvrosobre a. edll· 
cação physici., intellectual e moral compal';t 
o estudo das lettras Msouropeis de que se or· 
navatn a.s irmãs ruteis e va.ido~a.s de Cenurit
lon, ernquanto esta se consagrava ao;;, cuida
dos vulgares mas uteis do ..nenage e assim 
conseguiu reinar sobre suas irmã.s _ ~omo .so· 
·berana ; Grea.rd. com;muita razão 1az ver . 
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que é preciso nã.o esquecer que Cendrillon, ell::. niio cofresponde aos elevados irituitos 
u. afilhada elas fatlas. nib era. só indus- que inspiraram o seu autor, então be1ri, dis· 
irio~a meno.gdrc, eUa. e.l>a. tambem a :.:ruç;}. cut.."\mos e reformemos o ensino secú.n•lai'io. 
o encantQ. a alma. do lar. (iJ!uito lie•l• :) Até então. a. nossa. tarefa deve consistir eiri 

De modo que, Sl'. presidente. por este latlo facilitar a.· execu\40 do programma.. 
das HUtorida.des, ha aut<>rido.dca tõ.o pode· 0 SR. MEDEIROS E AL'BUQ1J'ERQUE - 0 que 
rosas a favor. como cont;ra a. suppressii.o do estâ em vigor no Gy:nna.sio Nacional, já não 
esino de grego e latim· é o progra.mma de Benjamin Constant, elle 
V~·se. por exemplo. Paulo Bert. em plena sofl'reu uma. reforma. 

camar.~ dos Depu~1.dos,f1~ance?A"\, declarar q tte 0 Sn.. CosTA Azmoo- E' qua.si identico; 
seria a tra.nsformação da Frn.nc;:~. em urna. 
nação de contra-mestres. a suppre~são do en· O Sn.. MEDEIROS E ALBUQUERQUe-Alterou. 
sino de grego e latim no progra.mma de en- o SR.. CosTA AZEveoo-Não alterou abso- · 
sino secundario. Iutamente tl. substancia do programma., re· 

Vemos o Sr. Real, em uma bro'churu. no- petiu quasi !pisis vctbis o decreto de no.-em
tavel sobra ensino secundario, prefaciada. bro de 1890. fazendo pequenas moditi.ca.c;ões de 
com os ma.is justos e eleva.•! os encomios por det•llbes. sem a. menor importa.oeia.. 
Julio Simoo, declarar que a supprassão do Penso que em relação a.o ensino seccunda· 
grego P. Ja.tim, se1•i:~. a decapitação intollo- rio, como em relaç.'io â. muitos o-q.tros as
ctun.l dn. França.· sumptos, precisamos ser mais conservadores, 

o SR. MEDElROS E ALBUQtil:R.Qt;E dil um devem~ nos guardar de legi,;lar sem mui~ 
ap:n•te. ponderação e muita. reflexão, muito estudo' 

e muito cuida.do. 
O Srt. COSTA AZEVEDO--Si V. Ex. quizesse o ensino seccund'"'io atravessa. actual

creM', ao l:ulo do ensino classico. o ensino mente um período de verdadeira. crise. Os 
moderno. eu me acharia. com S. Ex. ~{a.s. projectQs de reforma do ensino circulam em 
desde que não se póde c:rear um ensino se- todos os paizes civUisacios. Por que nii.o ba
cundal·io especial; o ensino secunda.rio elas- vemos. pois, nôs. de aguardar que se rea
sico não deve ser sacritl.ca.do. · liscmessasexpel·ienciasnosdi1rereutes paiz.es; 

Nn. ultima re'Ç'}s\.o do progromma.do en.sinn continuando vorém a estUdar a questão. a: 
secunda1·io da França.,o gre~o e o 1:~-tim fora.m deixando que tambem se . ra..-a. a experiencia. 
rnl\is larga.mente contennpla.dos que na:' :1.n- da n.ctual reforrp:a: do ensino, que ainda . nãt? 
teriores e. Sr. president(~. estas du:.\5 rlisci- produziu um so bacha.rel ou outt"? ca.nd,da!õ 
plin;\S continuam a. fign1"a.l' nos programmas que concluisse o curso; p."l.ra. depo1s de muOt
do ensino secundaria em todos os paizes eivi- dos com os sub?idios fornecidospelà experien: 
lisn.dos. ci3. reitx em outraS' p_aizes.e no- nosso~poderll?;"OS 

Ora, Sr. presidente. qu:\ndo uma organi· com perfeito conbeci:mento· de ca:asa. reformar 
sação, uma. instituição ou uma doutrin:~. re- 0 progra.mma. de ensino secuuda.'rio 1 
siste por tanto tempo, :por tantos seculos, a 0 Sa. M:e:I>Emos É ALBUQUEB.QUE-I:;so nüó 
tão fortes embates. e coo.iinúa. a persistir em d 
tod'Js os paizes civilisados tem com· cerror.:1. imperle o estu 0 • 
um grande l'nndo de v.erda.de. e. portanto, o SR.. CoSTA. 1\zEVEDO-E' o qiie eu digo. 
rlevemos pondero-r. refiect1r muito antes de continuemos a estu<br. inà'S" não· a reformar. 
supp1·imir t>.sta organis.'\.ção que tem por si o E' preci:;o m:~.i:; esb.bilidade. Estou de MCOrdo 
asoentimento de todos o:s seculos, de todn.s as com um profes.<or que, respô~'d~.nd~ ao <z?es
naçQes. tiona.l'io a que tenho alludufo, d1sse que um 

,\Jérn di~o. todos conhecem os gra.ncies ser· do-,; maiores males do en:Sino secuntlario· pro
viços pre:;·tados pelas oluas línguas a'lltigas ás vém· das . reformas suceessi.vas, que trazem 
sciencias nat\ll-a.es. mathem•'tica.s . e outras sempre deleitQs essenciaes, irremedin.v~is.- ~ 
nas suas nomenclatur:LS. Niio posso. portan tfl, consequencias desa.qt~sas .P~r~ ~.~gu~~~. da. 
acceitn.r o-<uhstituti'\"o de• nobre deputado por mocidade e para a econom1a adli:ümstratlva 
Peroambuoo. dos esta.belecil!lentos d:e ensino. . . . 
. Mas, Sr. pre<;idcnte. como jli disse, ~iio . o· il~ustre deputa'do . po_r f'el·Oíl:lllJ~~cu._~~. 
Julgo excessivo o actual progra~ma ~e ensmo ,rém, J?lga que o pro:,rra:mma de ensmo nao é 
~ecunda.ri() ; penso que a. ex\Steocttl. deste :excesstvo.. . . 
progr:unma ê de bontem : não ba tempo : o Sn.. M&DEtaos E A.L'8UQUEIÍ.QUE-Na.qu3Il: 
ainda de bem apreciar os s~os. resultados. ;tidade não, na qualida.'le é. 

De mod~ _que. Senho\e!S.na~ J~lgo prudente 0. Sir. CosTA. AzEVEoo:..-.1-ra:s· eu· não· estou' 
toc:wmos Ja nesU.. J.?•Lg'!J'~ !mllw.nte da. obra. :de accordo· com· s. Ex. · 
monumental de BenJa.tiU.u Constant, • · . ....liu' QUEB.,_UE. d~ mn' 

Vamos executal-a, vanios· GX.Perimenta.t-a.! i O ~~ M&oEIB:9S' f lU- ·v 
e mais tarde, quando· no•s convencermos que· aparre.· 

C"mara. v . v 
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0 SR. ~S1'A AZE'fJ::OC - Na-turalmente. Os 
professores em ge1-al querem estender-se 
muito. ~do. um na. mo.tcrm. que pro!es.'!ll.o e 
em que sã.o .e.$pecialista.s. qnerem ensinal-o.s 
como se profes...:as..<:em em um curso superior 
ou especial. Si, JlOI'êm. elles comprehenda·em 
o papel, o tim do ensino seeundario, que é 
a.pe11as o rlesenvolvimento da inr.e!ligencia, o 
seu pt-ep:u·o par:~. os e~tudos superiores ou 
pam a .-idu. pratica, c ensinarem as r'ifi'e
rentes ma.teri:ts de accordo com o grã.o de 
ensino a glte pertencem e não como se per
tence~sem il.O ensino superior. o MtU;•l 
pro;:mmma, longe de set• cxcesstvo, é de 
um;\ simplicidade cxtr:lordina.ria.. 

Pensando assim, tomei a liiJerda.de. com
metti o i.l.1'l'v.jo do formular um substituth·o 
ao projecto em discussrto. O fim desse substi
tutivo é a.pen3S facilitar a execução da. refOl'· 
ma de Benjamin Constant. 

Attendendo aos justos recl;~.mos dos que 
all~.lm uiio ter tido tempo e meios de se 
pt•epararem par:~. o exa.me de madureza.. adio 
a. exigencio. desse cx;~me para a matricula. 
nos cursos superiores. para 1900, mas ao 
mesmo tempo procuro facilibr a. e:..::ecuc;.ão do 
progra.mma, animando, estimulando os ca.n
didatos com uma va.nt;~gem concedida. iqucl
les que conseguirem es:;e exa.me. Es;;a. \'a.nta.
gem é formulada: no art. 2" do meu substitu
tivo, da seguinte fórma. (Lê.) 

O Sn. . HEI>Etnos E ALBt;QUERQiiE-V. Ex. 
quer manter o exame de m;~dureza. tal como 
está~ 

0 SR.. CoST.\ AZEVEDO-S!m. senhor, por
que é o url ico meio de levantar· o nível do 
ensino secundaria entre nó;. 

O Sr... ) [ EDEtltOS ~: AI.BliQCEttQUE- Estou 
de accordo coma -.aut3gcm do exame de m:l.· 
dureza. miio tD.l como está, não. (Trocam-se 
outros az)(u-tes.) 

O Sr.. . CoSTA AZEvEoo-Sou conserva.dvr na. 
que3t;io da reforma. uo ensino sccundari~>.en
tretam.lo julgo que o exame de madureza nüo 
póile deixar de ser adiado. 

o Sr... )1Et}Eanos E ALBuQUEllQüE- v. Ex. 
quer que cuntinuem pa.rceUados os exa.mP,s de 
pt·ep:u-o.torios ~ 

O Sa. Cosn AzEv.EDO-J\.té 1900; a.té en
tão os canllitatos podetiio optar pelos exames 
pa.rcella.dos de preparatorios ou pelo exam11 
de madure:í'A'l.; de 1900 em t!ca.nte seri~ obri· 
g:l.torir. a. approvaçii.l> no exame de madurez:\ 
p..1.ra n. m;ltricula nos cursos superiores. 
(H a outros apartes.) -

O meu substitutivo vae tambem fazer des· 
a.ppar~ce1· um defciLo da reforma deBcn,iam1n 
COnstant, que é o seguinte : vi;;orando e~ 
reformn. desdo 1891, a primeil'.t turma. ê.o 
alumnos do Gymna:iiO Nacio:nt~l. pre~r.1dos 

pelo :>eu programma., deve concluir o seu 
cur>o no fim do a.nno de 1897 e cnt1·eta.nto a. 
reforma exige o exame de madureza em 1896. 

Siio estas, Sr. presidente, as considera~ões 
que julguei dever iàzer p:~.ra. justificar o meu 
substitutivo c o meu voto contr:~. o pl'Ojecto e 
e<:·htra.c :>ubstitutivo do nobre d~putado por 
Pet·unmbuco. 

Vou enviar o meu substitutivo á )lesa., pe
dinrlo a V ._Ex., Sr. presidente, que o sub
metta. a. apoiamento e diScussão; e tormino 
a.gra.tlecer.do a. v. Ex. e aos meus illustrados 
c"! legas a uenevola a.ttençiio com que ou
Ylram us tlesalin1la.vadas e de:spretenciosas 
palavras que aC<;.bo de proferir. (~1Iuito bc"'; 
muito beu<. O oraclo1· c cwllp ,·imelllt<clo.) 

Vem á i\lesn., é lida, apoiada e -posta con
junctilmcntc em discll3são a seguinte 

E numdt' 

SulJstitntiva no projecto n. 35, do 1005. 
Art. 1 • • O certificado de estn~lo:; sccuuda

l'ÍOS ou o titnlo de b<telHu·el em sciencias e 
lettr<ts, de 3.:::corc!o com os nrts. 38, 30 e 40 
!lo decreto o. 080, tle 8 de novembro de 1890, 
só serà c.xigido p<tt':.t a matricuh\ ern CJ!lalquet' 
dos cursos supel"iore:; dtt Repnlllica, do r,ono 
de 1900 em tlea.n te ; nte eu tão d:trO:\ direito á 
matt'icul.Q. a approvaçii.o n~> exame. de madu
re:::\ ou nos exames de prepar::.tor1os l\ctual
meote c:tigidos. 

Art. 2.0 Pouerit ser nomeado lente do 
Gymoasio Nacional, independente do con
curso, o bacharel em sciencia.s ~ lettros diplo
n:ado de accôrdo com o art. 3& llo mesmo 
d!creto. 

Pa.ragi'ltplto unico. Quando houver mais 
da um cautlidnto a.:;sim diplomatlo, o con
cut·so será obrign.torio. 

A1·t. 3." Revogam-se as disposições em con
trai'io. 

S. R.- Sala !las sessões, O <lo setembro do 
! s<J5.- Cosla .4.:et'cdo. 

O Sr. Bneno de ~~ndrad;.t
>_olta no"ame?te a discuti!· a. questão do cu· 
$lDO se::undar1u, na parte relati\•;a ao e:t:uue 
da mad:Jreza.. Esta. medido. tem le\'autntlo 
nest:~ Cnraara. ~gumas objeeções que não [la
rP.cem ju;;tincaveis. 

Não ha. hoje um euuc.tdor que não apoie o 
~-~ame de madurez.;., como a pt·o•::~ mais per
te: ta do desenvolvrmento e do prepa.ró tio 
alunmo no ensino preparatOI'io. 

Isto não quer di1.er que devemos eotrnr 
lo;.;o neste rc~imen ; não ha, n-inrf;\. entre nós, 
o l•l'G})lll'<• sufficinnte pa1·a o. sua execi]\:ÜO. 

O que convém no momento ê uma medithl 
úe tr:•.usição. Foi por isso que, com o nobre 
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dep11tado Sr. Augusto de Freitas, o orll.l.lor 
aptoesentou um\\ emenda.. 
com:~ Sl t<t :1.1.lopçii.o fiCA des1le já detet'mi

naan. -~ intet•rupçii.O uo máo regimen UG pre
}Y.mltorhls por seri~s c o começo do5 exames 
de madureza.. 

J.:::tigir, :.\ctuo.lloeote, de uma gera~ mn.l 
preparoda uo ensino secuurl:.u-io, prepo.rada. 
parch.\lmeote em cada materi:~-, um exame 
geral de madurezn, é querer utn frocto s:t
zonado, com gomos ;\Ul<\durecídos diversa
mente. 

elos a.utographos da resolU<:<i.o do Cong1•esso 
Nacional, d1spondo sol>t·c \\..'-' COI\\l)allh\D.S es
tra.ogeir-.JS de segut·os de vid<L. que funcci
ona.m no territorio do Bl'aziJ.-Inteira.ia, 
officiando-se ao Se1~a.do. 

D.> Ministerio dos Negocios tla. Marinha., de 
5 do corrente, enviando o requerimento do 
ma.chinista. de ~~ cla.s;;e extrnnumel.",u·io An
tonio Joaquim Bíza.rro, pedinuo ser conter.t
pládo 120 quadro .extraordinario rla clt~Si:e em 
que se acha.. -A.' Commissã.o de }.lnrínlla e 
t>uerra. 

Requerimentos : 
De lzabel Amelia Corrêa, peU.i.ndo uma pen

sii.o. - A' Comruissoo de Pensões e Contas. 

o substitutivo do nobre deputado pelo Rio 
de J:lneit•o, deterruina.oúo o a.deantameuto 
!lesse exrune, não dá J>l'Ovideucia. alguruélo para 
acn.m\r com o mão regimen em vigor. Por
que não creou um:~. certa. seri~o 1 

Ora, o exame de maüurez1\ pre$upp!Se um Da Companhia Fa.bril Maranhense, pedirulo 
-prepa.ro g(-:tdu:tl desde a escol<~. primaria, di- isençõ:o de direitos de expediente e de impor
l'ig!tlo por metl!odo nacional: tação pa.t"a os diversos mat.r.ria.es e a.ppa:re

NilO <\cll:t t.'\mbem CI)Uveniencia em marcar lhos rle que necessita. -A' Gommissão de 
uat.'\ cert.'\ pa.~ a e:.ecução do exame de ma- Fa.zend<\. 
durez.\. . Do Dr. Luiz Pedreira (le llia,~lhiies Castro, 

CoucluG f~:r.e~•lo a!gnmru; COU~tdel'aÇÕCS ~o- pedindo qiJe pO.l'tl. o eJreito d..'1. jubilação llle 
hrc •~ constltuclona.l!ilrule uo proJecto. V!u!to ~a. contado 0 1 esto do tempo do se!' viço 
bem·) em q.ue este-..·e como pra.ça do ex.ercito. - A' 

Fic."l a discuS::-ão adiP.da pola !Jor-.t . Commiss:.1o de )f;~.rinha. e Guerra. 
P,\Ssa-se <\hora. õe.:;tinada.M expediente. Dos emp1-e,"'lld.os da agencia. do ('.Ol'reio lbm 
o Sr. 1·· sc~·et."\rio procede·~ leitura do santos, pM.indo augmento de vencirnentos.-

A' Comm\sslio "E$peeia.l, encu.t•regada. de classi-
:;eguinte ficar 3.5 repartiçÕeS federaes. 

EXPEDIENTE O s~·. PJ.·esidente-Estt\ terminada. 
Officios: a. hora. doex:pediente. 

Do St•. deputado João Penido, de l.lOje! so· 
lieitaodo liceuç.'\. pelo resto da. sessão legtsla
tiv<'- p:~ra repouso de SU\\ sn.ud<?. A' COm
missão de Petições e Pode1•es. 

Do Sr. d~putado carncciolo, communicaudo 
que, por incommodos de S:\ude, deixa. de com
}.XIrecer ús sessões.-loteirad:\. 

DJ Sr. 1• secret:\riodo Senado, de 6 do oor
reute, comrnuoicao<lo tor euviac.lo i~ sanc.;.1o 
os autogt·aphos do tlect•eto do Cougresso No.
ciotlal, o.uriuuo •to Miui:;terio d<~ J n:;tiça. e No
gocios Interiores o Ci'Ctl!lo do 3:600$ p;u·~ 
\l't$1-meulo dos vencimP.ntos de un1 couset•
vaoor, um ZO utnciül e um am;.touense uà 
Bibliotheca Nacional. - ln teit'ath\. 

Do mesmo senbol', de igual data, comm\1-
nlcando ter enviado i\ sn.ocção os a.utogra
phos da resolução do Coogre~so N3.cioou.l, 
autol·isantlo o governo a abrir o credito sup· 
plemcntar de 108:713$995, com ~pplicaçiío 
ás obro.s do prolongamento da. Estrad<J. de 
Ferro de Po:cto-Alegre â. Uruguaya.na.:-In-
teira.da.. . 

Niio }la. oradores inscriptos. 

Veem li. :'-Ces;.\ u.s seguintes 

Dech\ro que votei contra o projccto n.~ i5 
A, de 1895, que coucc<le tres lotet•i:l.S á lr
ma.nda.de do Santíssimo S:\Cl';J.mento da Ca.n· 
tlel:~.x·ia, em benetlcio das obras paro. conclu· 
são do templo. 

S:lla. üas sessik·:;, 9 de sotembro de 1895.-
11vula. Ramos. 

Declaro que, si estivesse preseute, vot.trla 
contra. o projecto n. 152, de 1895, que fix:\ 
em 200:000.$ a qu(l.otia. q.uejulga-se ser devi
da ao almirante Jeronylllo Gonçalves. 

Sala. das sessões, 9 de setembro de lS95 . ...
.1tc!JI!Sto M~nteneg1o. 

Dechwo que votei contra. o p:·ojecto n. 75 
A, de 1895. 

Do MinisteriÔ do:; Negocies da Fazenu;J., de 
5 do ..:orrente, devolvendo sanccionado. um 

. S:\la Jas sessões, 9 lle ~e cmbro ue 1895.- . 
Fo1ueca Portell<.c. 
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Declaro ter votado a favor õa votaçao no
'llti,uú, requerida. pa.roa o !Jroj~:cto n. í5 A. de 
1895 (loterias da Ca.!ldelaria) e contra o mes· 
mo projecto. . · 

Sala. das sessões, 9 de setembro de 1895.
-Jose Be1lilaqua: 

Vão a imprimir as seguintes 

REI:>ACÇÕES 

N. 75 A-1895 

Reda.cçao para 3• discussão do projecto n. 75, 
do corrente anno,. que conced.:: à Irman
dade do Santi.<sÍ!itO Sacramento da Cande· 
laria, tres lQttrria-s ela 1.. 000:000$, cada 
uma. 

Vão :t imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 179 A - 1895 

.Parecer sobre a emenda apresentada em 2" dis
cussrio do projecto n. 1.79 do COl-rente an,to, 
que abre ao Minis:erio da Fazenda o et•edito 
supp~ementar de 4.000:000$ à verba Exer
cícios Findos da ki n. 266, de 24 de de;em
b,·o de 1.894. 

A' Commissão do orçamento foi presente :1. 
emendr. tlo Sr. 1'av;\res Lyr.1. e outros ao pro
jecto n. 179, de 1895. Tratando, porém, este 
projecto especialmente de um credito supple
mentar ao Ministerio da Fa.zeuda para exel'
cicios findos de dividas liquidadas e em vi:t 
de liquhlaçúo o.tê o cxcrcioio de 1803, qunndo 

o Con!!resso Nacional decreta: a. en?~n<la ofi"erecida _é para. satisf<\Zer des~-
" ~ • Z(lS Ja em pilrte reallsadas de conta do Ml-

Art. 1. o Ficam cortcerlidas á Irmandade do nisterio <h lutluskht e Vhtc;.iio, é de parecer 
Santíssimo SacrameJo.to da. candelaria tres qlle sej<\ destacad<\ par1\ constituir projecto 
loterias de mil contos: de réis cada uma, em em separado. 
beneficio dÓ Hospital dos Lazaros e das ouhoas Sala das com missões 6 de setembro de 1895 
instituiçõe~'de carida-de que a mesma. irma.n- Joao Lopes, President~.- F. P . Mayrink, re: 
dade mantem. . _ !ator.- Ser::ed.ello Corrêa.- Augusto Monte· 

Art. 2.0 Para p:roceder-se a.. extracçao ne[f"f"O . - Pau~ Guimaníes.- Benedic!o Leite. 
dessas loterias fica o ~~overno a.utor1sado a. no
mear fiscal idoneo ; g;uardadas todas a.s re
spectivas disposições fiscaes . 

Art. 3.• Revogam-:;e as disposições em con
tr::trio. 

Sala das commissões, 9 ele setembro de 1$95. 
- L ins de VtMconcellos, Dresideote.- A.nisio 
de Abre1~.- Patdino dê Sou::a Jun;or.
Octaviano Loureiro.-· Ilde(onso Lünt;;. 

N. 126 A- 1895 

Redacçao final do proJecf.;; n . f>-6 A., elo cor. 
r ente anno, at'tori.sando a concess<io de 
tfm anno rie licença 'lO 1.• olficial d.t Bi· 
bLiotheca .!.Vacianal Olympio Fe>·reíra dtM 
Ne-oes. 

O Congresso Nacio 1~al resolve: 

Art. 1. o E' o Poder Executi•o autori;;ado a 

Emenda ao projecto n . 1.79, de 1895 

Accrescente-se onde con•ier: - e de 
183:000$ no i\:Iiuisterio da lndustria e Viação 
a despezas com serviços, já. em parte reali
sados, d•~ canalisação d'agua pitra Mncáo uo 
Rio Grande do Norte. 

s. R. - Sala da.s sessões, 31 de agosto de 
1Sii5.- Tavares de Lyra - Augusto Se'Oero.
Junqueira ll.yres.- Francisco Gurgel. 

N. 182 A - 1895 

Parecer sobJ·e a e"zerula apresentacl<t em 2' 
discussao do projecto n . 182, do corrente amzo, 
que abre, no vigente e:cercicio, o credito sup
plemeJúar de 562:24.6$610 à '!lari<l$ 'llerbas 
do a1·t . 2° da lei n. 266, de 24. de de::em· 
bro de 1894. 

conceder ao 1 .. officia.ll da. Bibliotbeca Nacio- A commissiio do orçamento nada tendo 
nal Olympio Fer~il-a das Neve~, um anoo. de a oppôt• à emend;\. do Sr. Coelho Cintr:~. o.o 
l icença. com ordt!nado, para trntar de sua pro,jecto n. 182, de 1895, é de pnrecer que 
saude fóra do pa.iz. . sej;~ approv;\da. 

Art. 2.• São re•ogadas as disposições em Sala das commissões, 6 de setembro de 
contrario. .}895.- Joao Lopes, presidente.- F. P . May~ 

Sala das commissõe!;, 9 de seteu1bro de 1895, rir~k, 1·e!ator.- Augusto Se,ero.- Paula Gui~ 
- Paranho-s !J!rmtenetrro.- J. A . Neiva. F. maraes. - Benedicto Leite. - Ser;;edeUo Coi"-
L ima 1Juarle. r§a. 
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Emenda a(l projecto 11>. f8E, de f8S5 

Accresconte-se ao art. 1•:- u. 39- A' 
Q?aot~a de 186:~44$100, para- Obt'<\S do Mi· 
mster10 da Justtça e Negocios Interiores
accrescente-se :~ ~e 3:980$ paro repa.ros e 
completa ad:1.!>_tncao do propr1o naciou<tl da 
rua do Pa~se1o, em que vae tuncciooar o 
Peda.gogium. 

S. R.. Sala. das sessões, 4 de setembro de 
1895.- Coelho Cintra. 

N. 1S9- MS95 

O;·ganisa o estado-maior .do e:r:ercito, a inten
denci~ geral da guerra e dà outras prO'tli· 
dencias 

A Comruissão de M:wiiJha e Guerra, reco
nhece.ndo a ~ecessidarl~ d~ reorg-anisar..se o 
exerc1to_ nac1onal, mn.:ome na parte relativa 
:tos serVIÇOS especiaes que lhe incnfltbern, e 

ConsideJ-ando que muitos e bons siio os 
elementos de que este dispõe, especialmente 
q?anto .a:o pesso;tl, cu.ia "ptidão p:n~.t o ser
vJç-? nuhtnr _é incontestnvel, o que permitte 
fac1l ada~taç;1o, tornando o exercito um todo 
forte, umdo. technicamente instruido, iotel
ligentemente disciplinado e npto, por coose
guinte, p:1r<t de prompto, em uma. emet·rreo
ci;t qualquer, rapida e vi:?oro~a.meote defe~der 
o solo da patria., :>. Constituição e as leis que 
delh\ diml.\nam ; 

Considerando que f<tlt::t-lhe, entretanto, o 
principio vit.'\1, es;;endal, iodispens~vel ; 
centro em torno do qu<\l - em orbitas diver
sas perfeit:tmeote rJeterroio(l.(\as, ma3 semrwe 
obedecendo á ~·ec<lo daquelle -, gil~1m todos 
os multiplos e varhhlos seeviços militares: 
- o estado-mnior do exe•rcito, -o qual, nbra
ç:tndo o conjuncto de taélS ser•viços. o meca
nismo inteir•o da guer·r.a. precisa conhecer 
perfeitameote os deverE~ rle t<odos os que oc
cupam um lo~;tr uns institui<;ões militares e 
o modo Lle <~gir de cada um, porqoe- «a 
fo1\-a dos e:tercitos est:i nn sun direcç.io, no 
commao1lo, em um;l. p~tlavra, no seu estado
maior• "'• fnncciooaodú como <l. cu.beçn do ex
ercito,- como centro DE:rvoso em um corpo 
or~anis:tdo ; 

Considerando que o estado-maior do exer·cito 
c seu chefe ~1o o ponto de \i~ae<\.o natural tio 
systema que põe as massa! em movimento, são 
os eàucndores e o centr.o de reunião dos qffi
ciaes do estatio-m:>.ior, dnquelles emdm que 
nas g-uerr:;s teem um<t alt a. missão;\ desempe
nhar: « transformar em ot·1leos as idéas do 
~~neral em cbet'e, não t•~nto communicando-ns 
as tropas, mas sobretudo elaborando todas as 
Questões dedeta.lhe, poupando ao general este 
tr-.J.balbo », com~ bem diísse Clausewitz ; , 

Considerando que no exercito brazileiro, si 
não são inteiramente desconhecidos os ser
viços de estado.m;\ior, os mais import3utes 
das institr1ições milita res modernas, teem 
s~do. t~davia. d~scurado~ de um modo prejudi
CJahssrmo a tnstruccao e preparacão dos 
orllciaes, que emenso de uma guerm são cha
mados a desempenhai-os, devido :>. não se ter 
até hoje, apezar dn.s ref<>rmas por que tem 
p<1ssado o exercito, crea1lo e orga.nisado o 
seu estado-maior, onde os offich1es, não só a 
este pertencentes, como os.dema.is que re
velem aptidão para tal serviço. melhor pos
S.1m deseo'l'olver os conhecimentos theoricos 
e pl'aticos adquiridos nas escol:ts militares e 
nas fileiras dos corpos ou armas em que 
tenham sido classificados quando promondos; 

Considem ndo qne a reoJ"ganisnçi'w de um 
exercito, por sua. importaoci<\ capita l, deve 
ser préviameoteestudada, discutida. e defini
tivamen te assentada, pelo estado-maior do 
exercito sob a immediata tiscalis;•ção do 
ministro da. guerrn,- porque á.Quelle incum· 
be, no momento supremo, partilhar, como 
agente de execu~;ão, das res~oosabilidailes do 
::enera l em cbere, e ao roin1stro assegurar, 
como o chete ria nrlministraçã.o do E'lxercito, a 
m•1rch:~ do ~rviço central milit<.r, e que o 
exercito brazileiro não eleve f11.zer excepção 
n CSSll. rc,"Tll., a.o cootrorio, o estado-rnaior do 
exercito, formulando um plauogero.l de reor
ganisação do exercito, não só m<\nter-se-ha na. 
esphera de suas attribuições, como ainda au· 
xil iari o Congresso Nacional na. adopção desse 
plano para. baSe de discussão, afim de melhor po
ller ser executado o disposto no n. 18 do art.34 
da C<>ostit•tição ela Republica, o que parece não 
ir de encontro ;\ esSE< preceito constitucional; 

Consitle;-anrlo mnis, que si no estado- maior 
do exE:rcit•> compete a orgn.nisação e o conhe· 
cimento t!Xacto de todos os elementos mili
tares, o modo de acção de c:~da um rlelles, 
pnra leva1· o eXel'cito ao seu desid<:ratwn o.a 
guer-r;~ - a vlctorin, - esta mais racilm~nte 
e melhor sera alc:mç:r.d>\. si a par de um es
tado-maior solidamente constituído, iotelli
geote, compenetrado de sn:~ missão, funecio
ntlr um servico bem or~.lnis.'\tlo, enca.rregado 
dt• manutenção, movimen to e distribuição de 
recursos mnteriMS necessarios no exercito e 
ao mesmo tempo encMregado da. execução d~ 
admiuistraç.1o a eUes referentes, si não exis
tir, emfim, com outros serviços geraes, o 
chamn.do :.- de toteodencta geral da g!lt:rt-a; 

Considerando, finalmente que tanto este 
como o de estado-maior e os especi:1es de en
genh·, r ia.. e de artilharia. :aã.-, existem no 
exer·ci: o brazileiro, e que o S.'\uitario roilitnr 
não cor respoode ao tlm a que se destina. 
como dcou provado, durante as operações de 
defesa. da Constituição co)ltro. a revolta, pelo 
gue urge organiS:l.l-os, eo~o~ prelinlinnres õ. 
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l'eot•grtni;;.,~·:l•l t.llt~l rio exercito, o. mesmo. 
cou1mi~srv;1 tornHil:\ c :;:n umette á consillcl':\
c;io d:l. Ca.m;m\ o seguinte projccto de lei : 

rl.3 CoclifiC:'Ç~O tlõ\ le~is!ação mitit::tr, ndmi
nistração, economia, disciplina, ju~li~ mi
litnr, licenças, tmosfereucia~, orgaoísaçito 
e publicaç.ão do nlmnn;\k, registro militar do 

O Congresso ~acionai decreta : e:.tndo civil dos officin.e$, :lSSentameoto dos 
Art. I.·• Ficam desclo j;'~ ct•eados: gcncmes e offici::tes <lo cstn.ào-maiol', inCorrna-

~ões nnnu:\S tle todos os oll'iciaes do exercito; 
1°, o esttttla-mi\iar do exercito; :lcquisi~lo do livro!', l'llvistns militares o 
2", a;inteodcncia :;!era! d!\ guerra.. technicas que poss:1m deseo>ol ver a instruc-
0 J)l'imeíro, immedi:1tnmcnte souordinndo ção dos offici<J.es c pra<;·LS do exercito; n~n.terh\l 

110 Ministerio da Guerrn, ter.i como chefe nm e archivo do mesmo. 
m<\l'echa.l ou geueral de divi~i\o, que supel'in- At·t. 3.• o est:vlo-maior do exercito toril. o 
ten•leri\ todc.sos servir~os militnres que visem seguinte pessoal: · 
preptwnr o e.xel'cito p:mo~ a ~uerr<1, o estudo Um chefe, mare<:hnl ou generol de divisão, 
dns questões J•elativa.!; ;~ deres.'\ •lo terrilC~rio t·~ndo o cnt'SO de esta.do-ma.ior. 
d:\. R.epublica e todas as opc!l't\Cões milit;wes; Um ajudante de campo, otlici!l.l superior 

A segundil, sou a direcção de:nm genel'al ou ca.pittw do est3do-maior. 
ào quadJ'o eft"eclivo, como -intendente a-e!':\ I Dons ajudantes de ordens, capitães do os
da gc.err:1,-serà euc:wre~ada :)le relmir, L'ldo-maior on snb:utcl'nos. tendo o curso lle 
conservar e distrilmit' o material !lo exercito cst:ttlo-mainr. 
oeces:::1.rio a manutenç;io e movimento do um sub-chcf:~ do est:vlo-m::tior do exercito, 
mesmo em tod~•s ns StiuS opet\1Ções. chefe do g:•binete , gene•·al ue brigo.do. ou co-

AI-t. 2.• O est:ado-maior do exer~ito _se ronel rio estn.•lo-ma.ior. 
comporá de um gnbi'nete e quatro s<::cçoes, um ajudante de ordens do sub-cher~, qun.l\l.lo 
tendo em suas attribuições : generaL 

O 9.abinete 
· Dons a.tljunctos, officiaes superiores ou cn

pit;ies elo estado-maior. 

Corresponclencin, despnclto o exporliente do 
chefe do estado-m:1.io1r do e:tercito. ordens do 
ui(l. do exercito. · 

As ~ecções 

1. • Estudo estatisliico e llistol'ico do exer
cito nacional e estr.1nqeiro, especialmente os 
americanos e tudo quãnto poss\ interessar :1. 
mobiJ~ação e couceotrnção do exercito; 

Orga.nisação de paz e de guem1, recruta
men.to e iOStrUCÇÜO wal':\1, lheOI'ÍC:.I e prati~a, 
tacttca, gr:~orle tacttcn e estrotegta; servtc:o 
do est..~o-m:~.ior; naissucs militnres; direcçiio 
ola revist:~ militr,r; ]public.'lçües; 

2." Estudo dO$ theat•·cs p•·ovaveis de ope
rações tle g-uenn. ot'~t\uisnç;\o de pl:l.oos de 
cnmpanh:t ;' meiC\S d·e defc~:• do pa!Z, prepn.
rnção dos g"J'tlnlles exercícios e manobr:as; 
C.'lmpos de manobl'als, mnbil.is.'l.ção, conccn
tf:1ção ; ser\·i~s da rel<1guar•:la c das 
etapas; 

~. · Orgllnisa<:iio il:l. curto. gerol dn. Repu
blica, map11:-ts l,NCI~r·aphicos e topographicos 
dn.s fronteiras ; 

Lev;\ntamentos ;:wodesieos e topog-rapbicos 
nn:1 oper::~9(lei\ militarGt ; pi:\DO de viuQão 
geral da R.epubl k"tL ~;ob o )>onto lle vista mili
tnl', estradas ~m ge·rol, linhas estrotegicas; 
emprego das vias-f'errens no fJI'epnro e di
re~o dos trnnsport.es militares; tclegrnpllia 
e telepbonin mili t:lr~ls; cryptogra phi:t, sema
pboros:, todos os s:n;temas <.le signacs, Ml'OS
taç-J.o. pombos-corre:ios; 

:Sccçíjts 

Quatro cllef,•s de secções, otli~:;i:::.es supe-
riol·es do estado-m•\iot·. 

Doze adjuuctos, officiaes do estado-mnior. 
Dez a.ma.nueoses. 
Um archivista, offiti;)l do estado-maior. 
Dous :~jada.ntes, otl!eiaes reformados. 
Um porteiro, otlicial reform:~do ou bono-

mrio. 
Tres continues, ex·pNlc;a.s do exercito. 
Tres serventes, itlem idem. 
Um enc:.wregado dos pombos-correio, offi

cir.l re rorma1lo do exerci to on honornrio. 
Art. 4." A lnteodenci:l. Geral d:\ Guert':\ 

se comporà. de um gabinete e quatro secções, 
aquelle incnmbido da correspondeucín., expe
diente e despa.cho gernl do ioteud.ente e 
estas: 

a. 1 .. , da acqnisição, conservaç.""to, distri
huic:;"io, fiscalisaçiío do m:1.terial do exercito, 
no que tliz respeito a. proprios nacionnes do 
.Ministel'io üa Goerrn ; serviço de marcha, 
aqoartelainento, ac.mtonamento, acampa
mento ; serviço· postal do exercito em ope
raçüos, i\lnmin"rzão dos qua.tteis e outros 
est."tbelecimeotos milit:~ores ; coudelarias e 
remontas; 

a 2•, da. distribnição do armamento, equip.'l
mento, arre::tmento, cort·eame. utensílios e 
muni~es ; c:tr~ e descarga. de tudo,. con
sumes; provitlonciar sobre ral'llnmento, nJUAtes 
de con t:1s do mesmo; . ;: 
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a. 3•_. ile vivere~ e forras-~n~, transporte do l c!~ estndo.-m:\ior, servindo todos em commíssão 
matenal do exere1to, requJsJça.o, lançamento; bt-..'\nnual salvo nos est:ulos-maiores do Pre
e contribuições de guerra.; reunião de dados sidente dà Republiea. e Mini:;tro da Guerra 
es~:~tisticos _e de tud? qne interesSe o Sl!ni~-o nas o~raçMs ~e g11er~ . onde servirão p01~ 
mt!IIa.r e a., opet-nçõ~s de gnerra. ; t<:mpo IO<.Iet<lrmtna•lo, a .JUIZO dos respectivos 

n. 4•, rl~ gt~:u·dn. llm dmposito d~ totlo o ma- cnercs e nas missões militares no estr:mrrr:itc 
tet•i:tl de guet'l~1., mrtniçiles e fal'Ua.meoto de a jni7.o do 6 .1verno. .. · 
t'e$ervn.; C:.trga geral do material em reserva.. § 1.• Além •los officiMS llo estallo-m:lior 

Art. 5.• A lotendl!nci:\ Gerul dn. Guerra terá Pü•!er-;i.o servir junto aochcfe do estado-maior 
o pessonl uba~xo: úo exercito, ollicines do corpo de ~ngenbeiros 

Um in tendeu te ger:ll, official general do milit:tfes, esl.uclo-maior de arlílhariu. c:tpitães 
qn:tr.lro e!Tectivo. e suiJalterno:; f}as armas nrregiment,runs, por 

Dous :I.JUt!antes lle C<llmpo, subalternos lle elle propostos e nomeados pelo ministro da 
corpo n.rregJment&do. guerra.. 

O gaúi~tete 

Um cbere. coronel tle corpo e:;pecial. 
Dous ndjunctos, officia.es superiores ou ea· 

pitães de corpos especiaes. 
Ulll llscal tle illuulinação, offici::.l ele eng-e

nheiros. 

Sccçiles 

Quatro chefes de seCÇões. 
Qu:~.tJ·o I •• offici:\es. 
Qualro 2•• ditos. 
Nove amnnuenses. 
Um porteiro. 
Tres continuas. 
Tres serventes. 

DISPOSIÇÕES. G"eltAES 

§:.:."Os serviços de orden:\nça no exercito: 
- njurlaote de ordens e de pessoa, incumbem 
nos e:.'pitii.es e subalternos, preferidos os que 
tiç-erem o cut'SO de estatlo·maior ou ao menos. 
de snn arma. 

§ 3. • Os capitães de qne trata este at'tigo 
SÓ poderão desempenhllr funccões de estadO
maior, a pôs terem dous Mnos de eO:ectlvo ser
viço de lileira, nesse posto, Dt\ arma respe
ctiv{l.. 

§ 'L • Os tenentes, que por força desta lei 
tic:wem aMidos ao estado-rnaior, seruo distri
huic!•>S pelo chefe uo estado-maior do e:<:ercito, 
como ju!g::u• conveniente pelos serviços de SU{I. 
reparti~;i.o. 

Art. 9.• Conscqucntemeota ::~ organis~ção 
llo estado-maiot• do exet·cito e ch\ lntendeocia 
Geral d:\ Gue1·ro, ficam cre:tdas a;; dit·ecções 
gemes de eogeohari:t, de \Wtilluu·ia e de 
saude. 

§ 1. • A llirecç;.1o geral de engenltnrin. terá 
um gabinete e trP.S 'secções, aquelle encarre
gado da correspondeoeiA, expediente e despa
;:ho da direcção ; estas incumbidas: 

Art. 6." Os officiaes do nctaal corpo de a 1•, dos tmbalbos que vis.'\m o omprego 
estado-mnior de 1.• classe, nos postos em qne rins vins ferre;ts, telegrophos e telephooes, 
se acham, n.té c.'\pitão i.nclusive, constituir~io estr·adns em gcntl, como elemento de guerra; 
o estado-maior, fie:.tndo n elle additlos os te- nmlerial de engenlmria. ; 
ncntcs de estado· maior· de I" classe, ato sua <'- 2• das obms em {!'et•al, no qne diz respeito 
extio~:ío, por promoçiio, de accordo com a ús rortilic..'IÇÕIIS e edilicios militares, ponto
lei vigente, sendo desde jú. pt·ohibiuns as neil'Ot, machim's de {!'t:crr:\ e dc:ilt·ui<,:ões, 
tl'aosferenci.\S de teoootes para o mesmo tt·ab:tlhos de guet·r~, de :~taque e defes<\ dos 
cor[JO. 1 pontos fol'ti;ic:ados. 

Mt. i." As ~gas rle capit;i.es do estado- t\ 3• do. direcção technic:o. dos estabelei:i-
mnior, extioctos os tenentes que lhe t!cam mentos militares de instrnce<io theoriC..'\ e pra
ndtlitlos, só serão preenchirlns, sem prejuízo ti~\ llc engetlhnrin.; col~n iS.'\Çtio mUi~r ; 
tle a.ntiguiúnde, por trn.n~fer.encin ele capitães trinngul:,ções tio te~ritorto oa Repnbllca, 
das armas de inl'antarht, cav:lllarh e arti- sendo os d:tdos obli·los envío.dos no estado 
lharin. le:tnlmente ha.bilitados. tendo. p~lo maior elo ex!lt·cito pa1·a org-;10isnção dn ca1·to. 
menos, dous ao nos de cn·ectivo serviço de geral, mnppas e phtntas topog-raphie<•s ; tudo 
fileira, n !Sse posto, ua arma respect:va. quo for concernente aos offici:tes do cot·po ; 

Art. 8.• Ao cltef~ do est:1do-maior do ex- archivo cln. direcc;ão. 
ercito tlcn. immedin.tamr~nte subordinado torlo § 2 .• A diNc~[w g-erol de eng-enhnrin. terâ. 
o pesso;ll do est:Hlo-mn.·im'. o QU:\l, por sua in- o seguinte pesso:\1 : . . . _ 
dicação e nomen<~io do ministro da guert-a, Um llirector-geral, geneml de d1v1~ ou de 
será distribuído, se~uodo as e:cigenci:ts do brig:\11:\, ten;lo o emoso de engenbarm. 
serviço, peln. rep:1.rtilf,io do estado-maior do Dons ajudante:; de ordens, subalternos com 
exercito, estados-maioores. diversos, serviços o curso de engenharia. 
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Gabinete 

Um cllefe d~ gabinete, coronel de enge-
nb.eiros. · 

Dous adjuoctos, otficiaes superiores ou CJ.· 
pitães de engêoheiro:s. 

Tres chefe;., coroncliS ou tenente-coroneis 
de eng-enheiros. . . 

Nove adjunctos, officiaes supenores ou capr
tães de enzenheh·os. 

Sete aroanuenses. 
Um archi~ista, otikial r eformado do exer-

cito ou houorario. 
Um porteiro, idem idem . . 
Doas continúos ex--prnetls, do exe•·cllo. 
Dons ser'>'entes. idem idem. 
~ s. • A direcção g.eral de artilharia te1•á 

UID gabinete e tr~S SecçõeS, aquelle GOCll.r
re!!'adO da corresp·oodencia, expediente e 
despacho da direcção:; estas incumbidas: 

a 1• da a.cquisição, adopci'io, modificac:ío. 
etc. do material dE! artilhari:1. e de todo o 
arm~mento necessar·io ao exercito. 

a 2• da acqoisição, adopçã9. t~nsrorma~o 
das munições de guerra., d1recçao technl<'.;.\ 
das fabricas de pol-,.or<l,de nrmas e demuoiçõ !S; 
labol'atorios pyrotechnicos e a.rsenaes. . 

a 3• dà direcção tElchnicâ dos estabeleci
mentos de lnstrucção theorica e pratica. de 
attUharia., fortalezas e corpos de ar·tilharia ; 
assentíunento dos offic:iaes do est:vl o nw ior da 
arma ; archivo da diirecçii.o e respectivo ma
te'l'iál. 

§ 4.6 A direcção g·erál de m·tilharia com
por-se-ha. do seguínte· pessoal : 

Um director ger-al, general de di~isão oa 
de brig:~.da, tendo o curso de a.rtilllnria. 

Dóüs ajudantes de or·dens, sub.'l.lteroos de 
artilharia.. 

Gabinete 

Um chefe de gabinE:te, coronel do estado 
maior de al'tilharia . 

Dons n.djunctos, offidaes superiores ou capi
tães do estado maior de artilharüt. 

Seo~ções 

Tres chefes, coroneis ou tenentes-coroneis 
do estado maior de artilharia. 

Seis adjuoctos orl'lc!:::tes superiores ou capi
tães do estado ma.ior <le artilbal'in. 

Sete amannenses. 
Um porteiro, offici:tl reformado ou hooa

rario do exercito. 
I)ous contínuos, ex·]prac:ts tio exercito. 
Tres serventes, idem idem. 

U:n m•chivista, ollicial reformado ou hono-
r.~rio do exercito. . 

§ 5.o :\ di•·ee<-ão gerr~l d: sa ude se compora. 
do um <>:tbinete e tr·es se<:çoes, aquelle enc,w. 
re..,.ad.:~ "d•t correspondeocia o la direcç~o. archi
vo" expediente e despacho; e$tüS incumbidas: 

<~ 1" do pes~o;J.I medico, veterinario,_ ~nfer
mei:·os, ?3:diol~it·os. en~p:reg<ld_?s c:v•s, ~a. 
rliree<,-ão, dll'ecçao e adnnmstraçao dos ho~pl
bes e enf<:rm:wias, na. paz e na. guerra, la
b~ra~rio de bacteriologia. e microscopia cli-
nica.{ . 

<t :t" do que diz respeito ao depos~to do 
mater-ia,l e utensílios ole saude, material de 
apa.:;alho, transporte e alimentação e_ mei~s 
cutalivos dos enfermos, uns operaçoes m•
litares · 

a 3" J.(, pe:>soal pharma.ceutioo. f~roecimen
to;; e lbc;ilisaçito d;o:> dro&.-as. mer~H~af'?e:Jto_s, 
utensílios e vasilhame de pha.rm;·ocm, dtrecçao 
technica dos 1aborator·ios pharrnaceuticos e 
d;~s ph"rmacias e depositlls de medicamentos 
em tempo de p:\;r. e de guerr~\. . 

§ 6. 0 
:\. uir·ecção gel'óll tel'i~ O SCf;UlOte pes

soal : 
Um director· geral - o chefe tio corpo de 

saude. . 
Dous assistentes, medico;; de 3• ou •!" classe. 

Gabinete 

Vm clHlfe tle aal.>inete, medico da 1" classe. 
Dous adjum:tõs, medicos de :i> ou 4• classe. 

Secções 

Vm chefe da 1" secção, medico de I> classe 
n. I. 

Um chefe <1:1. 2". medico de 1" ou 2" classe. 
Dous adjonctos, medicos de 3• ou 4• classe. 
um chefe da 3" s~eção, plu\rmaceutico de 

I> classe. 
Um adjuncto, pharroaceutico de 3 .. ou 4" 

classe. . . 
Tres I" escriptura.rios, empregados CIVIS. 
Tres 2•• tlitos, idem idem. 
T1·es 3•• ditos, idem idem . 
Um porteiro, ex-praça da secçito de enfer

meiros. 
Dous contiouos, idem idem.· 
Art. I O. O corpo de engenheiros militares,o 

estado-maior de m·ti lha ria e o corpo de ~aude 
ficarão subordinados, o primeiro ao director 
geral de eogen~aria. o. segundo ao de ar ti~ 
lbaria e o terceJ..ro ao d1rector ;lera! de saucle, 
~ sendo o pessoal distribnido, sob propos!:t · 
dos t·espectivos chefes e nomeaç:ü.o do Ministro 
da Guerm, pelos serviços qne lhe <:Ompctirem. 

Al' t. li. Ao chete o.lo estàdo-mator· olo exer
cito. tlO intendente geral da g~e1:l'~ ~aos 
chefes rJas direcções competem a. llllClt\tJva. e 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 14:56. Página 26 de 27 

SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1895 153 

responsabilidade na di:t'ecçã.o do t:<:ii!'ecU v o 
ser,yiço. 
. ~ ,~l't: lZ. ~-?fl!T~e artil h';!-ria seJ•vir~"io 
Jo~tmct.'ftJPen .. e;JWP ® tado-rna:o1· da ar·ma 
ou"lltregf'i'!'fetlf:u~ fle:tm do de nenluunetreito 
o :u·t. 6" e seus p:n·a~t·a pho;;, dtl le: n. 3() A, 
de 30 de janeiro de 189~~- J · 

e U:<S •iil'ecções e sr;rvi~:os rc.:spectivos, conti
OU(~t·ão n percebet· a:; mesmas vauta.~en:; que 
or·a te '!O . 

§ 2. • O observatorio astronotnico pa.ssar-l 
pam o Miníst~:·iu do In te dor . 

DISPO:>IÇvES T!t~XSITORIAS 
Art. 13. Os Cllrgos ú., amanueose, no estado 

maior do exercito, nas direcções ge:·:~es de A!t. 1.• F1ca mauti<h a d1visrto do teni
eugenbttria e ~u·tilharia. serão exer•:itlo~ pnr todo rb Repnhlica em disti·ll:tos militar·es, a 
:\lreres e zos tenentes que excede~·em dos hier-architt miiit:11·, a cot<IPOsir.:lo dos !JUadros 
respectivos quadros, p~tSS<_lOdo a se1· ccr:ufoa- do pessoal do ex·~rcito, até tinal decr"taç::ío 
dos por p~·aç:1s do. ~xerc1to, logo que todos da reor):ttnisa,.ii•> do c~xer<:ito . 
aquelles se.tam chssttícarlo_s.. I Art. z.o .\ C<l!Jital Fe.\e:·nl, os Estados de 

;~rt . 14. O q.ovet•oo Iara <\ regul~men- S. Partio. ~Iiuas· Go':r.u:~. Goraz e t<.io de Ja
ta~.ao dos set'\'tc;:os ora creados, JH'CCI:;:LJHio neiro con:;tituirã.o o 4• dbtricto militar, com 
quanto _possivel a n<\tm·eza de cada um e :;!!tle n·~st:\ Ca pital . 
b~m ass'm as fn ncções d/) seu pessoa. I, tanto S· 1. , · - - de Setembro de 189:' 
na. paz como na glt(;:rm.. <t .a ' .~s co~mtssoes, v .. . . _ ·u~ 

1-.m caso de gnerra, nma p:n·te ;~ 0 pes:;o:rt - C•ctb, tel ..,alfptdfl, plestdente.. Ov~ . 
com os seus chefes, ro•·n1ali•fO o q11a1·tel g~- .. AI~::~~4c~. -;· C::n-/~$ h>':Je. -;-: k•toruo de s .... 
neral do exercito em OJM!t' açôes .• con~ (l :seo l.qtt"·~4:t. ~ ThonfttJ Cavatcan.t. 
e5tado-maior geo'•ral, ·$·~115 d írecÇ{!6~e ~n-
tcndcncia zet-:\1, sezue com o cou1rrmndaote O !S!.·· Presidente- .. \cilando-sc 
em chel~ e OUtl'<l. iica Junto ao Ministt·l) da a.d~anta!la. a h0l1t, <!e,;i<;uO para <\lll<\UUÚ. a 
Gne!'ra para. assegurar :sou stt<t:; ordens <l llo;t se,:uinte ordem rio dhi: 
marcha do :;.erviço_ centml. . Vot:tçiio do projecto u. 15, tl.e 1895, atlo-
. P:;r<,zrapho um~o: T<1;!llbem. pr~vl\len- ptando co111 :\ <:nteoda. c1ne cll'erece, o pro

Clara sObre a ;;d on_n~str·aça.o .: dm~cçao das .i•Jctn 11 • 83, .te 1894, que autol'i$a. o PoJer 
escolas e ?OllegJO miiit'l;t', m·senae_s de guCI'ra, Executi,·o a reor·"'ani:;.tr o :;cr'l'iço de i:: ,mi
labor-J.tor•o:> pyrote.::htu~:o~. !abr·lc:;>s de ~r- ~1·;~ç~1o e coloni:;a'Çiio da Gt:iiio, ele conrorrni
mas e de poh·om ; wvnhdos da rmtt'la; d:ule com a!> l;a,;~s 'llle :> pJ·esenta ~ c opma. 
ref?rma da sec•·etar1a Ja. guerr~.t ~ ria cout:\- pel:\ rejeição uo snbstítuth·o ;~pl'eséut;tdo na 
~orm gerlll dp. guerr<l. snpprltnmdo o que 3' dbcus:;i(O elo mesmo p!'ojecto ; 
Julgar c?nveotente. pro:pou.1o tudo que for & • , • ·) '> , _ • 
necess<trto ao exerc:to, .Para que este possa. I p.ute ate - 1/- hor::t:s ou ante::,, 
bem tl<lsempenhar a sua missão constitucional Coutiona<;<"i.o dn díscns~ito nnic.'l. do parecer 
em qualquer emergencht. n. 149 A. de 1895, sobre a:; cmend:1s o Ire-

Art. 15. Or~am:;:,<lo o estlldo-mnior do rc~cida.s :10 p1·o,jecto n. 149. •.le 1895, 11ue fixo. 
exercito, este imme<lia'tamente formulllrá o ;'t. do~spe~a. do ;,l,lini~f..H·io da. Justk.n. e Ne
pl~•no ~ei"ül de def<~sa da Repuhlica, ú_e dis- gocios ~ntet·iot·es par:t o.exet·c~cio de lS~rG_; 
tl'lbutçao e collocaçao das tropa.:;, úa h•erm·- Contulnaç;1o da 2~ tbscu:;;;ao t.lo pro.Je~to 
cllia militar, da comoo:;iç;1o dos quadro~ do n. 178, de 1805, rix:~udn a tlespoz;L do Mi,_ns
pessoal do exercito, o qual. presente :10 te1·io da. lndu,;tl'b. \'i:u,;ão e Obràs Pullltcas 
Governo, será por este submettitlo á cooside- par·:t o exei'Cicio •le 1896: 
mção do Congresso Nacional, na proxima ses- contiun:1~;ão rl;t c.liscussf't.O uuic:1. elo pro_
~iio legbla.tiva ordiuariat, para. ser·vir de base je:·to n. 57, rle 1$95. mantendo em Sll<i piem
a complet;\ execução do n. 18 do a.rt . 34 da tmte os dirê:iws conferidos aos Estado> pelo 
Coostituiçã.o Feder:tl. (d. 64 da Constitui<<ã.o sol.we :ts terr;>.s devo-

Art. 16. Ficam supl)l'imid:lS - a com- !ut·lS sitnad;ts nos seus respectivos territt>-
missão techoica. militar consultiv:1, os com- rios, e d<i. ontras pr·ovídeucias ; _ 
mandos de corpos e:sç.eciaes, a direct01·ia f;> discussão do pr~jecto n. 140 A, de 189~, 
~eral deobr·as militares, a:; rep:J.rtições deaju- :\utor is;\ndo o go,·erno :~ conlirmar no prt
aant~ e quartel-mestt•e genet·;1.es, e a illt~:n- meit·o rosto do exercito toda:; :>S praçl\S com
tlcucta. de guerra, pass<l.ndo o:; s~rviços que missíonatlttS ne:><;e posto ,\te 3 de llOYembro 
lhes competem p:tra as repnt-tíçõe:> om cre;t- de 1894 ; 
das, tleveudo o pessoal, não ap1·oveitado no 2~ úiscussiio do pro.iecto n. lO. de 1893, 
estado maior do exei'cit·~ ou nas direcções ge- euumer-,\ndo o5 bens não sujeitos ú penhora_: 
racs, se1· distribui<lo pe la iotentlencia geral l• di$cn:>sã.o do pro.jedo n. 106, de _1~9~. 

~ ela guert't\.. torna-ndo extensivo ;.tos guardas t{e pol1cm. e 
~- l. u Os officiaes do exer·cito, no des~mpe- aos pafrões de emllat·cações dos arscnacs de 

nl•o lle serviços de est<Julo-maior- tl.o exel'cito mo.rinh"' da H.epublica. '' heü~licio de que 
Co.roo.ro. V. V :lO 
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"OS:\lll os ~unrdns tle. ·polici::~. de A1·seno.l •lc 
Marinho.. ~la C:tpital Feclet·nl, de concot•rer 
p:~ra o montepio dos.cmpre:;atlos ruhlicos; 

1~ discussão do projecto n. !I li, de IS9Z, 
a.utorisando o governo a cCintmctnr ce>m Jns
tin & Bandeim. :~ const.rucçi'I.O de nnH\ e~ll·•\•l:l 
ele fcrr? aérea do larg.o de s. rt·::~.ncisco do 
Paul;~ <t Sapopembn. ; . 

2• discussão elo }>rojeclv n. 219, t1~ ISO:;, 
a.otorisando o ;;ovcrno a innO\'lll' o C'.()ntrncto 
de que é re;sionnri:t :t Cl'mp.tohh\ Geral de 
Mclhommcntos no 'M!:u"nnhão, segnn•lo as 
bns·~s que :t)Wesenta; 

I" di:5<:ussiio fio proj<3Cio n. 101. •le 1805, 
n.utot•isaocto o PCidCt' E:(CCI\li \'0 n 1'6\'CI'ter a 
1~ clnssc do exercito o tenente refurmndo da 
arm:~. de ca.vn.llnrin C;wlos "\n~nsto Co!:'OY ; 

Di:;cussiio fio p:\l'ecer n. 5~, <le 1SQ5, ju!
g:tndo que ,leve ser dir·igid.1 :to g-o,·erno :\ l'e
prcsentação ele vnrios bancos e cnmp:mhhi!C' 
com séde nesta cnpitnl, que reclamil.m cont1·a 
t1. oobronçn. olo imposto sobre tlividemlo n" 
rnziio de ::; l/2 •;.; 

Dlseuss1o unic;\. do pnrecet· n. ~3, de 1895, 
opinando no sentiuo de ser U.[>J)l'ovadl\ a emeu
d;\ aprosentnclil. pelo SJ'. Gnldiuo Loreto na 
discussão unic.\ do J;ro;jecto n. 99 de lS\\4. 

Discussão uoic;\ do p.rojecto n. 2::H 1le 1893 
elevando a. 100$ mensaes s. pensi't.e de que 
gosa D. Coost.an~.a L-3opo!dinn. de Albuquer
que, vinv:t 1lo cnpitiw F•~•ncisco de Pau h\,\ 1-
mei<la e Albuqnerque; 

Discussão uni1:;\ do pt•ojP.cto n. 254, lle 
1893, autot·isaodo o Poder Executivo .-~ mnn· 
·dar pagar ;\ D. Eu!alia. da Silveira ffiemeyer 
e suas duas filhns solteir-ns, viu'a e rilhas <lo 
Callecitlo capitão J<'ã.o ~eonrado Niemeyer, da 
dat.-\ desta let em deao1te, o meio soldo e pen
são que percebe, pera. tnbelln. actual ; 

Discuss.'io uoica. do pr·ojeeto r!. 251 de 1893, 
concedendo :t pensão tle J(IO$ meos<tes rep;wti
dnmentc, em ravnrdos; !\lhos menores de O. 
lsnurr. Ct\rolitH\ Am<1ro c.,ldns e do fallccido 
I" tenente \In. nl'mad:~ Hem·i~ne Pr:tUcisco 
C:thlas; 

Discussão uolcn dn JP&Ojecto n. i6 A, de 
1893, concedeu do n. v in v:\ tio Dr. J<XI.o Fir
mino Vellez. um:~. pensão a.unnal de ...• 
2:4.00:)000$ j . 

DisensswJ unicn do p1·~jecto n. 110, de 
1894, elev:tnilo 1le GO$ a lOOs mensne::; n peu
siio tio :tlferes honot~J.rio Antonio Pa.e:; tle Sà 
B<l.rreto : 

Discnssi\.o unica do projecto u . 172, de 1894, 
concedendo :t pensiio d~l 100$ mens.leS, repar
tidamente, o. U1•suliua Candiolilo do Coulu e 
outra, mãe e irmã do fallecido ch•nr(!'i:lo na-
>al , Dr. João Pinto <!o Couto ; ~ 

' 1• discuss.l.o do projeeto n. 10, de 1894, dis-
pooclo qnl! sejn.m entt·e.gnes pelo ~overno nos 
Est""Jos os pt•oprios nncionacs q1to 11ão 
são nccessnrios pat•n o serviço thL Uniito, e á 

Int•mdencin ?.1uoicipal do Di~h·icto Fcder:tl os 
edilicios, ~\1~ mencíon11, onde se execut.'\m 
set'YÍÇOí:í municipn.cs e os compNhendidos no 
plano de melhornmentos desta. capital ; 

Z• p:>.t'lC ÚS 2 1/2 horas Otl antes : 
Continu:lç[o d:t 3• discussão do projecto 

o. 35, de 1895, auto~i:;:~.nuo o Governo are
ver o I"egnl:unento e prog-rnmma de estudos 
.to G ym nasio Nacional (l'~tlacç;l.o paro 3• dis
cus..;:;\o do projecto n. 2115 A, de 1891); 

2• discussii.o do prCijecto u. 8:{ A, de 189:1, 
:\utoris;\ndo o t>otler Gxecutivo n. cootrn.ctar 
com o engenheit·o Ayt·es Pompeo C<lrvalho e 
Souz(l. e José :\nausto Vieira, ou com quem 
melhores vautageos om!recet", a coostrucção, 
nso e go~le ~li$é~ da~ de 
S<t pO{lettl!.lJ ~1>/:. "ádO~\'OS 
melhót·at•t !'i .'»ttrli~-1$ 1iUG 'Íil•l~~-tt ; 

Disr:ussão uuica. do pro.jecto n. 16.'5, de 
1895, <\Utot·isa.n•lo o Podet· Executivo '' con
ce•Jel· a. J u tio Tr<ljnno d~ !\loui'H, dlrcctor da 
4• Eecç-1o co !\1useu N;~ciona.l e do LaiJoratorio 
Anatomo-pathuk•gico •l<t Assistenci(l. dos Alie
ll<\.uos, um anno ~~~ liceova sem venrimeotos; 

Discussão unic.'Hlo J'!'Ojecto n. 177, d~ 1895, 
autorlsaodo o Po:le t• Executivo a conc~der a.o 
escriptur.\rio da Estr,trla .lle Ferro de Paulo 
,, rTonso, Lui7. Fcrn:l:l•les de At·aujo Besouro 
lo'i!ho, a Ucen~.:1. de 12 mezes, com ordenado, 
paro tratar t!c sua snude ; 

2• discú;;..;ii.o do pl'ojecto n. 39 A, de 1805, 
detet·minando ns condições de rencquis\çã.o 
dos direitos de cldadão bra.zileiro, com voto 
em Sê parado do Sl'. Martins Costa. Junior; 

1• uiscus..~o do projecto o. 135 A, de 1895, 
crenntlo no Supremo Tribunal Federal o ser
viço t;lchygraphico, e dà outras providencias; 

3• discussão do projecto o. 84, de 1895 
tritusferindo ao tlomioio do Estndo de Matto 
Grosso llivet·sos proprios nncionaes, que a 
União não uecessita para os serviços fe
deraes; 

1~ clí~cussão do projecto n. SOA, ele 1895, 
opinando 110 seuliuo de não ser n.pprova.do o 
pt·ojecto o. 89 deste nnuo, quP. snbstitne JJelo 
qne a elle acompo.nba ;\ t<tbellã F, aunexa i~ 
Cmlsoliduçüo das Leis <las Al{arulcgas e J1lesas 
de Renda,; Fcdc1·acs ; 

2" discussão tlo projecto n. 13-t, ele 1804, 
opin:~nclo pela n.pprol'nç:í.o do pt•oje-to u. 295 
lle 1893, que autoris:\ ogo,·eroo •t contt-.,ctar, 
com quem melhores vanta~ens otrerecer. o 
set·,· iço de u.L,·ega~r\.0 dos po'í·tos de S. Fr;\O· 
cisco e A.tnarante, no rio P•wo:\hyl\(1. ao do. 
tutoyn, no Estado do 1\'Iat':'l.nllno; ~ 

1 •· discussão do projecto o. 9::> A, ele 189:>, 
autoriS.'\Odo o Potlct· ~xecutit"O n o1andat' 
coustt·uit· ~1m ramal do proloo~meulo tb Es
tl'nda de Ferro da Bahitl, tle S:lnto Antonio 
das Qneimadt~. ou de outro pCinto mnis con
\'CniClntt), .:~ vi\b liCI :'llor·ro do Ch:tpe,,; 
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1' •liseussií.o.dopl•ojeclo n. 131, rle 1805, de
clarando sem eífeito n r.esolnc;.\o do Poder 
Executivo, de 2S de outubro de JS91, que an
nullou o acto e11uitativo do Governo Provi
sorio de 17 de abril de 18~~0, e considet•v. com 
o curso de sun. nrm:1. pelo rP.g-ulamento de 
JS74 o leneute de cavallal'l.it zozimo ,\lves da 
Silveira e com elle todos os officiMs e praç:ts 
qne se nch:trem em suas condições; 

3• rliscussão do JWOjecto n. :?0 1 , ele 1894, 
dech1r·.wdo extinct<.t n. dívida em qne ti.cou 
p;trll com Fazeod:1. Nacion.:\l o rulledr.lo COL'O· 
nel do exercito Wencesl.áo Freire de Cur
v;tlho: 

~l•discussiio doprojecto n. 9 B, de 1895, 
interpretando as disposições do n. I do§ 1° 
do ;wt. 2• da. lei n. 260, de 1 dazemhro dC! 
!S41, e do art. !•das Iosltrucções :•pprovad:\S 
pelo decreto n. 1388, de 21 de fe\·ereiro de 
ts·;rJ (Redr,cçíi.o pnr•~ a 3"' discussão do substi
tutivo ao projecto n . 9, do cor·rente ao no)· 

::!• di:>cussii.o do projecto n. 2ú2, de IS'J4: 
determimmdo que os otfic.iaes do exercit:> re
fot·m:~.dos ou que se reft~trm.lrem, de accordo 
com as dispC\sições do decreto n. HJ3 A, de 30 
de janeiro de 1890, si el>tívet·em gr<\Úundos 
no posto immedia.to, sej:\m consider.Hios, para. 
tnrlos os etreitos como se estivessem eu·ecti
vamente providos na classe de que tiverem 
a ~a.duac:'io; 

Discussão nnicn. do projecto n. 123 A, de 
JS!J5, autorisando o Pod~r Executivo :~. apo
sentar, no JogM' que octualmente exerce e 
com toc.los os vencimentos, o coronel Pedro 
Paulino 1.111. Fonseca; 

Discussão nniCA do proj·~cto n. 139, de 1895. 
autorisa.ndo o f>(lde[' c:xec:utivo a conceder ao 
engenheiro civil José Dia!; Delgado de Oa.rva
lhc> .Junior, lento do Ex:tE1rnato do Gymnasio 
:0::\cional e proressot• do Collegio Milit:tr, um 
:l.llno \le liceuç~1., com o ordemtt!o, para. lra.tat• 
de StHI S<\U<Je ; 

D:scussf10 unic.1. do t1l'ojoecto n. 260, de 1893, 
concedendo a. D. l\Inrllsa. H.otlrigues C.'\bral, 
tithn do capitiío JC\sé Car!o;)S Cttbra.l, morto na. 
g-net'l'<t contrt\ o Pa.r::t::ua.y, um:~. pensão an-
1111<\l de 848$, Ü1\lepentleute do meio soldo que 
percebe; 

Discussão tmica do projc~cto o. ·2-;0, de 1893, 
m:to~:t.odo q1:e .continuem •1- ser pagas t\ D. 
?tfatlultle de ACOloly Lins, des•le 1 de jnlho de 
l~!J2., o montepio e meio soldo do seu l:tlle
ciJo filho, o alferes Seliastii'io Carlos de Ac
ciolv Lins· 

o'iscussiio uoica do proj1~cto n. 122, de 1893, 
concedendo a o •. Olympi.a Carolina da Silva 
Bar;\ta, viuvn. do descmb:~rgador Joaquim 
Antonio ua Silva Bart~b.t, uma pensão meosal 
de 1_00$000 ; 

D1scussão unicn. do pr•:>.iecto n. 221 ,\,de 
1?94, concerlendo a D. c:yrilla R.orlrigues da 

,._S!IY:t, vhtva do Dt'. Francisco Rodrigues da "' . 

Silvn, lento da. Facnldade de Medicinn. da 
Bahi:~o, ·~ pensi\o anoual de 2:000$000; 

Discussão unica \lo projecto n. 197, úe 1894, 
relev:\odo n. p1•escripçii.o em que incorreu 
O. Mar-ia Jose]Jhina. Feita! Lim:t para perce
ber o meio soldo :1. que tC!m direito. 

Levanta-se a sessii.o ás 4 1\o\",IS c 15 miou
tos. 

ACTA DE 10 DE: SETE~rBRO PE 1~95 

Presidencia do S1·. A-.·thur Rios ( 1.0 vice
pl'e.~:dente) 

'Ao meio·rlia. procede-se á cua.m:~da, ti. qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Thomaz Del
fino, Tavares de Ly1'8., Alencar Guima.rã.os, 
Sá Peixoto, Gabriel Sa.lgado, Augusto Mon
tenegro, Theotonio de Brito, Bricio Filho, 
E·lua.rdo de Berredo, Nogueira. Pa.ranaguá. 
Gonçalo de Lagos. Francisco Benevolo. José 
Bevilaqua, Silva Mariz, Trindade, Tolentino 
de carvalho, Martins Junior, Col'nelio da 
Fonseca., Oct..1.viano Loureil•o, Menezes Prado, 
Gouveia Lima. Santos Pereira, Augusto de 
Freitas, Paula Guimarães, P;tranhos Monte
negro, José Carlos, Silva c~tro. carvalho 
Mourão. Luiz Detsi, Fortes JunquE:ira, Alva
ro Botelho, Leonel Fi.lho, Francisco Veiga. 
Manoel Fulgencio, Costa Machado, Domin
gues de Castro, Gustavo Gouoy, Paulino Car
los, Mariano Ramos, Lauro Mulier, Paula. 
Ramos, Francisco Tolentino, E:~1ilio Blum, 
Fonseca Guimarães, App3.ricio Ma.riense, Au
reliano Barbos.\, Vespasia.no de Albuquet•que 
e Fra!lcisco Alenca.stro (50). 

Deixam de comp3.recer com C(l.Usa partici· 
pa.da. os Srs. Rosa. e Silva, Costa. Azevedo, 
Coelho Li;:hoa.. Fi!eto Pires. 1\latt:\ Bacell:u-. 
l~neM M:\l'tins. Hol!ancla. de Li IM, Benedicto 
Leite, Viveiro$, Luiz Domiugues, Costa Ro
drigues, Christino Cruz, Pires Ferreira. Ar
tilur de V<~scoocellos. Frederieó Borges, Torres 
Portugal, Thomaz Cavalcanti, lldefonso Lima, 
João Lopes, Pedro Borges, Helvecio Monte, 
Augnsto Sever.>, Francisco Gurgel,-Junque\ra. 
Ayres, José Mariano, Arthur Orlando, Gas· 
par Drummond, Coelho Cintra., Luiz de 
Andra~e, Arminio T<wares, :!l'larcionilo Lins, 
Medeiros e Albuquerque, Miguel Perna.m~ 
buco, Carlos Jorge, Fernandes Lima., Rocha. 
C<lvnlcanti, Olympio de c.-.mpos, Neiva., Mil
ton, Francisco Sodre, Ma.noel caeta.no. Eduar· 
do Ramos, Vergue de Abreu, Ma.rcolino 
Moura, Torquato Mor.?ira, Alcindo Gua
nabara, Americo de Matttos, Lins de 
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V:J.Scoocellos, Alberto Torre:;. llelisario de ;~ d,-sp.::za \lu Ministerio da. .Justiça. e Ne
Souzo.. Fonreca Portella. Ec~zehio de Queí- g,1cio~ lulcri<wcs !lill'<\ o exercício de 1896; 
roz. Nilo Peça.nlt<l. Si>ba~tião de Lacerda.. . C•1nlinua.(;:'io ela Z• di~cussí.n do pt·ojooto 
Ponce de Leoo. Ua·b.ano "1:.~-ondes. Al- n. li8. ele lfi'Y.>. lixando a. despe:~.a. •lo Minis
meid:t Gomes. Landulp.l!o uc )[a.;.mlhã.r;,:. Cam· wrio d.\ ln•lnstria, Viação e Obras Puulicas 
polina.. Lim<\ Ou;\tt.e, João Luiz, Vaz cli:! "-lei- :> •J'i\ o cxerc!<;io uc 1896; 
lo, :-.Ioai<·iro de B!m·os. Cha{,'aS Lobato. l' (;(lntínuaçii. • ., •_h ji;;cns~ão unica. do pro
.loii.'l PP.11ielo G.,ncalve<; R~tnos. !'er1•a.:~. Ju. juoto u. 5';', dc.l895. manteodo o~m suo. t>leni
nior. 0.-t • .-wi;mo àe Bri.to. L:unouni<>r God•>· 'tu·le os <lic·üitos ::on reridos aos E:;;t.;,dos pelo 
1'rcdo. Riheiro de ,.\lmcr~iu:l . Fec·reira Pic·e~. :l.l't. G4 ch r.onstituiçi\o sobre as tcm·as deYo
'Vallada.rcs, Cupertino de Siqueir·.t. Rodolpbo tnt:lS sítnad;•s nos seus respecti.-os territo
Abreu. Th<>otonío cb ~la.galllã.es, Pint.) dil. rir•s. c> dil ontra5 vrovidencias ; 
Fonseca. Matt.1. Mach.nd... At·thur Torres, l" 1li~<:ussão elo projecto u·. 140 A, de 1895, 
Simão tla Cunha. Olega.rio )laciel. P;u·aiso anto1·i.-:anrlo o f:'Overno a. conl1rmnr no pri
ca.-alcanti, LindolphC> Caetano, Carlos das meir•o posto do exercito todas us pr·;~ça.s com
Cha::,-as, k1.martine, Fr·ancisco de &l'I'O$. ca- mi~ston~HI:ts nesSê posto at~ 3 \le novembro 
senlii·o d:\ Rocl10,, Alul<:iJo. NOlJ:nei;-a., Dino ,Je JS94 ; 
Bueno. A.'~Olpho Gortlc•. Bneno ;le Andrade. z~ uiscnssi\o do prl~jecto 11. 10, ele 1893, 
Moreira. rh\ Silnt. H<:rc:ulano de Freit.1s. Pau- cnumet·an•lo o:< bens nã.o sujeitos:~ penhor:' ; 
lino C.1.rlos. Cincinato Bra:,:-a, Francisco Gli- 1" cli;;cus.;:;1o rio projecto n. I 06, de I S95, 
cerio. Furt:J.d.O. Hermene;tile!o c!P. ~lorn.c-s, Al- t•>ro:~uJo <)Xten~i ,;o ,,os gu<lrdru; Je polici'\ e 
ves úe castro, Ovidio \brantes. l' rbano •le õ\Os 1~\trões ele <Jcul<arcaÇÕe:; dos arsenaes de 
Gouveia, X:t,·ier do Val!e. C<tl-acciol•l. Luiz m:,rinh:l. ·la Repnulic.-\ o beneficio de que 
Adolpho. Almeida Torres. An;.rel" Pinlwic·o e "'OZttcu os guac·das de policia do Al'~na.l de 
Pereira. ria Co5ta.. E $CIO causa., os Sr~ . . Lim:~. ~i:u·inhit da C'epital F'erler;cl, de concol'rer 
Ba.cury, Carlos de No-;·aes. Ani$iO de Abreu. pw:1. ,, mootepi,; dos empreg:dos puulicos; 
Cuuh<1 Lima., Chu.teanbt•ia.ncl. Pereira. de l" dis~us>ã.o d(l pt·ojecto n. 1!6. de IS92. 
Lyt--a. Araujo Góes. 1:lementino do Monte, :Hllor·i~anlfo o go,·erno n contractM' com Jus
Geminiano Bl'nzil, LOUlren("j du Sú .• Gouça.lve:: tín & Bt\ndtil~l. a coost rncç;ão •le umn. e;:;tra<h\ 
~laia. Z<1:na, Tosta, At"istide:; d(: Queiroz, Dio- ,J,. l'et·ro :let·f·:1. do lar·f>O de S. Fmncisco de 
nysio Cet·queira., Le.1vegildo Filguciras. José Panl;t" Stl\'"pemua; . . 
Ignacio. Fl<wlo de .·\rnn,lo. Rodr·igu~ de 2" ·liscn:;;;ih1 do Pl'.:•jecto u. 219, •le Hl'9:~, 
Llma., Tolentino de Ci!trvalhu. sebastião Lan- ;\utol'i~:ln•lo o I!O•er·no a ionov;u· o contt-acto 
duli)ho, Atlla.y.le Junior, Cleto Nunes. Gal- do qne é cessional'la a Comp:tnhia Geral de 
díuo Loreto. Antonio ele Siqu~ira., Ser7.edello Mclllm~'mentos uo :\lamnllão, segundo ns 
Corrêa.. Fra.uç;1 C.·rrvalh•'· Oscar G•Jdoy, Erico t,;~;;es qne aprescnt..'l; 
Coelho. Agostinllo Vida!. Erne,;.to 13razilio. I" •li:;cnssão •lo projcclo o. IOl, de 1S!l5, 
Julio Sa.mos. B.'lrros Franco Junior, Paulino :mtol·i:>ant.lo o Pocier Executi\·o ;\J'evorter :\. 
de Souza Juniot·. :c.r:~rrink. Domin;!OS de Mo- 1~ llb:;;;e cio exercito o ten•·nte rerormndo d:l 
ra.es. Paulo Queil·cn,. C.'stn, .lunior. Patina :1.1 · : 11:~ d·· c::tmllaria. C:u·los :\Ui;U$to t:o:;oy; 
Sa.Ues. Vieira de :-.Ioraes.AilJerto S;~llcs. L':l.· Di~::u,siio <11) l"u-ec.er· 11. 52, l.le 1805, .iul
menha Lins. 1\f.-\rti:c::: Ct:>$ta., ~[,w<.::ll E~cobM•. ,znnJo 'Jll<! clcYe ser diri<:-iuo. ao ;;o~·el'oo :\ re
Brazilio da. Lu1.. Ri\·ada via Corrê..'\, Victol'ino pc·c$C:nt:l<·iio de ,·ar·ios bancos e companhi:\s 
Monteiro, Pinto da. Roch<\ e Pedro Moacyr. com se<le ue$t;~ ca pitu.l. qnc rech\ma.m contr:\ 

(1. ,·obranc;:a ciO imposto SOIJI'C di\•ideodo,; Dô\ 

r:~zilo ele 3 1/2 ''/ .. ; O S1.· . P•·•~,...idc-nt,o - Re:;prmdemm 
á l!ham:u!a 50 ~r~. elcpnt:uln,;. Hoje n:io lm 
sess:io .. \ oc·tlem tio ,li':l p:•t':\ :ünanh;l e a uws
Dli\ tlcsi;;'l:l.d:\ pa 11\ hoje, bto e : 

Vot:1ç;io do pt·ojcdo 11. 15, ele tro:í. ad
o{lt:.\ndo, com u cmeotla ~ne om~t·~ce. o pl'o
jecto n. 8:1, llc IS~·I, IJUe autol'is:~ o P"del' 
Executivo :~ rcorgani:>.'tt' o seJ•vi<.,:o de lmmi
gra<iio e colooiçiio da União, de conrc>rmi. 
dat!e com <!S lla.:;•:s I)Ue apr·esen ta; e~ opma 
peh\ rejeíe<lo do StJb:;tituti,·o :qlt'esentado na. 
3~ discussão lo mesliH> proje~to ; 

1 ~ parte (até 2 1/~ hor<\:; ou ;\nte:;) 
Coutinua~'<io d;\ dbcuss;io nnic:,\ do parccet· 

n. i49 A, tle 189~·. so1J1·c as cmeml:ts of!e
recidas ao pl'ojcct.o ra. I.J.(), ue 1895, que llXD-

J)i;:cus,üo uni~\ llo pareeea· n. :~3. de 1895, 
opin:cn•lo no sentido tlil, SCI' a p_pr·ov:lda :\ 
cmeurl;~ apresentadt~. pelo ::.r. G.cldmo L01·eto, 
na rli:<cussão unic.-\ cio projecto n. 99. de lb'94; 

DiS\:cessiio nnic:\ do projecto n. 231, de 1893. 
eh,,·an•lo ;\ 100$ mensa.es _à pens;.'io de que 
••oz:~. TI. Const.ança.·LcopoldJO:\ ue Albuquerque. viuvo\ do ca.piti'io F1-n.ocisco de Paul:l :\1-
cnci<lll c .\lbel'1Uorquo; 

Oi:;cu~sito unica do projecto n. 25<1, de 
180~, :>utori;;ando o Poder Executivo a mno· 
elat· p:lf!'<JI' n. D. Eul:llia. ela Síl veir;t Niemeyet' 
e sn:H dnus !ilhas solteiras, vi uva e lilh:\s do 
f:tlle~.:iclo c:1pi tã() Joii.o Com·ado Niemeyer, dr. 
Juta dest\ lc:i em diante, o meio soldo e pen
são que percebe, pela. tabella actuul ; 
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Discuss.ío uoie:u.l_o proje~cto n. :?51, lle 1~9, \G.t·~~so f~\"t>rsos ~rC'IpJ·ios nacivnac>:, que n. 
concedendo. a pe~sa.o 100$ m•'n<a.es t·epartt.la· Lm1v• 11ao uecc:;:;ttn. para o,; ~et·vi~os fe
meute,em ta.vor nos filhos weoores de u. lsaa· der·aPs ; 
l".l Caroliu:\ Am:\l'o Cnldas o do f:dleci.:lo 1~ dbcussãodo projecto o. S'J A. •le 1895 
1• tenente da armada Henrique FranciSC:o opi~undo no ~coth.lo de não ser approvado 0 
C.ll~as; _ . . _ proJ~cto n . S!l. dest<;! a:1no, que substitue 1 elo 
D1scn~o untco. do plrO.JG<:to n. ,s A, de 'l'Je ::1 r•lle !lt:·:ml-'" ub::~ n. t:~l::ell,. F annex11 õ. 

1SV3, enoceden•lo ã. YÍllva do D~·. Joiio .Fir- Consolillclçào Wt$ L-•i:> da.• "ll'imdcg~s c J.Ie~as 
mino Velle~ umo. pens~ío ::mnual de ...• 1le R~:ruf.·,.~ Fede>·aes; 
2:400$000 ; 2" d· ~cussiio do proj~cto o. 134 de 189-1 

Di:;cns~io unicn. do pr·o~.ecto n. 110, de 189·1, opin~n.~o Jiela :~pr)l:ovaçi\o d<.> projectu n. :w5 
ele"ando de 60$ a 100$ mensnes a peltSao i.lo dl~ 11)\).J, 'Jlle nutoriS:t <.> ~ovemo ·~ contr:tctar 
alferes IJODOI'at'iO Antonio PãeS de Sú. R·:neto; COIII QUCllll melhores vantagens olrol'ecer o 

Discussão uoic.1.do pro,jecto n. li2, de 1894, serviço~~~ D<\ve;:aç;'i<'> clo3 pcr·tos dll s. rr•m
concedeudo a pensão de 100$ mensaes, repa1·- ..:bco o Am:trantc. no rio Pal'nabyl.~t"l. l\1> 1-h\ 
ti•l:nneate~. n. yrs'!litH.\ Can~ida .do ~uto e Tntoy:~, no J~st.:.do d? !\·h~ranhão; 
outl':l, m•u c 1rma elo f:tlle<:tdo cJrurg~<tO na- 1 .. dJscu:;:;ao do pl'OJectc u. 1:~1, ue 1895.tle-
'"\l 01'. João Pinto tio Conto; cl:•rnni.lo sem eíl'dto <\ re;;olu.,..Jo do Poder 

1" diseus$:iO ~o ps·ojecto n. 10, de 189-1, dhr Executi\·o, ele 2S ~e o!tut.1-o lle JS!>l, que 3D
pondo que it>J:om entregnes pelogover·no •In,; ttullon o neto e•suJf.<ttJvo tio GO\'Proo Provi
Estados os proprios naciuaaes l1l\C não sorio de li t i~ abril rle 1890. e coosidem com 
seio neces;sarios P.'l:T11. o ser~iço. ti;\ Uniiio. e:. <) cnrso •lf: sua :•rma pel? l't:'gulamento de 
lntondencm !llumc1p:\l do Dsstr1cto Fe:Je;;ll os !Si~.; trncnte de c..,·aU:lr!~ Zo~imo Alves da 
c:tlitici•)S, que mencion~·, omlc se executam Sih·eil'l\ o co:.t dlc: todo:; os otflciae;; u pr;~ças 
5el'\'iços munieipaes e os comprehendido:; uo qna so acha;·~m err. snas condkõ~s ; 
plano de melhot·ame::to:; desta Cn.piltt l ; 1" Jiscns~ão do pr•.>jecto u. 9:~ A, do 1895, 

<llltOt'i:;aud" o P<>der Exeeutivo n mnod:w 
con~tJ·uir \llll r;orna.l do prolpng:•rnento dn l!s
tr:Jcla de Fcr1·o d:~ Bahia, de Santo Antonio 
d:t~ Queim:uhts. ou úe onll'o ponto muis con
\"enlentr·, a villtHlo Morro tio Cltapéo; 

2" parte (às 2 1/2 hN·ns, ou uotes) : 
ContioU:l(,iío tia s~ discnssão r!o JWOjCCto(l 

o. :-;G, de 1895, :•utoJ·i~;ando o Govern<.> n re
Yer o J'egula:nento e JWOgi-nmm:t de est•ldO$ 
do Gymnasio N:Jcion:>l (redacção p:.1ra 3" di>'
cuSS<1o do projecto u. 2105 "', de 1894) ; 

Z• discu::;são tio proj,~cto o. 83 A. de 1893, 
autoi'iSJor!o o Podet· E:tecuti\'o a contr~•ctar 
com o en!l'enheiJ'O A;l'l"e5 Pompêo Canalho e 
Souz.'\. e José An~u,;tn Viei-ra, ou Cúm quem 
melhores v:\nt:lgilns oJl:ct•..:ccr, a constr·u<"Ç:i.o, 
uso e go7.o tle um t"a.ma1 terreo da estacão de 
Sapopemba. i~ ilh:L do Gover·na.to1·, e outr·o:; 
melhot·amentos, nu..; condiçõe-s queiJJ•.Iie;\ ; 

Discussão uuica. do projecto o. 105, de 
1895, routorisando o Poder Executivo a C(ln
ceder :\ Julio Trojan(l de l\lonra, dit·eetol' d:\ 
4" secçiío do Museo N:tdon:tl e do Lahorato1·io 
~-.n,ttomo-pa.tltolo:;ieo da, Assistenci:l elos A lie
nwo:>, um ao no ue licnnça :;em vencimentos; 

Discussão uni co. do pt·ojecto n. I ii, de 1895. 
autoris.'\ndo o Poder Executivo n cr.rncerler :\O 
e..<cripturario da Estrncla 1le Ferro rle Paulo 
An·ooso, Luiz Ferot~ndes de Ar:1ujo Besouro 
Filho, a licença de m mezes, com ordenado, 
para tratar de sua. saude ; • 

2" di:~cu3sáo tio projccto n. 39 A, do iS05, 
determinando as eon•díc:.ões de re:tcquisil.'.iio 
dos direitos de cidudiã.o lmt:t.ileiro. com voto 
em sep:\rndo do Sr. Martins· Costa .JnnioJ•; 

1~ discussão •lo proi•ecto n. 1:~5 A, de 1895, 
crea.ndo no Supremo Tribumü F~:deral o ser
viço t:\chygt-:tphico, e ui\outr<ts provitleocins; 

:~· tliseussão do pr·o.jeeto n. 84, de 1895, 
tro.nsferindo ao domi;o.io do Estado do :Matto 

3• di:<eussãn do projecto o. 201, de 1894 
•lech•I'<\Dd•J exlinctn a divida en1 Ql'O 11t:o~ 
p:u·a cvm fa7.o: o•l>~ Nãcional o f::lleciuo coro. 
uel do exercito \Veoeeslúo F1·eil·e de Car
\':'l.lho; 

3• ti iscuss."io do pn>jecto n . 9 B, de 1 895, 
interpretando as clisposic;ües llo n. I do § I<> 
do nrt. 2" da lei n. 260, de 1 de de7.embro de 
IS·Il. e .tonrt. 1• rln.s ÍIISl!'uC~ões nppt·orndas 
pelo tlect·eto l'l. l:~ss. de 21 ri·~ f'~\·ereiro t1e 
1801 (;·edaeção par:• a :{a. discussão do su1lsti 
tntivo ::10 pt·C'Ijecto o. 9, rio COl'l'ente ao no) ; 

2.. discu~ão do pr·ojecto n . 202, rle 1894, 
rletermin:•nr.lo que os officines do exercito re
formados ou que se rerormarem de accordo 
.;om as dispo:>iç:ões õo •lecreto n. 193 A, d<l 30 
de j:~neiro de 1800, si estivet·em gradull.dos 
no posto immNii;tto, sejam eonsiderodos, 
p:~ra tOtlos os eO'dtO;; como se esti \"essem ef
t'ectivamcute frrovidos M clas~e de qtie ti· 
ver·em a ~~~tduac;io ; 

Di:;cus:'{to unica do J>l'Ojecto n. 123 A, de 
1S95. :>ulnl'iS<lllllr) o Pndi!J' RxP.Ilntil·o :> :tpo
se:Jt:tr. no log-:11' qne actualmente exerce c 
com todos os veucimentos, o corouel Pedro 
P11ulino da Fnn.-;cca; 

.Discu,;siio unicn <1(1 prC>jer.to n. 139, de 
18V5, aut,•t·i5:\Dr!o o Podl'!' Executh·o o. COtl
ce•ler ao en~enheiJ·o civil J(l;;ê Dias Delgado· 
lie Carvall.to Junior, lente do extet•nato do
Gymn:l.Sio Nacicn:.ü e pt·otessor do Collegio 
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Militar, um anno de licença, com o ordenado, 
para tra.t;u· de sua saude ; 

Discussã.o uni~ do projectn n. :260, de 18!)3, 
concedendo :1. D. ;\Jarfisa. '!lodt•igues Cabrnl. 
tilha. do capitã.> JrJsé C:l.:-los Call ai, mot·to na 
gul:rra contr;\. o P:u'll,Zuo."y', umn. penS:io an
nu:tl de S4S$. iouependente do meio·soh.lo •1ue 
ncrcebe; 
- Discussão uuic.'\ •to projecto n. 2i0, de 1893, 
mandando que continuem a. set• pagos a. 
D. Mathilde de Accioly Lins, de5(1el de julho 
<.le 1892, o montepio ·~ meio-!1oldo do seu falle
cido 1llho, o a.lfel'~S Seb:\stião C-arlos de Ac
cioly Lin<>; 

Discussão nnic;\ do pt'(lje.::to n. 122, ' de 
\S03, couceuendo a D. Ol)'nJpia Carolina 
da Silva. D:wat:\, viiuv:~ do tl•!sembar~llor 
Jo.'\quim Antonio da Silva Bat~lta, nm:~ pen
são mensal de 100$0<>0 ; 

Discuss1o unica. do projecto n. 221 A, de 
189-!, concedendo a D. Cyrillll. Rodrigues da 
Silm, viuva do Dt•. Fr;10cisco Rodrigues da 
Sii>:l, lente da. F:lculd:.vle de Medicina. t.!a Ba
hia, a. pensão annunl de 2:000..'3000; 

Discnss1o uuica do projecto n. 197, de 
1894, rele•audo a. prescripcão em que incor
reu o. i\l:u-h~ Josephinn Feital Lima, paro. 
perceber o meio so}d<> a quem tem direito. 

Fortes Junqnch-a. Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, O~ta~.·iano de Brito, :\Jauoel Fnl~encio, 
P:-traizo Cavnlca.oti, Liodol (lho Cnetaoo7 l-'u.u1o 
Queit·oz, Domiogues de Castro, Dioo Bueno, 
A•lolpho Got·do, Bueno do Andmde, Pndua 
So.llcs, Yie''':\ de Moraes, Ftancisco Glicerio, 
Furh\tlo, Uet·menegihlo de Mol'ltes, Ovidio 
Abt•antes, Urli:tno dP. Gouvl.ia. X>wiot• do 
V:\lle, M:wi:-.uo Ramos, Almeid:L To1·res, Br.t
%ilio da Lnz, Lnm·o ~Hiller, P:tub Ramos, 
Francisco Tolentino, Emílio Blum, F'oose:::L 
Guim:11 ü.es, App:\rido M:~.l·iense, Victorino 
:-.I ou teil·o, A m·e!iano Barbosa, Y I!Spasinuo ri e 
Albuquet•que e Fr:mcisco Aleocastro. 

Al.Jre-se a. sessão. _ 
São lidas e sem debate a.pprov;\•las :is netas 

th\ s~sõlo de 9 c do Lli:\ 10 do co:'l'cntc. 

PRIMEIRA P.:\RTE DA ORDEM DO DIA 

Não hnvendo numero para se votAt· a 
materin iodicatla Dll. ot·dem do dia, p:\.SSi\-:õC 
á matcl'i<' em discussão. 

Conliuúa. a discussão unica do parecer 
o. 1•1!) A, dd 1895, sobre as emendas orrcrc
citlas no projecto n. 1-10, de 18!?5, quo fi:m :\ 
despezn do illinistel·io d:\ J ustica e Negocios 
Interiores pnra o ex:ercicio de 1896. 

O S •·. ltl a r t.ins .Junior - Por 
muito pouco tempo, Sr. presidente, occuparei 

94" SESSÃO Eli 11 l>E SETE)IBRO DE 1895 a n.ttenção da C<\mara. Traz-me iL tribuna a 
necessidade de f:uer algumas considerações a 
respeito do p<\1-ecer dado pela commiss.io 
respectiva.:·~ emenda apresentada. pelo illust~e 
deput.tdo pelo Espírito Santo, o Sr. G:~ldino 
Loreto, ::.o Orç:unento do Ministerio do In
terior. 

Pr~sidcncia dos S1·s. A 1·thtll' RiO$ (i• r ic.:
p;·esillcnte), Costa ..ri:et>edo (:?0 vice·J>rcsi
dcnte) e Arthur nit)S (:L" vice- p;·esidente) 

Ao meio-di:~ pi'Oced.e-se i\ chamada, á qna.l Essepa.receropta pel:\ rejeição da emenda, 
respondem os SL'b· Au·thur Rios, Thomnz Oel- pediudo ro1•ma.lmente esto. I'C'jciçü.o. 
fino, TaYares úa Lyr;l, Aleacar Gnim:u·ães, Lerei t\ C:unM·a esso topico do parecur,p:wa 
Si Peixoto, Limo. llii.CUr)', Fileto Pir~s. G<t- que se possa comprehender quanta razõlo 
briel Salgado, Augusto illonteneg•·o, Hollaudn tenho, vindo á tribunapediru.attenç:iodos Srs. 
de Lima, Viveiros, G•U5tnvo Ve1~, Eduardo represent.tntes para materia tõlo importante. 
de Berredo, N'os-ueir:\ Parauaguá., Frcdel'ioo O projecto da commissão mand.a que seja 
Borges, Gonçalo rle Lagos, Fl':.\ocbco Beoe- nutoris..'\do o governo a. entender-se com os 
valo, Auzu,;to Se\"ero, Frauci~co Gut·gel, Juu- govern:tdores dos Estados de S. Paulo e Per
queira A~-res , Trindade, Jose ?olaria no, Arthut· nambuco, a fim de passarem para esses Estados 
Orlando. Tolentiuo de Carvalho, 1\iartins os cursos annexos ás F3.Culdades de Direito · 
Junior, Luiz de Audro.de, Cornelio d:\ FooseC<~, nelles existentes. A emenda do illustre depu· 
Carlos Jcrge, Fet·ntlln•les Lima, Oct..·wiano tado, o Sr. Galdino Loreto, é suppressiva. do 
Loureiro, Sau tos Pe:::·eirn, Augusto de Frei- n. 2 das disposiç-.ões geraes do projecto que 
tas, Milton, FI~nci;;no SotJré, Tost<1 , Pnul11, .consigno. to.ll\Utol'is.:ç.ão. A commissiio, ;Lpl'C· 
Guimarães. Fia vi:> de Araujo, P;wan h os Moa- cian<lu a emenda, pede a. sua rejeição nos se
te negro, G~hliuo Lo1•eto, Jose C<l.rtos, Ame- guintes termos. {Lê. ) 
rico de 1\Iattos, EumLio do Qneiroz, Silva Orn.. eu me proponho a pl'ova.r: 1", qnc a 
castro, Nilo Peçnoha., Ernesto Bl'azilio, Jnlio commissi.o, exprimindo-se deste modo, nã.o se 
Santos, Sebastião de !Lnc:erda, Ponce de Leou, runtla. em nenhum texto de lei e que ao C~Jn
L"-odulpho de Mag,\lllãC$, Jo:.i.o Luiz, C:~rvt\- traril) fere texto expresso de lei e quiçil. dis-

_lho Mourito, ChagtiS Lobato, Ferraz Junior, posição C'OO.Sõ;itucional. .. 
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O Sn.. JCISE MARIA.~o-·Apoi:tdo. questão de que me estou occupa.ndo, o se
gl\inte. (li:). 

O Sn.. MA.n.TI;ss .Juxzon.. · · 20, que não pro· E note a Cll.mara. que o Sr. ministro Pl'iU-
cede o argumento de eco·nomia. da. ccmmissiio, clpl~ por dizer que clles, os cursos a.nnexos, 
porrJ\\e ::1. medida. que eU.a propõe é inexequi- cu.recem de melilor:J.mentos. (Concinira t~ lér). 
vel, ou pelo menos nã.o '\)Õde produzir os ro- Cha.mo a :tí.teoção d:~. camo.ra- po.ru. ootc 
sultados que ella espet":l. · ponto; ilqui é que estã. o erro dQ Sr.ministro. os cursos annexo,; il.s Faculdades de Dh-cito (Conlillira a ler.) 
r lu Recife e S. Paulo existem rlesde á crea.ção Como se vê, 0 Ministl·o do lnterior diz, por
rlcssas Faculdades e fClram mantidos pelo ta.nto, expt·es;;a.mente, com todas as lettra.s, 
dect•eto legisl::~.tivo do governo provisorio que, confúrme permitte 0 ll.l't, ,143 do decreto 
n. 123~ H, de 2 de janeiro de 1891, decreto ue 2 do janeiro •1e 1891. os ClU'SQS a.nuexos 
que é o Regulamento Beo,jamin Constant,a.inda podem passar pal'l\ os E~tudos, devendo o :;o
hoje em vigor. O art. •l4l3 desse Re,"Ul:1mento verno ser autorisado a enteoder·se com os 
1Uz o seguinte. (U.) "Overna.dores de Perno.mbuco e S. Paulo, 

Os artigos que segue111 occupam-se da re- parâ. err!:ctnar essa: passagem ou tnnsferen
o~anisaçiio dos cursos anne:\:OS. Temos, por- ela. 
t..Jlto, uma disposi<:fr.o d.e lei, em vi1-tude da. Ora, acabo de ler o art. 443 tlo deereto cí
qual os cursos a.nncxc•s ás Fa.culd:l.des pr_e· ta.do pelo Sr. mini~tro . E..:;se artigo (a Co.
cisam ser m;Lnlillos pela Unlão, emquanto nao mara deve recordar-se) dispõe clal'lssim••
fúrenl equiparados ao Gymna.sio Nacional, mente o seguinte. (LíJ.) 
nos termos do citado art:. 443. De modo que, ao passo que o a.rt.443 do de· 

E esta disposi\·ão do Regulamento, é bom ereto lle 2 de janeiro de 1891, decla.t·a. perem·· 
que se note, foi refor~da pelo legislador con- ptoria.mente que os cursos annexi)S se1'ão 
stituinte, em con!ormids1de com o que dispõe mantidos e refOl'mados pela. União, etc., o 
o al't. 35 § 3• da Constthlição, onde se declara. Sr. mink-tro diz com to« lo o serio que o artigo 
que a União mantem institutos de educaçã.o 443 a.utorisa. a P.'\ssagem dos cursos annexos 
superior e s~cun•.lariodnl>ts Esd tadd?s. . _ )?a.ra os Estados! 

Temos, pots, antes e u o, lSpoSIÇ<U> con,- Eu pediria. ã. ca.mtmJ., pediria a.o illustre 
sti~';!cional ~m que ~e declara q~10 :ompet~~o. relato:r da commissão que, infelizmente não se 
Ut~mo,_ que e r.~.culd,~de , delta, a.m<1:a. que n~o acba. presente, pediria_ a qualqlter dos o~tros 
p1•1va.~tva, manter ~nstttut~s de mstrucçuo memoros úa commissao, que me exphc..'l.SSe 
supcrtOl' e secunr

1
arm. n1os Es~:tdos. _ . como ê que se póde ver preto e dizer bronco, 

Temos por outr? ladCJ a lei, que n:.w_ está ou ler sim ondo está. escripto positivamente 
t-evo,..,,da, que est<~. regE:ndo, ao contrario, os não , 
institutos de que se trat.a, que declal'n. positi- · , _ _ . 
Vll.llleute que, emquanto não forem reorga.nl- O SR.FRA.'\crsco ysrcA-~fa:>, v. ,Ex: ~u-
sados os cursos anucxos de :\ccoruo com a.s corua. que para fazer mos ~ t~n:sfereneta, 
bases dadas pela reforma. do Gymoasio Na- não dependemos da a.utorisn~~ desse de-
cionnl, ta.es cursos scrã,o marttidos. ereto? 

ora., •'- vista disto si He entender, si _o go- o SR. btmm;s JUl\'IO~ :-Perdão, não con
vet·no e o Congl'O:;so )?Cusa.m __ que nao _11~~ cordo com tal cou~n.. Nos p~demos ~e certo 
'l"ant.1.••em nenhuma pal.'a a UlllaO em c:oti- {il.zer· a transfer~:Doia.; quel' dtzer, nos pode
pendi~r institutos de em i no secllllda.rio nos mos :mtorisar o governo a supprun1r os cUl'
Est.1.tlos, parece que o curia.l, o sensato, sos annexos; mas, para. isso, faz-se neccssa
aquillo q uc a Iogica e a cobet·en~la. de l~gis- rio. si quizermos ser logicos e l'<l.~oa.v~is.! que 
lndores estão nos iodieando, c o segumt.e: primeiramentg revoguemos a <llspoStÇ3f> do 
declarar revogado o art. 443 do decreto de 2 dec1·eto de 2 de janeiro de 1891, que est.~ em 
de janeiro de 1891, relat;ivo nos cursos an- vigor. 
nexos. Porveot.ura., em nossa. lei de Ol'çamento,por 

Entretanto, Senhores,. e tal modo leviano uma. simples a.utorisaç."io ao governo, 'Rode
pot•que costttrnam set• enctl'a:lus em nosso mos revogar leis: que dispõem a respeito de 
pai:.: questões da natut·c:l.o. desta., que ett ~- se1•viços especiMs? . . . 
nbo occasião de consta.ta.r um vcrdaden'O Cl:~oro e que nã.o; por este !D-~o ser1a. Í<\Cl~
lapso (não quero qualidca.r d_e outl'O mod;l) lima. e constante a. desorgazusaçao dos sern· 
tio illust1•e ~Iioistro do lntel'lOl' com relaç.to ~·os publicas. 
á IM.f.eria. _em deb3.te. . , o sa. CIIAGA.s LonAT0-0 Regimento da. 

Torn:J.r~t bem ~laro., ~V:tdentc mesmo, n. cama.ro. permitte à. comm~ã.o propor a re-
P1'00<!dencta. da. mtnha. cnttc:J.. voga"'tO 

No relatorio que S. 'Ex. o Sr. Dr. Gont:.al- "' · 
Yes l~erretra apresentou este a uno a_o St•. _O SR: M':\P.Tlt\S JUNIO_R-Propor a rev9g~
Pl'esidente dn. RepuiJlica .. se diz, <1 respetto da Ç<\O serw. cot·recto, e e o qne a commtssa.o 
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devia. ter feito ; nros nilo ter.. O que quero' mais rico QUe feia, esl6 Estado terá a preten
e:x:.actllniente ê que a commissão seja. logica., çã.o ou a. id~ !!..- sobl'('ca.rrega.r o seu orça
que rliga.: os cursos a.nnexos não pedem mais mento. de fa.zer uespezas duas vezes ma.iores 
ser mantidos ou são rlesnecessarios e a...~im, do q ue as actua.es. CO!n a enl!ampa.çã.o de um 
em virtude da. attribuição que nos compete, estabelecimento de que elle não precisa'? Pa.
ou pelo Regimento ou pe~os c:stylos.propom~s rece~me que não e appello p:l.ro. a bancada 
que o "decreto de 2 de Ja.netro de 1891 SCJO. paulista.. 
revogado na. parte em que e.;t.1.belece que são O Esta.rlo de S. Paulo tem o Gymnasio .Pau-
mantidos os l·..,fel"idos cursoo1. Zi.~ta, perfeitamente montado. ma,<71lifica.mente 

Pergunto ao nobre deputado : ficando em orga.oiso.do. com um systema. <to ensino inte
vigor esta. disposi~ão quo manda manter os ~c1.l. admimvelmente estabelecido e execnta.
cursos anne:ros, como é que nós transf~- rlo, e portanto não se compreheo~o qoc elle 
:rimos esses cursos aos Estanos'l IJUeira. tomar a. si um novo esta.beleoi.mcnto 

o sa. FRANCISCO VEIGA-Depende 1!o ac- da. mesma natureza, c com certeza. menos 
corr1o. completo do que aquelle que possue. 

o SR. MARTINS JUl\'lOR-0 accorrlo não O _SR.. ALB~TO TORRES-Eotio venham a.s 
póde por si revogar lei ; um accordo sobre medidas radtcaes a que se refere a com
um focto concreto e e~pecia.l não póde revo- missão. 
ga.r uma. disposição l egal .... . O SR. MARTINs Jumoa-Sim ; é preciso 

De modo que. Senhores, no ponto de vi~ ser logico e ir direito ao fim . 
do nosso direito escripto. no ponto rle vista. E' o que eu dizia ainda ha pouco: Si a. 
le,..~. não se defende absolutamente a. illus- Cé>tn.missão de OrÇ<\mento entende que a. União 
trada comrnissão. cujo relator 1.ellllo a. satis- não pócle mais estipendiar os cursos annexos 
f:tçiio de ver entrar neste momenw. por i:;so en•5.o peça. Jogo a. extincção r~eo;ses cursos; 
que, repito, disposi~.ão expi·essa de lei COlllO não se limite a. meias medidas impra.ticar
a dos arts. 443. 444 e seguintes do decreto veis. 
de 2 de janeiro r~ e 1891. que rege a e.o;pecie, COm relação a. Pernambuco. posso cleclarar 
ma.ndn. que_ a Uni~. em vez d~ ceder os SP.US "á. Camaro que. do mesmo modo que o Estado 
cursos de mstrucçao secundn.rta. a.os Est<~dos. de S . Paulo, elle não precisa a.h3oluta.mente 
os mantenha. para. reorga.nisal.-os ad in.~tar de là.zer acqui:>ição de novo estabelecimento 
do Gymnasto Nacional. _ de in~trucção secundaria pois que possue 

Isto quanto a? ponto~e VISta. le.,t?S.l: J?o.l'Qne t.'lmbem um instituto, o antigo Gymnasio 
.n.o ponto de v.tsta. pratico. da. exequtbtlldo.de P ernamhuco.no, que ministra. aO$ meus jovens 
ou realisaçã.o da medtda,sobretudo com os tios coestadua.nos o ensino da.s lingua.s e scieneias 
visados pc1a. illustre Commiss-~o de Or~amen- prepa.ra.torias. 
to, de modo nenhum ella se póde sustenta.!'. 0 SR. Ar...uaro ToRitES-Logo, os dons 
de maneira algum&. ella procede ou se justi- cursos anne.xos são inuteis.. 
fica.. 

Quer-se qne o Congresso autorise o Presi- O SR. ~i.uTINS JU~'IOR-Não apoiado, -von 
dente da Republica. a entender-se com os go- p:rov"r que elles niio são in.uteis. 
vernos dos Estados de S. Paulo e Pernam- o s T tã -
bUC3. com o fim de transferir a. es~es Estados R- ALBERTO oruu;s-En o, si na~ são 
os cursos a.nnaxos ás respectivas Fa.culdades inuteis, são precisos. 
deDireito,earazãoquctem~CQmmis.."-iio .o ~ MARTL'is Jm.'loa-UID:l. cou~ .é a 
de Or~~mento para pedir ~a. a.utorisa<;ão é a. oecessida.de geral da ioi'trucçã.o, quero dizer, 
necessidade de libertar a Uniiio dos enca.r :ros a precisão e utilidade da. instrucção ~un
pecuniarios que proveem da manutenção cl~V d3.ri:>.- .. 
quelles cursos. O Sn.. ALBERTO TORRES-A commissão não 

Pelo menos é este o pensamento expresso ·contesta isso. 
no parecer que deu a commissiio contra a 
emenda do illustre deputado Sr. Ga.ldino Lo
reto, e q~.~ diz. {U.J 

Ora. eu proponho-me a pro-var que o obje
ctivo da Commtssão de Orçamento não será. de 
modo alg11m alcançado pelo meio que ella 
propõe. isto é, por meio da autorL--ação que 
ella pede. 

·VejanlOS. 
O Estado de S. Paulo precisa. de mais um 

estabelecimento de instrn~ secundari.a '? 
Em outros ter11ws.. por mais 1iorescente, p!) Ir 

O Sa. l\>lAn.TL'\-s JUNto:a... e rlebab:o 
de:.te ponto de vista, 20 E5oolas secundarias 
~r-~ até muito poucas, ern Estados como 
Pernambuco e S. Paulo; e outra. cousa. é a._ 
necessidade particular ou estricta. de que 
fallei. aquella que cabe· deotro das fOrças. 
orça.menta.rias dos Estados. 

0 SR. ALBERTO TOaRES-A comm.issiio não 
contesta. que~ satisf3Çâo dessa. necesoidólde. 
relativamente á. União, não cabe nas forças 
da.U~. 
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O SR. ?\1ARTIXSJG:\IIOR- A. commissã.oo que :Nesta.s condiviics,a. menOii que Pernambuco 
:l.tfirma é que. passanio os institutos de que e S. Pa.ulo tenha.m n. ingenuidade de g,.ava.r 
se tTa.ta. pare. os EsW.dos, a. Uniào liberta-se os !>eUS orç~m~ntos pa.rticula;res parn. u.Uiviar 
de uma. verb:l. ur{;:l..'llenta.ria. allivia-se de um o da Uuião, não sa comprehende a. e!Ticacia. dn 
onu~. que deixa ~le p2sa.r sobre o Thesouro. proposta . 
Ora .• eu sustento nua isso alHolu ta.mente não E dada a circum.stancia. que den~ ;:er to-
se dá; e, não ;;e ])ÓJ.o pNvar que is;lo se darô. ma.da. em cousidera.ção, de que Pernambuco e 
sem piovar que Pernambuco e S . P:~.ulo, ac· S. Paulo teem io:>titntos ue instrucçào secun
ceita.nllo.os cur-s.~s ~nriexos podem chamar a dn~·ia seu,: , m(l.ntidos com recul':>os pro-
si integ1•a.Jmente os c:tca.l'gos l.'espectivos. p::10s ... 

Nii~ se p<?_tle pro..,ar isso, po~que,em J?ri~ei7 O SR. Ar.BERTO ToJtR~::s-Acho que esta. cir· 
to logaE, n;~.o podemos nós d1ze:• a tlnor• n.~c culn.Stn!lcia c rlc "l<l:Ctle peso. 
onde vao as 1orr,-n.s or<,~mentartas dos refert- · . • 0 

. 

dos: Estados; em sel{undo(og<U', porquo ll:l. ~~., os~. ~lAR't'l::\"-5 ~~="I?R· o :amt~~)nenos se 
consideraç.ã..~ de que não precisam tomar en· c~mpr~uende o -p.:dldO <la. Comtnl::.:su.o de Or
cargos pccuuüu·ios, que :>ã.o rejeitadc;>s peia. çarne~to; . ,, , . • ·:- . 
União, Bstarlos que ma.nteem est.a.belectmentos Serta ··~ Ulll!- gran ·: : 1 u~l~:W.e da. Unt<~O 
de instrucção~ec:un<io.rio. semelhantes aos cur- que Delo a..1 t. 3o tia Cot;:.tLtm).I.O ~em de pro· 
sos annexos. !nov~r, _•\Inda. que . na.o pr1v~tJvnme~te, a. 

msti'Ue<,-30 :lt'cunJn.rta. e super1or do na1z, se· 
O Stc Ar.BER.TO ToRREs d~L um a.p:U"te. ria umn. groade crue!do.üe ue30rg-anis:i.r agora 

. . .os CUl'SOS a.nnexos ás F11culda.des. Com rela-
. O SR. :\1,\.RT!.'\S :Ju::roR-Entro.r~t m:us de- çã.o, por exemplo, ao de Perna.mbuc.~,si com.

ilda.mente ua u.n.tl~"e ~a. •. que:.tiLO. Demos I pul.sarmos os r•elatorios, veramo~ que a ma
q~e,proposto o acco1:do. o., _E:;tados on.ccettem. u·icula foi 'de 949 alumnos, o que prova que 
somente em p~rte (e o ~a1s prova_vel ),toma.~- 0 est.o.belecimento é mais do que m il, é uece:;
do a.st umceltO nu~~:o deJ?rotessot:es e dt:;- sa.rio, c que os seus professores JUerecem 
pen~ndo aquelles CUJ:L" ca:l~l.l'a.s esteJam bem a.nima.("ii.O em lo:;n.r de castigos ou descon
provtdas nos seus_ es~abelectmentos a.ctuaes. sidel':l.çóes. 

Pergunto e.u: nao ficará _e~ t od_o 0 caso 0 seria., sint, urn:L crueld:W.e, -porque oã.o se 
res~o;e for(:o:.~rneute esttpendtado pela cowprehende que nesta. ma.terla. estejamo:; a 
Unl!i-O · . • . .· fazer economias_, quando em ma teria:> de ou-

Flca..- D1s:.e o .1llustre. relator qu~ hana tr-a. natur-eza n<\O as 1azemos. 
remedw pa.ra o mcoovemente de se ficar pn.- . _ . . 
ga.ndo a lentes em disponibilidadu, ma.s eu O SR. . .:\LBEnTO TliRRE,-, da um aparte . 
n ão sei qual é ess2 remedio. O SR. ~LillTrxs Jm.'IOR- Nào é e<;:;e o tra-

balho. V. Ex. tem o espil•íto tão brilhante 
O SH .. ALl.li:m:ro TORRES-O governo póde que dispen3:1. as ob;;erva.ções que eu pudesse 

aproveita l-os. fazer ou exemplos que eu pudess:l dar. · 
M:l.S com relaç.'io a. S. Paulo. v~-se h .mbem 

no relo.torio do Sr. ).Iini:;;tro do lnbr:or. que 
a: matricula. do eut•;;o a.nnexo, no a.nno finU.o. 
foi g~ode, pois attingiu ;.\, cif.l-a. de 400 e mui
tos estudantes . 

O SR. JosÉ ~IA.lU.\.::-<0-0 governo nã.o tem 
direito de tirar um lente de S. Paulo e mau
dal-o para. outro E5tado, a. suã. cadeira ê vi-
cto.licin.. · 

O SR.. MARTIXS .Ju~'loR-Dado mesmo que 
se pudesse fazel' isso, t inl\a o govel'M nece:>· 
sidade de invent:ll' um grande numero de 
commissões p:~.ra. contemplar os lentes de 
S. Paulo e Pcr n ... mbuco que ficassem dh>pen
sados. 

E Cl'ean•Jo Cornmissões Especius, com este 
ou aquelle fim, iria. fazer despt:zas maiores 
com estes mesmos funccionarios que se pro
CUl'a alijar em nome de 1'3.zões eelonomica:s 
superiores ! _ 

A vita.licieda.:le dos lentes dos cursos a.n-
. nexos, co:no a de todos os professores dos 
instituto3 secundarias e superiores mantidos 
pela. Uniiio, csli~ garan tida. pelo art. 469 do 
decreto do 21 de ,ja.neiro d3 18!>1, que diz 

· F..st..'l.S con;oidenções desalinha•.hw,Sr. pr~i
dente, as faço no inter~e da. causa commum 
c sur>erior t'a instru~'<'i.o. CompL'ehende- se 
betn que não defendo a.qui os interesses pes
so:~.c:> dos prof~sores dos cursos a.nlle:xo;;, 
1~rqae ~es t9cm os seus d ireitos inteira
mente ga.rantidos por lei,uã.o so!l'rerã.o absolu
tamente com a. medida. tomada, p:)rque, oa 
fi.car-J.o, ca.:>o se t!c o accordo, caso os Estados 
po:;sa.m a.pro~ita.l-e.s, sendo pa.~s pelo Es
tado, sob a. ga.rnntia. da. Uniã.o, ou fica.Tã.? per
cebendo dtrecta.mente da. União as vam.agens 
ou vencimentos que lhes cabem. · 

assim. (Lê. ) 
Dem<Lis o a.rt. 428 do 

. ~é.) 

De sorte que, Sr. presidenw, não é a parte 
individual deste ou daquelle amigo que ~~ 
ter em Pernambuco, no curso anne:xo ; nao e 
a. pa.rte pessoal de cado. um dos memb~ -d.D-

me.smo decreto diz. corpo docente do curso a.noexo d9 me~ Es-
tado, que faz-me tomar a palavra, mas sun o 

21 C:=:u:·~ V. V 
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.:e:;ejo de moslL'a.r à Camara que e:;t;t proposta. I reira de Lyt•a , Gttspnr Drummoncl, Coelho 
jú. em ante;·iores p1•ojectos de Wl.'<lmento:; Cintl'\t, Loueenço de Sá, ;>.Iedeiros e Albu
te:n viudo :·~ Ca.nl:l.I'<~ e tem, felizmente, querque, :'IIlg-ucl Pel'llambucl), Gonç:tlves 
cabido, nã.o se fund;l em lei, :l.O contrario, ~Iuia, Clemeutino do Monte, R.och,t C:tval
opp:;e-se o. ella e•t\ão. se funda em nenhum canti, 0\ymplo •le Campos, i\1cnezes Pra•lo, 
mo~h·o ponderoso, e~ sobretudo rm ncnhum3. nouvei:~ Lima, ~eiva, :\l'isti•lc.;; tle Queiroz, 
possibiEdade de-economia para. os cofres pu- Edu:w,to Ram~,s. Vel'g"OG de AbL·en, Leo,·ig-ildo 
Micos. _ 1 Filg-ueims, José fgm<cio, Rrdl'igües Lima, 

A ecm:omia é irr<~alisa.vel , por isso que, Tolentioo dos Santos, Sebast!ã.o Laudulpho, 
co:no j i demonstrei. os Estados <le Pc:·n:tm- Ath:-.yde Junior, Torr1aatv !\!,,reit•tt., Franç:1 
buco e =::. l'i!.ulo nü.o precisam tomar a si. Ç:•r•alho, Osc:u• Go.Joy, Erico Codho, Alciu(lo 
c .. rpo:.: docentes no,·o.s pat·a. ensiuat• prej!ara.- G:t:lnab:u·a, .·\l!Jet·to T-.n·rcs, P;'l.nlino de Souza. 
toriúS que já se eshtlhm desde ha. mui lo nos Junior, llfttyl"ink, C:'l.mpoliua. Lamounier Go-
resp~c~ivos estabele<:imentos estatluaes. dvfretlo, Liuu D<t:~rte, Luiz Detsi. Ft:\ncisco 

o ~R ·\LtlERTO T··RRE' d-i. u·n aparte rei~a., Fe~·reira Pires, 1\Iattn. Macl:ndo, ~le-
~ · · u ' " ' ' ' ' • . ::;-:u·ro ~I:tctel , Carlos das Cha~:~s, Frauctsco 

O SH.. ::.L.,RTt:\S Jru:-;ror~ -Mas pergunto li~ B:\l't'os C:•semi;·o d(l. Roch:1., Gustavo 
:to i_l!ll>õ.:·e t'el;~tor da qommi:;são! . que e _um Go:.lor, He:·cuhtno de Freitas, Pau:ino Carlos, 
esptl"itO st~partor, q_u·~ e um ospn·t~o pra.t1co: Ab·cs lle Cast1·o, Lamenha Liu;<, ll"!artins 
p~r:~. Dlte e qu~ nos \'amos fazer uma auto- Costr~ Mat'Çill Escc•b::t.J', Pereira th\ Costa, 
n~:u;:w platt•utca q•uamlo temos :\ certe~a. de ltivadavi<t Cor: êa e Pedro .Moncrr. 
que :\os .l:>. ta:'os niio coll\·em ene<tmpar os - .. . ,. , ,· , ... 
cur-o .. ·um<:xo . . ?. Delli:.ltn rlç co1npa.ece1 com c.·u~a p:u tlcL-

- "' ' - ~ - P<\d:\ os Sr". R os.• e Si! v o, Coelho Lbbo~, 
O Stt. ALnEr.To ~ORRES- Porque o poder C:n.!tt.s !\Ia.rtin:>, Artbur de \\J.Sconcellos, 

compe•ente P<tl'<\ dti~eL' que os Estados cão Tol"rcs Portn~·al P~dro Bor""e~ H~l\-ecio 
l~d.;,~'U a.cceita.l', não ~V. Ex. ~em nenhum ~Ionte, Arminiõ T~n'":\res, Ch::lle~ubriao·l, :O.fa.r· 
co~ :s:·s. ~leputadcs, ~;:to o~ propr1os goreroos cionillo Lins, Z<tm~, M<tnoel Caeta.no, Dyonisio 
dvs Estac1os. Cerqlleira, 2\brcolino Mour,,, St:rzedello Cor-

O StL :'IL\ItTIXS Ju~JOR. - Não faço ouk\ rê>\ , Lins de Ya.s"o~lcellos, Belisario de Sou~,, 
cous:l m:tis do que argumentar com as co:~- ~onsec~\ P2_rtella, Crbano Marc~ntles, Almercla 
diç,ies •tos F.sta<los em questiio. Niio se póde t>omcs, >·a~ de 1\lcllo:. 1\lonf.~!r~J de}~~~rro>, 
nem ::e dc,·e suppor que por mero 1:\vo•· :\O Gonç:~lye:;. )f:uno;:, Joll.O Pe!.!td~'~ R•::en·~ de 
gO\"::OI'll<'> ua União ou pl)r outro qualquer :\ lmet<k1, Val!n~?a.t·~5, Cup~l"!tao •le Si({ae~l':l, 
tn ; ti\"{t rur.it ou de C31pricho, os go>el'n:•dorcs R~·!olpho _Alor~n, fhevtOIJlO de ::.ra;?ai~l<lcS, 
de S. P:~~tlo e Perna.m!iu<·o queir:tm uma Pmtv da l~on:::e~a, At·thm' Torre$, ::>IUla'J Ü<\ 
cou,:~. ')Ue t: d:t :1. ge:ttc Yê que ellos nito podem Cu:.th:\, L'l:_nat'ti~te, C~st:t ;1.-!::clf.a,lo. A~~~edo 
ou nJo ..le\·em quere!~: E_Lhs_, .\!met•la ~ogu~:u·n , i\!Of·cn~\ lh ::'~t>:t, 

O c;: .. . , ,. _ 1.- , Cl_llCIDa.to lk:•ga, Ln1z Adolph•',_ Car::cclvlo, 
~ ! •.• \. I.I.E . .TO TORRE:. uJ. um apo.r.e. P;nto da R·iclia, Angelo Pinhc1ro. E sem 

O $tt. :O.L\I:l'Il\SJG:\IOr.- Ja dis5emais ,\o que cau~:\ os SI':.:." Theotonio de Bl'ito, Pires F<:l' -
prcten.l;o. t!iF.ct·. St·- pr~i<:lente. You tlei:-mr reira, Cunh:t Lima, Al"au.jo Gt.c~, Ge1uiuiano 
a tt·ibuno... certo de que tornei bem chn·o o :se- Bra·dl, Cleto Kunes. ,\utonio •le Sir1ucir:1, 
guiale: que a c:~mmi$Sií.o PL'eci~a,-n pa1·o.. A~o;;t:uho Viola!, Barl'os L~r:tn;o .Tttn!Of·. Do·· 
ser logica e coL'recta., como costumo Yel-a ming-os de ;>.lorne~, Costa Jnnk•t' e Alllerto 
~empre em to(to:> (•S~ous actos.propot·,com re- Salles. 
laçilo a este nssuntpk•,a re,·ogação do art. H3 
e sr·guintcs d,1 decreto de2 ,!e .janeil'V r' e 1891 -
que. n:io tendo feito is:;o, a commi,são Muou 
mai.Iw•Untlo à Ca.mara umn autorisaçito que, 
lllém de se:· contral"ia ao disposto em um;• 
le1. nem ao menos tem o merito da e:-.:equibi
li<h<.!~. 

E .tito ish dc,u por concluhlas as obõer
,.a.s:-\1(..:; que tinht\ a !i.t.zel'. (JI,l:lo lJc:,n, 'lll<~i(Q 
úcm. ) 

Conj):trc::.:m mais cs St•;;. Cõsta. AxeYetlo, 
nlatt:t B:tcdhtr, C:~el<>S ele No,·a.es, Briêio 
Fillt •, B<:olldicto Leite, Luiz Doming-ues, 
Co~h il0•lrigncs, Cll!ristino Cruz, Anisio de 
Ahl·e;;, Tilom:tz Cil''nlc~uti, lhlerom:o Lima, 
Joií.o Lopes, José Bevilnqu<l, SílYa 2\Ia.riz, Pc-

O Sr. Presidente- Harentlo nu
mero legal, Yae proceder·se :"1. ,·ot:\~fio do 
prQj(Cto n. 15, tle 1895 P" discussão). 

I::' <'nnnnc:iada n. vot:~ção do substitutivo 
oiTereciclo pelo Sr. P;\Ula Ramos, ao projecto 
n. 15, de 1805. 

O Sr. -:Tos:é Cn.rlcs ()lelet o1·clea1) 
Seuhores, a ,·otaçií.o deste [ll'ojecto me p:trece 
deslocaua.. 

.Já entrou na ordem dos nossos trnbalhos o 
Orç;:1meuto ela Viação, etn cnjo projecto h:\ um 
f·hloo crmpleto de reformn. Vir-se ngora 
vot:~r este pr-0jccto isoladamente, tiG duas 
uma: ou elle fica imoctlh\tameute rcYogado. 
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uma vez ,·otado o ot•çameuto, ou então virá 
crenr conftictos. 

Talvez quo V. Ex., mais entendido do que 
eu em questões regimentaes, possa apresentar 
-á Cama:·a um alvitre mais conv(.>niente . 

E em esta a observa('ão que deseja.va ft\ze•· 
no sentido de eucaminhat· a votação. 

O Sr. Pauln. Rum os (1)ela orclem) 
- !:)r . pl'esidente, V. Ex. e a Camn1·a t•ecm·
dam-se de que qunndo e:~te projecto entrou 
em 3• discussão o nobre deputado o Sr. Coelho 
·Cintra. ;•equet•eu o adiamento ... 

o Stt . CoEr.uo Cl:'l'TRA- Não apoiado ; 
qncm requereu foi o Sr. Serzetlello CoiTê'l . 

o Sr:.. PAliL.\ RAMOS .. . du. discussão, até l}no 
fosse prcsen te á C.:unara o rei a to1•io elo SI' . 
miuistro, afi m elo que a Cama••a. conheco:;sc 
quncs ns id~n-; do govo!'no relativamente a 
este serviço. En trnntlo ngora na ol'dem do dt•\ 
e tendo de se1· votuuo, t.lovo lemural' à C.:
mat·a que o meu suhstituti1ro esli dl) pleno 
accõrdo Cl)nt as itléas emittidas pela Commi:>
são de Ot·ça.men to ... 

O SR . Coi·!LflO CrNTRA - t\ào apoiado . 
0 SR . PA ULA HAMOS, . . que Ontl'ega no;; 

Estndos o se1•viço de colonisação Jogo que 
esses sa mol.t r..;m hauilítados, para delle to
m:.u·em con ta . 

A Camt\l'a vo tan~lo o projecto estú em cClm
pleto desnccordo com a commissão . O .men 
substitutivo é o.quell~ <JUe mnis ron~nl~a. as 
idéas llo g-o,·el'llO e as td~as da Commtssao de 
Orç.1meo to . 

Et•a estn. S1·. prcsillento, n. declarnç.'io que 
eu tinha de faze1• a.li m de lot•wu· patente a 
Camarfl. que, si cll!~ votar o projecto da uoln·e 
commissi\o, ollt\ torâ. ido pel'ii!itan·.enle de en
cou t1•o ás idót\S ~hl. Commissão de 0 1'çamen to, 

O §r. L auro l\:IuHer (JJelct ordem) 
- Sr. p1·esiden te, V . Ex. e a CüuJara vecm 
que en sou forçado a ' ' il' :\. tl'i lJuna. 

os nobl't'M dep utados r1ue aca.bar«m de f~,lJat• 
.appelh.i.L'i1ltl pllt'i1. a cou fot·nudade de tdéas 
entre o suhsli t11tivo e o proj•:cto que a com
missão elabOI'On . 

En teuho necessidndo, pot• conseqnencia, de 
VÍL' U lt•il tUllJ. plll't\ dizet· que, Clll face das llU· 
torisaçlies quo a. Comt1lissão de Orçameut<;> 
concede, e a propost11 do governo, payoce:a 
que o meio melhor sori11. doi.n>r a leg1slaçao 
dcst;\ materia par(). depois de sm· :.<pJH'O\'Mo 
o orçam&nto (upoiarfos), J•Ol'IJUe, si é . ex·;cto 
que, quct· 11'> p1·ojccto, l}llet' no S!l iJ:>trtuli ro, 
ba ídúa::. do couliH'miJo:le com o p~ano ela
bOI'ttCio no OI'Ç:unento, tambcm é cxacto que 
isto pôde modifiC<'l.L·-se ~m f:l.C{!, ou seja. da re
sci5ilo dos conlr;\ctos e:>:btent:s ou das traus
ferencia::: aos l~sto.• los . 

Kõs uã.o sabemos ainrla o que o} 'llh) vao 
preYa.lecm·, e, por conseqnencia, a lc! ·~dual 
correr:\ o risco de :;er desde lO;{•> l'GJOitatla, 
nmn >ez approvado o orç\menl<l. 

Si ntb t•equl)ri , sr. pt·esidentc, •> :tuia
mento da votação, foi por mo puro~!' não 
se1· m~tis po~sh·el ; tlclil.lcrei onlrdauio 
votat• coott·a ambos, c no CI\So de Yui-Cl:. ap
pro,·<\.dos insisli1·ei ll(l. npp1·ovn~·•io ;~ ,, ui'Çl\
mento, p~t·qne teremos O.ll:.im NJI10di;ldo os 
iucc:uYeuienles que pot·vootum po::;!;am ex
isti!' . 

E1'<1 c>sta, Sr. tll'eSiflen lc', a clocln J'ac.:iü' que 
tinha. n. ra7.Cl', uma. vez quo jú ni:io ~ mais 
possível adiar-se a voln<;ão . 

O ~··· C o elho C iutra (fil;it•. Ol'
,zrtm) - St·. Jll'esideute, como relntnt· tlt\ <:om
mb;,;iio tle Obt•as Puhlica,; ,inl go de l!wn:levet• 
e~dnt·eco•· •~ Cu.mat'<t :;oht•e o as~umpto :te que 
tr.tla o proje'\to em clisrn~~iio . . 

O anuo pn.ssa<lo, P.lll vu·tuúo dú llillll lllth
cação {lo hont•aclo lc!ad~Jr, a Cwllnli:•,it.:J de 
Obt·:~s Pul•lict\s e~tndou o~ H~SIIi llpl·.• ·: ~·N·ton
ccntes i1 coloni~nc;i\o, e oll'OI'O.:ou o )H'•\ll.lcto 
cuja votação\' . Ex . acabt\ uo annn.ncinr . . A 
t'el}uerimenlo elo. Sr. Seno·l~ l lo C·w~·~·.t, ;~ .dls
cu:;:;iío deste pt'OJ<>I!lo f111 a~ha•la o.lv. •t~to losse 
lirlc.> á Camara o rdn tot'IO tio ~lllll::.t:·o d(l. 
\'i~ão . 

A Commissiio se fúlh.:ilr, po1' \'I;J' rtnc ns i·léas 
que o anue t)nss;\do con!;ignou no s~u t~t·ojccto 
s;ío exnclnmcnto n:; llll'"tn•1s que l'.•tao con
si•.,.nadas, tunto ao t·olul,•t·io Uú .\linbtro, 
co~no uo prnjecto da O>mmh,siio tio U1·ça7 meoto. Acho, portnnto, qnu o Ol'c;;~llleH lo e 
que se deve subc•J•!liuaJ' a nma lt:i l!l\linnria , 
e não que esta lei or.thtn1·h fique depc!lllente 
da appl'ovaçiío do or~·ameuto . _ . 

Devo acct·e~Clllllat' qnll, com ;\ nppt•o,•nçao 
deste pt•ojecto, faz-se u:1 n. úCvll~•mia cto ct!rca 
de tt•.;ze n1i l contos, t•Ol'CJUtl eXtlllgue ns com
missões de mr.diç-õe.,; de l·~t·r,tt:, qno o nobre 
deputado por Sü nta Catha1·ina. podo. 

O S r. I" A·easd,~u t e- A l\fcsn . não 
podia. cteix(lr de inclnil' J\,t. ot·dem do dia a. 
vola~'iio deste pro.iecto . (.-lzJ!JicHios.) :_\ su~ 
discussão, ten<lo sic.lo enr.c)J't'ncln a vnt•lc,W'l, fol 
udinda t1 tó serem il1l(li'(I~Sa!i 1.\S cmcnol:l:;. ~re
enchida essa necessitln•to, n Mesn. ·· nmpr1u o 
sou Llevet• iucluinrlo o projectt' n" c·!·olem dos 
trabalhos . (.11JOitedos.) 

Agora s;ó n camnr.1 compde •lori·hr ela sorte 
clelle. ( rlpuiad"~ . ) 

Em sef?uiun ê po:.to 1\ voto.; o? l'•·.:oita.·Jo o 
sultstitultro ofi'erecido pel11 S1· . P;t~lla Kamos 
ao )ll'Ojecto 11. 151 ue lS\)J . 

São succe:;sivalllt!Ulc po~t:ts a "' Vs e re
jeitadas as cmend,ls oll'e•·e~iJ;v; no 1 rojecto 
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n. 15, .!e 1895, p.:llos Sr:;. co~illo Ciat1·a, Gal
dino Lorelo e Anisio de Abreu o 

E' annunciada·:t ;otac;ão do prl'jecto no 15, 
de 18'il5. 

O S r . Ooelho 05.nt:.-a (tlcla ordem) 
requer <l relil':tua do Pl"Ojecto 11. 15, de I sgs, 
formulado p::la Comn::\s~ão de :Obras Pu
blicas. 

O S r. ~>re~id~utc dcclat'<\ que não 
pódtl acceitar o reqnet•imento do nobre depu
tado, por.1ne o projccto ::fio pertence á Co:1:
missiio. m:1s ~im á Ca~~:'l'., qu.o j:t o >otou 
em 2• discu~são. 

O Sr. Coe 1 bo c()i::.t.:.r~1. (z>ela o1·dem) 
- A commiss:i.o rcjl'\t'l ~·n o jWC-jecto. 
E~ seguiu~ c posto n. votns a !'ajeitndo em 

3" o1scussão o prC'ja~.:lo u . 15, <!~ 1895, udo· 
J>tn.ndo, com n. cm~nd:,\ qu\> o[erccé, o pt·o
JCCto n. S3, tle 1$0~, que autoris<\ o Poullr 
Executh·o u. reorgnoisa.t• o ser v iço de imml
gração c coloni:;.'\ci'lo d:l t.;nião, de conformi
dade com as bases que apresenta. 

E' Jl03t.'\ o Yotos e :t.pprovad3. a R·~daeção 
:final <lo p1-ojccto 11. 12ü A, de !S05, paro ;;or 
envia<:lo ao Sen:~,\o . 

Continlh a dis::nsstlo unic:t do p;lrctcr 
n . 149 A, rlo 1SIJ5, :1 qual h:n-ia sido iater
rorupida. 

ler:nos p:>rqu~ não conhecia. ~.s coodições em 
que se acha aquella. Associação, m;IS que. 
tendo olepois melhores iuformac:oos, está. dis
posto a ;ot:lr pela emenda, que npt·eseotei 
por se convencer de que a sua não S;\t•sra~ 
ao tim que tertl em vistã. 

Sr. J'l!'esiJente, não é só no campo do bata
lha, llen·;\ma.ndo-;;e sangue a d~~l'Cn•lcndo-se 
~ommas enormes, que nma Naçií.:> tlel'onde a 
mte~:·ida• le de seu tert·itorio · no silencio 
llos g:lhiMtc3, revohcnuo m·•:hi\·\)5, colhendo 
docu~t.entos, publiC<lndo-os, lW<:Sta-~c. a;; ma~ 
ll::s vezes, uaqnelle assumpto. mP.lhOt't'S set·
nc;o;;, <:.:>:11 menos sacrilicio;; c mnis pt'cJYeito 
porque por este meio se olltcm ;\ .victoria do 
direito, ao p1sso que ua guet'l'i\ Yencc o mai~ 
forte, que nem ~Ulpl."e é o (!UC- tem t'.:zão. 
(,lpoiwJoso) 

Qnem ~e d!!dic:\ nos estudos historiccs ve
J·i!ica f[lte, róm ,\o Br--a.zil, sobl"c esse J'OUlo 
elle sv é coullecido 'l':asi f[UC exc!usivnmcnt~ 
pelo l)ue se pui.Jlica n<l R'.lvistc; olo Inslituto 
Historico d~·sta C;tpitn!. Reoisl•1 tlne ó con
~ultrvla por totlos que se prop·:"~:ll a o;;crcvor 
:~qni. e no estrangeiro sobt·e n O?Specio. 

Não se dere, ])O\s, negar a insignitlcan~ 
;er'b:\ que proponho em ta\OJ' ele uma Asso
cia<;fi? r1ue oo~ prestt'l. se1•viços d~ l:\nt:l Tele
YaUCil\. 

Aqui se votam, com muita f•ICilit.lade, o que 
cu nypbu~o, até porque paro iliSO tenho cou
cortou.Jo, nHlhnres de cootos de rJis pnm me
liJOt'aOlentos mnteriaes; mas, qu;:ntlo se trata 

O Sr.Parnn.l1.o~ ~:Iou.ten.e;;p:o de !nelhormnentos moraes e instituições sei
- Sr. rn·o,;ideL1t~, tcn.Jo a illHstrc commi~siio entllle:IS, nlleg-n.-se logo a necessidade de 
de Orc:tmento. no p:u·ocor em discus:;üo, opi- fa~ct• economias, cortar d~::spezns, c reg~\
nado pel:\ n(ln nppru•:n~iin ele lltw,; emendas lel::lUl·SO pequenas Yerb:~s, c~mo si só daquel
quc apre5entui, pt•cciso r\izer alg-nmas pala_: lns dependessem o engran<lccimentouo paiz. 
nas,opv!lC ;$, nlim olc mostr·ar f[l!e não $:lC' O SR. l;ltAXCISCO SODRJ~ - ~hlxi:nc tt•at~n
plnus~..-els as r:tzves 'em que eaa se b:t5Gou Jo-se tle um Instituto qnc tão t·r.:lcvantcs 
pa."'U JU:Sti!icar n Stt:\ illllJU:,!'n:t<;iio, apNYeitaH- serYi~03 presta â. histo:·i:; üo p;'l:.~. 
do-me ua oppot·tunid;l•:tc p.'U'a dar ligeira re- o s1 p ~ . - ,. > • • sposta, e al;nmas explicações ao nobre re re- ,. t. ARAl :tiOS Mo:sTE:SEG .• o-~ d("O, pot.>, 
~ntaute rio Ceari1, o S1·. Jo;é Bevilaqua, J!llo e, -~~fio que :l. Ca.m:u·a,.me a.ttendlll'_'\· _a._nppro
nontem me comprom!!tl!, em aparte, quaot.lo 't\c,:.IO do peqnen~ au.,mcnto que_sohctto_. 
S. Ex o occnpa. ,-~ a l!•ibnna. ,·Quanto a? tn~t1toto Geo:r-nph1:n e H IStO· 

A Jlt"Ítneiro em.mda. ele\';\ de 9:0ú[JS par-a r,lCO o la -~lu~,Jlrop~z n ~llSl~ll:\Çi\0 dn: quan-
1~:0000~ :l sub•en~..fiO consi"'nada. ao Instituto t.!l de o.~O$- em fa '1'01 do mesmo, po~·que 
Historico e Geon-r:>.phic.o Br~zileiro . • :n :t ~~mtssao de O_t•çament? e:n ~~~ _pt·o~ec~o 

A digna commi$Sfio. pre;a!ecendo-se de J~cluu .Igual quantia par:t. J•lenttcn. lllStltUl
u.mn. eruendn. oft'erecid:a por um distincto de-t çao do Estado de_ Pernambuco. 
putado pot· Santa CathMioa, que ele>a a uita O pnrecer op10a. pela rojci<,:ão de minha 
consignação apenas a, 12:000~. opinou vela proposta, porque de'l'em nquellns instituições 
approvnção desta, olechtrnndo ser sutllcicnte ser sustentulias sómente por seus respectii'OS 
o augmento ;1-hi pr.:>pos;to. ti:s::ados,n_os quaesnpron:it..'\m seu:> tmrothos, 

Sr. presidente, d..:sta tribuna justifiquei e pot•que J~\ se Stlbvenaiona. o lnst:tuto H isto- · 
cabalmente:\ nccessidnde de: ser 0 au"'meato rico ucst:1. CaJ?ital. 
de ô:OO~$ 9 não apenas tle 3:000$, e d~vo iu· A_ llrimeir~ ra~ão oão proce<le, porque_ <_;; 
formar a Camnra de que, procurando enteo- lnsttlutos Htstortcos dos Estados nüo !'C IIm
der-me com o ''uto~ da. outra 3'?elld.'\, decla- tam :~.o que iutercss..1. e:~:clusi,·amettto :tiOS 
rou-me e !te que a holla o!t~rectdo nnquelles :esmos. ( Apo;ados.) 
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As sua.<: ioYestig:~~ões quasi sempr·o tee:n 
maior extensii.o, e aproveitam nii.o só à his
toria e g-eo:;traphia dos E:stados, como t:1m\Jem 
á da União, c1ue pOl' isso só tem a lucrar com 
um pequeno sul~itlio q ne concort·a p.'ll':\. :naior 
descnYolvimento daquelles trabalhos. 

Nenhum soei o !'oi mais assíduo ás suas sessões, 
nem tomou parte mnis aotivn em seus traba
lhos do que elle, que foi seu verd(•dei!'~ 
bemfeitor pelos relevantissimos serviços qu~i 
lhe prestou, sobres.1.laindo ultimamente o · 
c.lonati•o de sua. rica bibl1otilec.1. particular, 
que contém preciosidades dt:: alto valor. 

0 SR . MILTON E OUTROS Sr:s. DEPUTADOS 
Apoiado. 

A outt-a. razão. ou niio procede, ou então 
tle,·i;l. ter inllnido pn.rn. •t}Ue a commiss:io uo 
seu project~' eliminasse a Yerba cousignada 
jl.'\1':\ o lnstltnto (le Pernambuco. <' qne ella 
uão fez, e, ~i o fizes:;e, desde ,i á declaro qne O Sa. PAr.A)iHCS l\lo)iTE:\EGRO - Qualquet• 
nfio VLCl'ia o ffiC!II VO(O. Sociechtde, por Servit:OS relativamente iosi-

0 S , T 1• 1- • • • • • gniricantes, mau da til'ar retratos de seus 
R. ,,~:.r:.ERTO _ or:.RES- ·.u.:w '· ·~x. 50 sooios, colloca-os no saliio de honr.t, e isso 

quer _a . CI'JU I~naça~, dando-se ,·erk par;t . uúo é olljecto de critiea, que só apparece 
<\mbo::. os lnstttntosl quando um.t Associação scientirlca procura. 

O Sn. P.1.RA::\HOS :\Io~;T;;:xEctto - S! :~1, se- real\'.ar o merito e mostra-se grata ao seu 
nhor. Quero a i~'11altladc~, e o qnu se .. hi. pnra bem feitor, o qual por ter deix<\do de ser o 
Peruo.:nLuco não se negue á Bahia. Con~ioJCJ'O· Chefe do Nação nem por isso deixou de ser 
ma insuspeito, }Jorquotnuho tnmbc!!t a hom-.1 um bra.zileiro noi<1.vel, que honrou o nosso 
de ser socio do lnstituto de PeraamuucJ e pai:t.. 
posso cl:l.r o meu testemunho de que é utm Si perdeu o throno em 15 de novembro de 
ASSOCÍ:\~;iio digna lle touo o apreço c ::uxilio 1889, não {>C;rdeu todavia a. sua cadeira. de 
dos Poderes Pltblicos pela inexcediYel de.:Jica- socio e pres!llente honorat•io do Instituía His
ção e tr-:~.balbo :1e muito•s de seus memut·os e torico, corporoç·ão que uad~ te:n com a politica 
pelos importao tissimos servi~os que tem pre- e fórma. de governo, e ti isso nua~\ sé occupou 
stado â nossn llistoria. (Apoiados.) Por isso nem se occupa. 
votaria coutr·a. a eliminação da verba. si fos.c;e Para mostro r l}ae o lostituto S:!;;torico niio 
proposto., m:~s não poss.o deixar de invocar o se eu.volve lle$tas questões, e acceltn. os 
precedente, pmt. q ~:e clle a-proveite tambem rnotos como elles se dão, devo l'efet·ir qtte, 
ao E~t.'\tlo f)ne teoho n btonra de rapresent:~r e va.g:~nllo, por faltecimeulo do ex-imperador, o 
que de•e S!\:. trat;ulo D•l mesmo pê de ig-ual- logar de seu presidente iloooJ~trio, foi eleito, 
dnde. (~l2JOit!dos.) por uo:mimidade de votos, para substitui! -o, 
Pa~so agot•a ús explic:nçõcs qne me cvmpr~- · o marechal Dcod~r.o, .e. ul~im•m:e.ute, tt\m~nl 

mett1 à dar ao iilustre deputado pelo Ce:tra. pela. me~ml\una:11ffi\II.Hic e p.un o. refe11.lo 
S. Ex., rero;•in•1o-s3 no Insutnto Historiao cargo. _fo1 cscolln•lo o a.ctu:~l Presllle~te dA 

e Geogr:q>hico Br-.lélefro, salientou I)Ue ellc R.epubhca!.o S1:· ?r :~~-~~ulcnte de ~!orne::., q~e 
não i\'a•a. a bnnde1rn. Cln. Ropttbli~\ uo;; c.lias t:>mou po::.~<: cn. ~c.;~~~ .. o solen~ne, quo}e'·e 
festi•os do novo reginnen, nttt"i~ •uindo <'Ste lognr em lo de t.~czemb~o. <~? .muo pas:s.\llo, 
procedimento à f;.! ta. de recursos· pccu:~i:ll·ios. mo~tranLlo-~c mutto ~!tll~{c~o.o, ~ u::a.ot.ll) tle 
mas úe snas pal:\,·1·ns e modn 1101• que as cx~t·c:sõe:> ta~s,_ ~c~~~~ d~. ~fs;ao e do ~1'
p:·ofct'h\ 1nauifesiM':\·Se que outro em •> seu cot ror todos o::. s.ll,oe:o •. Ulu •• o.llecn,. mu~u, 
pensamen to. etc., que estou.com·encu.lo do que, St tlepen-

Roa I meu te, St·. pr:esioJeute, teu c.! o occa~iii.o llcss~ delle, :1 llii n lia llmend:t saJ·~<~-a p1Jrova~(l.. 
ue conferenciar com di>er;:os colle.zas ~ICI}rca .\_}nda ult!mamcnte, P?L' occ:-tsJ,I.Q ún. tmct~
dc minha o:ncuda, •le .alguns ou.•d (o que C:lÇ<to do It1o Gr:ul.lle, !ot ~l!Jl~~v~d;\ unao~
tmnbClrtl ú mci(l. ,·oz se dtz em outros le>:.::\l'e;;) memente u~:1. ptopo::.ta ,\~SJ., n.ld~, . eott e 
que ac,uella As;;ocinçfio era. suspeita ::;.o~regi- ~~tt·os, pelo ~r~ l\lnrqn:_7. do Para~a!>u;.~.eBa.
men actual, porqlt.! se mostrn•a muito :S:Iu- .. ~? de Capau.,_ma, p .. ra .so r~~~~rtar por 
dos."\ do pass.'ldo e er~\ demasiadamente dcdi- aq,telle. aco!>tecJmeuto o Sr. Pte~tde~te da 
cada ao ex-impel'ador, cuja memoria em seu R.epubhca, tndo p<tr~ ~sse fim ao palacto !~a
seio encoutrava. as mai•ores e mnis excessivas maraty u:mo. commtSSc\O do nove membros, 
pro>as de apreço e cu,jo nome era ~h i vene- da qual tl\·e _a l!oora de f~?.er -p:i!te. . 
r:ulv. ' • _ _ _ . -~:..9ue.nll\ na<? so cog_1ta. stoao_ do que e 

E' opnortuno sr. pt fít)litlffíl:es<'.i$ N~v~n. sc:eocta. (t~po:ados .) 
ponto, para la;er cala;~ n~~..s.. ~ :: !!'.em parte daquellll. Associ:>.çiio cidadãos 

O Instituto Hi:>torico presta renlõlente a fespeJtabilissimos e insuspeitos ao novo re
maior consideração a ruemoria do ex-impe- cimen. Apontarei o conselheiro Olegario H. 
rador, c o que s~rin. cxmsura>el er-a que pro- de Aquino c C<\Stro, que ê o seu presidente, 
cedesse de modo contt'ario. O Iostituto roi :l"eneral João Severinno da Fonseca, couse
fund:u!o pelo Sr. D. Pedro li, funceiouou sob ·iheiro Tristüo Araripe, Drs. Antonio Olyntho, 
seus auspicios dtlr.\nte mn.is de 30 nonos. actual Ministro da Viação, José Hygiao, Ma-
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Th~som·o ~;:cio na!, s<'m a íll'escn tn r os menores 
resnlt<vlos compensadore~; do,; esforços llu:~u
ceir..:s qne ~li e desp•lndll, 

A observação mais li;;eit'il. reconhece esht 
verdad·~- ~ 

Nos dh\S de festa nacionat v~0m-se scJrlados 
a cav;lllo e arm .dos á C<\l'.abina, n.tmves~a.nclo 
violent:une;:te as rnas e as Praças desta 
Cid;ttle, dan ·Jo um ~\spedo de terl·or e de 
pani<:o, f;lz~ndo so;\r pesadame~nte nas calç,·Hla~ 
a 1>a ta de sf:.;\S montaria$, dHmonstra.n.lo com 
tue.!o isto ;t se~ur;tnç;t e n solidez do ctlif!cio 
!!ovemament:ll, emqn:\nib a s~gurança. ch 
prvprie-lmlo e da viJa de:> citla.dãos não teem 
a menor g'\rautia. 

!\las do ;tm~g:~uho da l)tOlicia militarisada ú 
polici:\ sc~.~l'eht vai nm nssomhro, vai um 
d()!.'T';tdante pnSSO ue UOSSU CÍ\'iliS<lÇãO e das 
garantias de nossa liberdade. 
~ (.;Otno at.i,·ogado nest;t capital. o orador 
tem co:lhêcimento, por coastitui::tc:s seus, 
de flUO delegados ha em nessa p:~ ! icia qnc, a 
d~soeito tl~ todas as nm·m~s ele liberdade e dé 
tc~lera,nckt i.: hcrentes ao lliO,;so l'C!!i.men UCll10· 
craticv, J'l'•lMI'alU an-.mc .. n · decl:imÇõ~s c-.~rr.
pt'Olll·!ltétloJ';.tS com a ame:tça d.:: mot·t~: pea
dent.; do gatilho de um l'•1'0! ver. 

N<is CJnh.::cemos a cot:l!ls~iio de infc!izc:'
pNsos, lw,il~ .soltos, que r;)!'~::·iam as sua~·tor
tura;; e :n:t:'tVJ·ks. 

E' doic:ros,\mcnt~ v.:r.Ja,1e çne na Rcpnhlka 
mn!to rctr,'gl';;diunos em ma teria. de poli:.:ia. 

~· í•r.Jci;;:u di:;tinA'ttÍl' o re;::-imen da c li ;lacllll'.t 
milit;u•, .!u c~l<\•lo\l<lsitiv,, Jo qn:tl :l LnpNil·:l 
d.::clara qne <~iac.la ita p:n·t.i·larivs, c o l'-':.dmca 
1L1 re;:tum·açi:o \la l<•i, do !!OY :ruo civil: 

O or;v:f.,t• c i h f:•C(e)S de Jl(•rtnr:,a~ão •la 
<•nluul e d~ c.fi' .. ns"~ ao ci•laf.iii.•), pratic:tclos 
pela JH>Iida, re:lct·in•l•J c•)!ll e~p9cial lll<'il~·ã(• 
'" Jttc!k: .!e 1jnc f,,j ridim;\ o g~n~ml \'ic.:Jt:l·~ 
)iar!in;; c o do m:cjnt• ' Oi;t~ J c;tr.;. · 

13 .,,1 t:•·nhccil os pe:t·í!~Js :t q:tc S'l e~;:\.c 
,·in· lo pr.>fli . .:;Ll' cn~rg-iC:imente todo~ c~s ::: 
al!~ntndos, dit tr:hno;t tlo Pnrla:ucnto oaci<J
ual; n::ts afi'l·onta-o;; COJ:·:tj.)sament~, pot·qu \ 
tera ~h!l'et·es diante de seus amigos, diante 
t.!.; tuda :1 fandi;\ br:\zil"i.:-.L 

A poli ..:ia· lai•r.-amen ~<~ l'dlllUliemcla não 
cump:·e o scn uc,•et·,- é pr::ciso ::te·~entuü.l-o 
bem, porque seu unico serviç•> é pr.:stat• 
aít~n~.ãn a. hoato.s de c:ouspir:1(oáLi, que ella. 
nunca p.:>Je document:tr, ;tpczar d•tS inmt
'ne:r-ns prc.voc~çõe;; por p:wtf. do" !'õuspcit,);;. 

t,;:;~:L das emendas qnf} apres~nton e qne, 
como qt:(ISi todas as ou t:·as, foi decapit:vJ;\ 
pel:t commis;ão, porq~e ia p~rtnrb:tr o seu 
plano econ0mico, e a qne s ~ refilre à snppressão 
(la v~r!.ca C:e 50 contos, á ordem do chere de 
policia . l>~''ll subven~:iio t.la. policiit secreta .. 

Si o or:,dor ti l'esse a cartezn. de qnc c;;sa 
S~ria !1. llllÍC;\ Verba desttin;\(\a a eSSe :>el'VÍÇO 
c qne outras Yct·bas $ecreta.;; não viriam 

an~menhtr as despezas do Tlte:;om·o, rlc c.:;rb 
retir·:.wia a snll emcu·!a. 

llfas sahe que vet·l.>as seeretns da policia 
~empre exbtiram e, portanto, 6 <.!esucces~:u·ia 
a ve1·b:: de 50 contos. 

,\ ontt':l emcnrla é a qne se rerere ~~ anto
risac;fiO :\O Executivo para supprimir o.~ CUt'SI'S 
anue:ws á:> F:\Cnl.Jatles d<> lteci!e e d~ 
S. P;~ulo. ..; 

As r.:z;;es th commts~ão uão proccclem _ 
Ella de1·ia mostr.1r-se mai~ dcllllOCl'atira 

hmr.ntnndo nfio pod~t· ius:itnit' Clli'::<:>S :;irni
larcs em onl r,15 :ç:,tac!os, ;:. não lamenta ne:o 
não po.let' extingnir os cmsos de:sas F:tcu!
tlarles. 

E~ses cnrscs a.:mex<•S preexistem à Rc;;u
bli~a; portanto, outt·os Esta<.los não po<.lerinm 
e:d~ir itlenticos. 

Pede á C:llll:lra c1ue ao me:1os est;t emenrl:\ 
ncro sej:\ r<>,jeit<tda, porq t:e snn. rej~!~ão im
portn a imp ·.s;ihi li<larie c.le>s cnrsns das F;tcul
tlade~s, e mesmo pot•q:tt'l é mioim:t <t despem 
exigida par-.\ a ma:mtcnç:to tlos cut•so::; au
uexos. 

O ~.-. Ea·~co C-oelho (Este rl:scw·so 
cl.:ix1( r/o: seJ· J>lllll:.;·cdo, teado sido ent ;·~g,le 

em te:-'JlO no onc;lo.· .) 

Fic:t a c~i;;cussão :u:''.hda p~la. lnra. 

SE•<U~O.\ PARTE DA ORDE~! DO D!A 

E' :~n:nmcia~!n.a continun.çii.o<l;~:~· di~cus.são 
elo ll~O.it:~lO O. ::15, 1!e l$9!'.. a.utorisando O go
'.'CI' Ilfl a re,·ct• o reguhm<>nt .. • e prog-r:tmma 
•le es:.uilv~ ::o Gymm.;io ~.,.cion:t! (R~dac~ão 
p:\l'<\ :~·· tli';cmst.o elo P<'Ojecto n. 205 :\. tle 
l89·11. 

O Sr. ~§edeh·o:;; e ...,~lb•lquer
<'1 uc las! i ma, •~o C•)niCÇ!\r, qn.; nii.o h:~;\ a no 
tl>.~IJnle ;\lgnm e::;c;tndalo politico üll :'t l'~>rte 
ccmpetio.;'io de interesses indivi<Ju::es -nnicas 
ma terias n qnc se pt•e;;t;l bem att :n:;i\o ... 

\'em def:.!nlel' ,,:; 1cleas CJile apr.Jsent·~u. 
~Io.st.t'tl!'il qu~ não subscre.-en levi;\nn.miln te as 
emeudns s:1bre as qur.cs n C:tm::tra te:n rle cle
li:Jerar. Si. como seus coll<!g.-:s estão Yenclo, 
eslil munido de tantos voin;ne~. é para 
respondet• ma.terialmeate aos qne o c.rgniram 
de ter feito um tr .• halho «sobre a perna». 
.!à que a primeirn. vez fal!a:1dc sem o soccorro 
de ;\utorid .de;; , foi d3 t al :\~c.us-'l.d:', f , rú o 
contt•ario da presente. vc?.: mostrar;i. volumes 
e .-olum~s. nutores c mais n.otores. 

De resto, por muito qne quize5se de;;co
nltecer o assm\1\)tr\ a cou:;a. lhe et·a. impos
sível. Menino,Joi ::.lumno do intern;~to e l~X
te\'n(lto . . Por occásiiío d:V. ·ref;Jt'm:\ Benjamin: 
Con:>bnt, el':t vicc-reitol' é escre..-en soln'G 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2410212015 14:57- Página t t de 26 

168 A~~AES DA CAllARA 

alia din~:-sos :Jl'!igos no Co~·~·~io -'o Pot:o, org;io 
enlão csi>tl!ute. 
Ma.i~ tarde, em I~'J2, qltando ;;a tn.to11 de 

UOt'::t raJot•ma. discutiu-a no Fi(J(rl'fl . Po5te
riormentc. elllf:m, em lo~H, qua~•lo de no,·o 
se a lta,·ou o plano. estava. no g11lnnete do res
pecth·_o t:1ini~tl'•l e seguiu d<l perto osso. ela
óoraçav. 

Ko co•· r •r ele :1nno pa..<..;;t,)o, memhro da 
Commi:.~iill rle Iu;;tt'UCÇãO PlliJ!lC.'l, oute\·e do 
s~u illt:slt·e p;'.)Sicteu t" quo !lze;<e um ln
querito a. c~e respe1o, inqnet·ito cujo ques
tionarir. r~Jie-iu. Ncs..."tt.:S cond:c<J6~, é rorça. 
courir IJilO ofio lhe~ toca. a a..-guiQào da la· 
l'ÍIIll.~. 

Entt'•\n•lo nocssumpto, nllud~ it pr.!liminar 
da um dos orndores eoure :1. intorvençi\o dCI 
Est.1do em ma teria tlc iostrucç;1o. 

No longo par~er com que funrl:\mentou na 
Seiiião aute1·iot• :1. oecessid:vle de um Minis · 
terio da lnstrut.:ç.iío Pul.tlica, di>eutin o a:;
sumpto. Lá e5til. prov.1do com a. corupara:;.."io 
dos 01 ~-llnentos .Je diver-~os pnizes como em 
tod~s a;; de,:p~z:~s com ín~trucção tandem a: 
Cl'e::Cdr rle :muo em a.nno . 

..iquelle5 mesmo~. como n. lngtntcrro, que 
no p1·incipio se~uinm outr•~ normn. estilo pt·o
Clmmdo recnper,tr o tempo perdido, "\"Olando 
sommns <le 11mo. progresii<\o qunsi fal!ulosa. 
A proj:o.;ito. lê citações elo St•. AI corta., o emi
nente pu!llicisti\ :l.l·g~nlioo, f}ue analysa <L 
q uestüo em geral e e3peciahnen te na. sua. Po.
t r1a e nos E,ta:lcs Uni•los. 

Eott\\ na primeira. crilil:a flUC foi falta ás 
suos emead~s. Di~5~ o primeiro or.ulot· e re
petin o s~gundo que cllns «~ilo tioharo sys
temn». 
- Que sy;;tema. conhe~iam o.; nolJ!'.:l tlepuhl
dos, a qnc cllns •:iolnssom 1 Cançou- se de 
pet'["unlar em atlnrte~ f'JllO Ch(·g'llrnlll á im
per iu~ncb . ~tas sem obt.:or J·espo;;l:\ . Vae 
provnt' !)uc. si hn. cous.'\ que não tenha. sys
te:na. sio :u crltlc~s que lhe f.:ll'am fcitns. 

Em pl'iu1eiro log.tr, nesta cln~slttc:\~0 de 
«ensino s·~.::nu·lario» não hn. uma expressão 
multo do1lnida. A limitn~iio dos tre3 en5iD03 
nad;\ tem de scientillco o t·wt•) é assim que 
em todo:; o;; paize:s, onde ha. o chnmado c,J$:
Ho ,,.;,,.a,·io S"'JlCt"iot·, ello contém mntrwi:IS 
qne Scvl en.;;in:lrlas tambem n(l ohnmndo. in
struc~o secundaria. E' o qne o~corre entre 
nós, oode o.-; cs~olas primat•ins do 2' grão i.Jl
cluem lll.l prr'tit-:1-mm:~. tlisciphnns que tnm
bem e~ião no rio Gyrun:c:io. 

Acccitnodo, porém, n. significnçüo média. 
da. locuç;1o, os sy;;Lemas que coohoce são 
rlons: o elo ensino cl:ts;;ir.n e n fln~ino mo
derno, scientitico ou technico. Es:>c ê o nó clas 
gt':IOdes reformas pedagogicas o.cluaa~. Afóra 
isso, h:t >tiod<~ :'1 questão da. escola nuic.1, da 
~Ollt b!ful-c.,dn c do.s e~colas pm'!'lllelas; mas 
srto apenas meios de r~olt"er <1. questão prin
cipal do clttssicismo ou s::ieoticir>mo. O cha
mado ensino crm~cr.wico é tnmbem, não um 
s•stem:t nn. escoll!::. do m;tleria.s, tnns um sim
ri!~~ methodo pei.lagogico, no modo de en
sinai-as. 

P.1ra que se Vdja como csti~ orgnniso.da 
essa p:1rte 1la iuslrucç5o no mnodo inteiro, 
exp-:íe um ;~ um os '{lrogrammns rln. F'~t~.oç~~, 
d:~. Iiespanlla, da Belgicn. d Hollo.ndn, da. 
ltalia, rle Portugal, dos E~tados Unido& cujo 
ullimo relntorio le, rlo :lllel:ico, de Gunte
mnln, de venezuela, do. Colombia. do Peru, 
ela Bolivin.. do Chile, da Republic.t Al'gertina 
c do Uruguay . Mostra os poutos ~~~ nccür·do 
e as vrigioalidnd~ de cndn. um . A proposito 
u:'l. Inglaterra, 1~ tNoho do Sr. Brycc, o co
nhecido autot· ele obt·a celebre solJt•e os E;;
tndo:s I:nido;; e, ha pnncn ministm do g::~obi
nete Ro:;eberry. oude ellc mostm :'1. aunrchia 
o o uenhum valor da iustrucçno secundaria 
do seu p;liz. Nilo é, por coosequencia1 exem
vto n ser citndo. 

A tra.;raz de tod:\5 ess:\S leg-islaçl)CS, queria 
que o Sr . Set·zc\lello Com!a vi~~<! iwJicar os 
sy~tem~s de cad;\ um. Pens..• tel' .lemonstrado 
()\\o :ll'}uestão e;sencinl é cstn: snber ~i de
vem ou não [Wedominar estudo~ •1l:tssicos ou 
;;cientifico;;. :\ solnç:i.o da escol:t bifnrc.'\d(l. e 
m:i: tem cei!.'ISiiio de tlemonstmr a snperio
rida de uo curso unico. 

Assim, pôde afiançar que, si :1 questão é 
dl! SYo'lema. suas ernencl:l:~ !\:1o nitidnmente 
subonlinad;~s a um:- o que d~rcudc Her
liel't Sveoc-?1'. o que defeolle Drliu. o que dd
feode o St•. Alcort.1.- o S\'Stema. ela abolição 
do ensino classico. • 

Qual rol, em compen~(":to. o que propu
gnaram seus contt-adictoi"CS ~ Elles só~ que 
poderii.o dizer, porque ao orador chegou n 
"\'"07. de ignor:tl·o. 

Fallon-se na ub1·a 1\e Benjamin Cooslaul. 
o argumento seria. de nlgum Talor, si ns re
fot•mas tit"essem sido inteiramente dclle c si 
ainda cstivessam em vi~or. Mas oilo succede ..... . 
nem uma nem outra ~COilS<'\: o programm:~ 
actual é o segundo depois de 1890. 

A um apa.t'te que diz ser isso motivo de 
evitar-se llo,·o, promette que respoode1'll ca
balmente a seu tempo. 

.Portuuto. jâ nlli ba umn f<\lta de <rsvslemn» 
.·. · - cvu:>.1. qu11 tanto inoommodou o St·: Ser~e

~ de !lo Co-rr&a. A v~ruadeira dlstiuc.~o do enst-
- DO ê em commum e pl·oftSSional : cvmm.um 

abt·~ogendo o pt:imn.rio o o secunda.l'io ; pro~ 
fis~ rawc/., l>L'eparc.ndo pl ra n.s diversas car
r ol!'aS. 

· Não S..'lbe si o programm11. de Benjamin ero. 
o fiua fior d1\ orthodo~ia. positivista, si era 
tão systematico (:omo ))uppOew alguns dos 
seus cvllegns. 
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O que não cr&, todavia, e que basta s:~ber-se 0;\ sociedade commanditnt·ia em acçõe~ 
a clas~itlcaçilo das sciencia<S de "\ug:.:sto Com te Feli.x Ressler, pedindo a a.pprov~,çilo de certa"' 
para por el!c se cot·tar um cut·so de ensino. tn.x<\S !»Wa importuçi'io do anoz, cevada, li" 

Soc~ort·e-se, JXl!'a prov·ar o que seria 11111 nllaça, oleo de linh~Jça e sem,~ntes de mamo· 
bom cm--so des:;e genero, o programm:t de no, etc. -A' Commissão de Orç:1mento. 
Charles Ro1Jim o a!:tmado pltysio!ogista l'ran- Do general de b!'igàda graduaclo reti)rmado 
cez, ~ect.:ll'lo da lloatrina>, que lê <; ~•ualy:;a.. Diogo Alve~ Fe1•reira. pedin<lo pag:;.mento do 

?llostm que a ot·guni~;ação n.lJsurda set•h soldo a que tem direito e que ueixou de re
essa. e está couvenchlo qu.e mesmo o m•\i.> ca- ceber de agosto de 18i 2 a julho de 18i9. -
l(n·o~o dd~nsor ·le systemas repu:lif:r:t seme- \.' c - - d M · 1 c; 
lllaote ;;ystematisaçiio. " omm1~sao e ~.arm ta~ .•nerrn.._ 
A~im, em primeii'O logar. é contcsl:\Ycl De n-ra.r1a. de C~stro Sanuag0, ilorlmdo. l~a-

qne o pt·oprio carso de Beoj::m1in ~on~t•1!lt I gamento d~ metO-sol~o· a q~te tem_ d~retto 
r,1sse rigorosamente adstr·icto a e Ih ; em se:-~ desde I de .JUnho de lts86. - A Commtssao de 
gundo log;w, esse curso jil• foi alterado. Fazenda.. 

Advet•tido de que a hor·a. está ter~in:-.o! a. _ ~ . _ 
orador tica com a palavra para'" ~e.:;s~o ~e-1 O !S•·· Ca~:.·~os ~lor;;;e - Sr. prest-
!!uint•3. ·~ente, eq:t poucas palavras justiô.~rei. o re-
- querimen t.o que vou apresentar, tratando 
Fi~ a discus;;ão adiada. pela hora. de assumpto de toda. justiça. e i:·M'a <) q ua.l 
P,1ssa:.se ã. hora destinada. no expediente . invoco a benevolencia. de V . Ex. e d(l. Ca.-

0 
c: 

1 
n1.a.rn •. 

~R. I" SECRETAiUO ·proce~ e á le!tur:~ do Sabe y. Ex. . . que em 1893 ti)i o:presentac!o 
seguinte · ã. C(l.mara. um projecto conc.eden:J.o a. D. Ju-

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do S t· . 1• SeÚelario d!o Senado, de lO do 

C(lt'rente, deYoh·endo a. ·pt•oposiçilo d.:stn. Ca· 
mat·a, aulorisando a abe1rtura do cre;lilo sup
plcmeular de 250:000.~, para pag-amento de 
iudemnisa~ão ::o:; negodan tes Pcdt·o Deniz 
& Comp., proposiçtio est<~ a que o S~uauo Uüo 
JX•dc dar o seu consentimento. -luteil·aua. 

Do :Minisl')riv dos-Negocios da F~•zemla, de 
24 de ;tg<JSto proximo Iludo, enviando ore
qlu~riUleu lo do •·igar·io clz~ freguezi:\ da. \"icto
l'ia, E~L'ttlú r\o B;;pirito Santo, 1ledin1!o a ell
tt·c~;\ u;\s all'ah\S que pm·tencet-am à c:\pelht 
u~cion;ll <;X·collcgio dos jesuiu\s.- A' Com
m!s~ão de Constituir:ão, Legi~lnçiío e Jus
ti~'lt. . 

Do 1\iiui;;teric tla. Indm;tria, Via<·ão e Obras 
Publica:;, de 10 do corrente, sa.tisrazendo n. 
requi:>iÇflO uestn. Camara. no officio n. !52 de 
5 de agosto ultimo. - A.' quem fet.<'· raquisi
~ão . (A' Commis5ão E:special, encarregada 
de classificar as repnrtiç·ões fe:leraes.) 

Do ~Iinisterio dos Ne"ocios da. G1tet·ra, de 
10 do cot·rente, envh'l.ndo o reque!' inleuto do 
soldado refOL'mado Fr:anklin Ferreira de 
llloura, que pede um:1. pe:osü.o . - . A' COll!mis-
~i\o de Pensões a Contas . . 

Requerimentos : 
De Antonio ·Leonardo de Menezes Amot•im, 

pedindo um armo de licemça para tra.t:~mento 
de sua. &iú.de: .::.:. A' Cornm1i5sã.o de · Petições e 
Poderes. · · ' 

Camnrn"' V. Y 

liana More! Garcez Palha. nu>a. rio tenente . 
do e:<>:ercito Diogo Garcez Palha, fallecido em 
consequencia. do;; ferimenws re~bid.os na 
campanha elo Paragu.1.y, a ;)easil•:. annual de 
PB0$000. ~ . 

E;te projecto. que teve parecer tàvot•avel; 
foi discutido e a. discussão encerrada., mas 
at~ hoje ainch\ nii.o !'oi votado. 

Assim. peço a V, Ex. que se digne incluir 
na ordem llos trabalhos esse ~m~keio de 1893 
e que tem o n. 28.3. 

O SR.. PREStt>E)iTE - Tomarei em cooside· 
ração o pedido do nobre de:mtado. 

O S r . Tho~naz Ca;~:-3!ca.nt.i -
Sr. pr<.'sitleute, pec.o desculpa aos meus colle
~as de vit· em hor:t tão acleam·uh. roubn.r
ihes al!!'tt:lS :-nomcntos de :~.ttenç:'io.· 

Mas,VSenllQ:•cs, en preciso :•p;·c5:)nlar um 
requerimento de informaç-ves sokc o qne se 
passa. no Rio Gr.1ode do Sul, l'<~(iuerimento 
que longe de ser tomndo como um~\ :wma de 
opposiç.ão ao goYerno, ao cont:·:\:'il\ p:~rece
mo qne vae auxiHal-o por que:!:'., !cg-:-..r a que 
elle f<lÇa constar no oaiz iuteiro aquil!o que 
todô;; nó$ estamos an'ciosos L>·W s:~hcr, isto é, 
vae concorrer pam que de5ai)pareç:m1 estas . 
duvid~\S, e venha a real pn que fcdos alme
j:lmos. 

Antes, porem, de razet• a justi ~~ação deste 
requerimento, peço a V. Ex . S1·. presidente 
e aos meus .collegas permissão para. t'azer al
g·umas considerações re(erentes ao qae na 
outra. C:<S~\ do Parlamento' disse c Sr. S:'lnn<lor 
Costa Az~vedo . 

S. Ex.,-na ma.nia de ttido destt•uir, de tudo 
revoluciona-r, e mesmo'; de faz~l' intrigas-, que 
não silo proprias de um represe_nt<\u!e da 

' . 22 
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"1'::u_:iio, I'Jl!iz e!lvdvcr t: a sm' norma de c:m-1 crmmiss5o que lllc foi e:lY~ada, S. Ex . • l) nc
D!:.-ta, Q1117. colloC.."\1' no me~Jl.lO plaoo que cc- t•euoo ret!'ibuit• a PS!a. gentil :Z;\ dv Clu!t 
c:u ,:?.. uc,te 010o.lo de j)l'OCe-!er, nqueii •:S QU'3 comp:ueceu pe~soalmeute a uma de ~uus s~~ 
n~o . se lemvr:on: de S. f.?>· sin·lo qnandc si>es, nlti fvi rccehido eahi fallou . 
S. !..x._tr~t;\ de en,·olvel-os em que:;tõ~s qne !"ot• con:;egniut<!, a attitu•lc tio Club )!i-
e:lc~ uao acceitam-n.~s. litm· Dt\ (:pCica. !11ais sa.liente tb sua. viola 
. l~u nadn direi •t ostc l'·~spei!o Sr. pr~sldente, n:; phase u1ni~ po?rigosa d:t sna exi~l•lncia: 

SI wd.;:; os meu~ Cl'U<!td;ulaos conhec.esscm nao ern pot· S. Ex., que o ft·eqneotava a 
ft''lllC.l C foOSÍ(Í\'t\tllOUtO a :ttlilnde <,h. COl'i O- me;m:t. de hoirJ? ' 
1·-'~::o que fui pol' S. E:<. attacad ' · Por que , ~ pois, S. Ex. cooslr.l.~ra na-ora. 

:ILt::; ncn~ .todos a C•)ol_t:!cem, nem todos nqnclle Cln!J pel'igo;;o ã Patl'ia, peri;;oso ús 
t <:é!ll o esvn·1 t.t> d~spre;:euic.lo p:\1'<\ uiio acc~.:i· insti tui~ões, um Club :1 n:\rchi:>:l.t~'t' ? 
t .... b;ollela~ e ,mtrlg"llS <:.ot:ao nquella:;. Todo o muuJo s1be, St•. presi>lente. q•te foi 

Sr . vre~t·lente , a ntt1tncle f1·aoca a leal, a aqnella phase principal do Cluh :'llilit:u· ·a 
"''i~~ chl.I'a e sem reset·,·n:; que tem titlo o Clul.J nnt1':1. que pnt•ece-se c0m est<~, f.Ji a do tlm 
.l\llhtar... dd 1800 e pt•indt•io de 1891. 

O Sr<. Jo~~ CARLOS E o;:Tnos S!':~!lon.r:s i\I:~s, tanto em uma. como em ontr:-a, IJ Club 
DEPUTADO$ - r.-!poi«<f()'$ .) :t;:iu selllp1·e r.o sentido tle garanti r ~ felici-

0 ~R. THOli~Z CA \'AI.C.\~TI _ •.• não deixa o.!acle desta. Pauü. (Apoiados.) 
-pa1~1 a•111elles que couhece:n de perto ttqu.;llal ~.tqodla êpoc.t procnra~·a-sa por. todos os 
C(:rporn.:ão, a m'!nor <lm·id:l lle qne elh\ não mc1os estal,elecct· neste pntz t~m r ,•gmt'!O qo~ 
é ·capaz d~· pr-nlicar um a..:to menos J.:goo; e_rn commam <'- todos os a!llerrc:tnos, e: e~pt!l-
llHlii( •S cor!'ecto. l:r rlell•• est1 l•lanta exot1cn-a mon:~.rchm. 

O SR . .Jos1:: CARr.o!> E ot.:raos ,E"uo:~:::s 
DEf'UTADOS - (.-!poiw!CI::.) 

O Stt. THO)tAz CA ''AI.t-A:->Tt- Aque!l·~ C!uh, 
S!·. presidente, oos tempos em que a propn
g;;uH.l:t da idé;\ l'dl•UIJliCana em uni Cl'ime de 
l~S:! ·?atri;\, de 11!~!\·lll·~;;estade. ãqn •!le Ciu1J 
;;p .. e;oa~ ft'ê\nc.tmcote suns idéns repnbli
cath•~. e :le portas al:ert••siazii', s S~'\S SC~S.ií!!$. 

E i:;t-> não é um'• iu,le.f..ç;~ . miu'.:y.n•te. 
'füol<)~ sabo~m que na Sei~ · ,<lJI:lOV6ffihr"' 
v•: 1880 foi que se den nll~ti1:. t'l<'-r' fuiid;:d·H' 
d:: ltepublica Urazilt>i!·.:, nuto;·i~;:<;iio I•lern, 
comJ>li! t:t. pnm :lcttl:ll': com (J ~aci·iticio i!Jlei1·o 
co exorctto, nfim de snl,·ar·n Patt•i;~ •la :;it!l:t· 
ç:io em qne se nch:\Y:\; c essa se~~ão toi !.~itn 
11ão ~le porta$ t'echn·lo.3, nms de ;oort:1:; abet'tns 
)JUIJl•c~mente, pa1':t quem qnizcSSl: 1'.>si:;tit'. 

:\ n•l:\ Jaquel l<.' Clln!• consta toda inteirá 
cb; suas act''"'• qu2 poderu ;;er au:t!YSi1da:; por 
tê.r!os. · 

E longe de en~ergo:l!J:u·-se ell~ or!!ulh:~-tc 
d!!ll:t. . -

i\ão tl?nho presente;; to:l:ls, m::!s t.:nho j•lS
t;m~ente :lS i!?~ diZI::T. l'e~p~ito :\ l•h:tse mai:; 
J'Cl'i.~Jsa da Yl\la d;~q:tt"l!c C!ul.J e puhlicar<:i a 
d r. rli:' 9 d·! novemt.ro de 18$9. 

Alli estão as actns. ttne encerram a ~ida 
t o-!;o rio (;lub Milit·\!'. 

E' facto sing•tlal', 8euhores, qu.::', em uma 
d;.s sessões desse Clul .• , el!e tc~e o ense.jo de 
r<::.:eber em se~1 seio o s·en<\dor que hoje o 
chama. de .ASSOCltt~ão :I.D;Hchica, de :\ssoci::çrí.o 
que fo1 sempre contra n:; iostitui;;ões e contr•• 
a ordem. · -
· Dias depois que o Sr . barii.·l d0 Liit1ario f vi 

.. chapado p:u~. o lof!':tl' olo :\Iiui:;tro da Mario h!\ 
oo··ga\)iucte Out'O P1·e:to. rec·~b~l!<lo um cum
primento . do Club hl!litar por meio de uma 

Em I~UO e 1891 o Club ?>Iililal'. por meio 
de mens(tgens .e c.le mo~ões , mostr:L\':l S'l:t . 
adhesão comp'eta a todas r1s delib:mtc;õe~ tlo 
Congresso Nadonal. (:lJioiarlo::.) 

R f :zi:\ isto, s:• be V. Ex. por que ·~ 
Porqcll.l o.!gun~ de no~;;o:; coutp:~nh>lir.>s, 

desviados do bê•n: c.tm:uho, c!o c.tmin!to one e 
tt·••çado á for\~ arrna:!a, e qnl' ;;~ran! in~o ~~ 
l • ~s coostitucionaes do ·r,n:z, o Club, 

nJo no naeio de seus comp •nhP.ô :'I)S 
e, e~sc;; qne dc:&•i<<ram-~e i:tte:ra

ment .• do destino principal li:'\ ror·t:"' pn!,!ic~. 
tratou de <.htr á Nu,ão, e a todo c n1U:ll!o, 
]Jl'OVa d~: que não commnné~'·a Co),;! :oS ioM.\S 
.:es::c~s s·~n:; companheiros de armas e qne a 
su1~ atlitu·Ie e!'a de ft'<\11CCI apoiou toJ.ts as 
<llllilJe~uçües l<::;ilimns do CougN;;so . 

O Srt. J u:;1:: CARLOS :- J.po:a•.lo, Cl):lSta lias 
netas. 

O SR. THo:.uz CA \'ALC.\:->Tl :-E !'; ta :.l~cl:~· 
ração, St·. p:· ;Sideute, uão el'a in•:o:IYo:ni~nte, 
não era i:Jopput'ttt:Ja, por•JU~ rlizia ~e i'Or 
tut!a a p~rte qne, ou o S:·. lllill'eclt ,J [!.?·.i.:!vro 
ern eleito, ou era pt·oclama·lo dict:uJoa•. 

E, como nós outros não coocor:Ja •~\!llO:O com 
e~tc mollo de pruced.:r, nós q•te quet·ia::lO~ o 
zoveroo leg:~l de nosso p:\i~. filho a., consli· 
tnicão que estaYa sendo YvlMla. não pn;li:\· 
mos de mo lo algum ficar cth\dos perante 
accnS:.\Çõ ~s qt:e especnladores ele 1J.·.ntem r,ueiU 
como especul:t!lores de hoje. (.4JJOi(tdo$.) 

nereriudo-se o S1•. Bat•üo do La:hrio a uma 
conferencia. qn~ foi feitrl no Cluh Militar, sob: 
o ponto de vistá puramente milit-tr, pois trõ\· 
l\ m-se do pa1'el di\. forç.'l. armada nn regirnen 
reptl\.llic:\no, d:sse que ·o Cluh, como sempre, 
pr.:tendi~ uar lei:; ao paiz e co~;;lituir-se em 
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poder p~1·n de1il.er.1 r. I:;to é uma pura fan
t~:ia do sel)(vlor Gosto. Awvedo. 

O oae se pa>:rou no Cluu ?l!ilitnr consta, 
em s~·ntilese li'O P<1i; de S. 

Dou-se alli conf~rencia publica, presidhla 
pot· um milit.'l.r, mas que não fazia parte ela 
directol'hl do Ch1b; o lOdQ o mundo !:(lhe I)UC 

ns sess0e:> de uma Assoc'iação são presidid;1S 
p1lo rr~si lente, na falta dc:.te pelo >ice- pre
sidente, o aloJa na falln. deste, por um dos 
secretarios, ou por um membro ela tlirec:oria, 
e não por um estranho a esta. 

01-.1, n cor;terencia foi pu\.olicll. e presidiria 
~lo mi!itar mais gr:vlmulo que esta..-a pre
sente, o henemerito almirante Gon~-alves. 

nn e a ordem que devem existir no exercito 
e na al'madu.. 

O SR.. Jos}: CARr.os - Apoiadissimo. 
O SR. !lllLTO~ - Ahi ó qne cu não con

cordo. Elle não J:Odi;~ nem deYia diz lr isso •. 
O Sr. Tnr>::IIAZ CA\"ALCA~TI-Por que é que 

elle nã .. l vodia, o em deYia dizer isto? 
Eu ,-ou mostt•ar aos illu;;t1-eS deput:ulos, 

que são tão am:~ntes das iostUui~ws milita
res dn Enrop:t, que IHJ. H.epulílica Francezn 
um gener:.l escrovetl um nrtigo critic;mrlo, 
technicnmente. um aclo do ?t!ini.;tro d~\. 
Guerra. · · 

o Sn.. MrLTo::> - A h! tecllnic.'lmente. Não hotn·e Jeitur.t de ac:t;<, nem de expe
diente; J!íio se tomou, emtim, como niio se o Sn.. THO:.\IA7. CAYALCA~·n-E' uma critica 
po;lb tom·u·, nenhum<\ de:libern-;ilo em nome fêit:>. ás ordens dadas pelo ministro sobra o 
do Club Militar. campo de manobras. 

C me\1 itlu;;tro collotrn, tenoutc·coroncl õo Ot·a, •tutl ui!Itll'eU~"l lm ~ul t'e t;to e a cri-
estndo- maior de I• classe, Dr. Tlll'l'es- Hom<!m, tica de um proj~clo que Yem demo!it' o.. IJ:,se 
trat.1ndJ dos exercitas p~~~·maneotes nos go- principal em que nss<::uta uma força armada? 
v.;rnos Npublk~nos, n~ostrou que nest~ s~·s- 0 Sn. ~rn.ToN _E' outra questão. Ha 
tema de !!'OVt!TOO, m:\15 Jo qne II-2UhUU1 Oll- • · rt' 
tro. a l;Í•incipal condi··io de e~i;tenchl da di:fr<lrença nos ns·mmp<o:;: um e po ; lCO,_ e· 

' outro e technico, é scientitico; ha WU!t:l. força armada e1~ a disc'ipliua; não a disci-
plina dos exercitos d<t monnJ·chin, por~u'e ditrerenç~'l. . 
esses jul'nm ol.Jediencia pe~sc.al no rei, mas a O Stt. Tno~:.\ Z CAV.\l.CA~TI - '1\ão ha din:e·-
ol..cdiencia dos e.xercitJs na Reruhllc.'l. que não l'ellça uen h uma. . 
e J'CSSCh'l.l, 6 feita á lei .rundnmental do seu Respontlet·ei ainda ao 1llustre cler,uta,lo 
pniz, o;~ nos Regulamentos emauent<.?s des;a 

1 

com ontt•o argum(;!lto . . . 
lei. :\o Congres;o ÍN\l1C~7. tr~tvU-se , no r)rtncl-

. _ . . -~ • ... pio deste anno, de ~aber sa o;; depntõ\~~s e 
O S.R .. LEm JC.ILOO Fu.G ti.:.l!<-\::. - .\ t•rop1 1.t se!1ndores eram ol,t·t:;ados ;\O ser-:!co m1htnr, 

t:.,n;;tlluu:ão o esta i.Jel~;ce em termos claros . porrptn.nto. como é ·s:~!.iclo, a lei r1.,nr.~z.'l. 
o ~tt. A~ISIO DE Amn:t: _ E' a theori:\ de oLri;,rtt n tN:los o;; cidaêü.os a r:s~e ser'l"i~o, 

T JCrjtt'JYille . niio i~en t:.1 n:ngocu1. 
1 N'a di~cus~ão, l)lte honYc ne:sa OCC.'l.Sut.O, 

O Sr.. Tuo~rAz CA\'AT-CAXTI - A di;cipliua 1 nn;; erum de opiui:i.o que elles rl~;via:n ser 
ê a condição e:;:;eocial <h cxistr:ncia (!o~ exe1·- isentos no tempo dns scssv<:s do Parhlme:nto. 
cih'S J~crmane~at~;:;, como csp~eialiJaolc da e c;u~. si por nc.aso a Patri;t pcri;;nse, elles 
R·~l' ~!~h.•a. A dt.Oca'?ll<;:l. rp.1c l!n • c qac nas.lllO; seriam olJri.:::ulo::; ::. mnrchar par;\ :.a g-uerra, 
m~~·~ataii ;\ O~Jedt !l~~m .(! 1•:.\~;; a :·n; ~o -~~crcl t<' a N~::;sn o-:-c.1siiío o l!'·~neral T•·icochc esct·e•en 
un. mstr.nmc~Jt•> 'ti n.as II!.IO:o de ... n che~~- no jornal J.n F,·11 ,1r.,· Mifitn.b·c n. ::\28-t. de 
('()r,:,, ~lOS Y l~OS i:'llCC·~~él' COI!l ll ~X•'I'CIIO 1- ;10 ni:'\l'üú lllll loll,..O :ll' tizo IJUG não farei 
!l':l!l~t!7. en~ I~Z, nas maos do: :-i:t

1
!:0lt M l!l, c it;S~l'it• ,.0; 'meu flis~urso, ln~s C)lH~ tlou no 

nn ~~.~r.~tbll~:a T'lc.? u.l~ ~ lO:t~lc~.~ ~o ol'tl~m , illnst re rleput.'l.do 1 ,:~ 1·~1 0 l~r. 
é_ :\ :o·tl ,\ntl,\ <•O. p,\2:, d,1:; ltl~tl tutÇu~:. tlo o O- f)jz elle nc~,;c :tt·!iuo,com p-rnn•.!e fraUI) tlezn, 

'crno. quaes os <!eYeres CjUe teem todos os c!•.!aJãos 
O SR. Al\"I:IO T•E An:u:t:- Do governe>, diz (~O prestar o ::er't'iÇO milito.r, qua.esquer que 

muito b2m. sejam~.;; f'uocçõ~s qne e:~:e1'Ç:tm. 

O S1~. THO)IA7. CA \'ALCA~Tl •.. porque, do 
m~:no modo que não h;~ sociedaoe sem :;o
·veroo, não fJÕcie existir governo sem o apoio 
de í'orça material. (A.poia:dos.) . 
. O meu illustre colleg-a, depois de ter di>eor

l'!do sobre esse assumpto, em concluEão .disse, 
coofo:•me consta. do O Pai;, que, si passasse o 
projecto de nmoisti::l, co:mo el!e tinha vindo 
d9 Senado, concorria p<oderosamente, como 
.de f<tcto concorre, para ~narcllisnr a discipli· 

O Stt. M! t.To~ - Isso ó iute!Hgencia d& 
lei, ~ COU!i:t ui ll'Cr~nte ; uãu é umttn·i;~ [10-

litiea. 
o SR. THO)!AZ CAYAT.CA::>TI- o.·a, que 

dill'~rença e~iste cntl'c o. vot~:ção ·<!c uma lei 
de amnistia e a de umn lei que i::enta o depu
tado ou senador de tomar parte no exercito 1· 
Si uroa ~ -ê politica, n .. outra taml;em o .é ; 
salvo si o illustre deputndo toma por poU
tic.'l. a po~iticagcm . Eu, por~m, ui\o entro. 
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nisto, pc:w.,ue entendo- que potitic:t é cousa. qu:tl tem sempre estado o Club Militar nas 
m:Us n.~bl'e e ele·.~\d.:l. • occas:ões cdticas, corria-me o uever de, já 

o SR. i\liLTO~ _ Eu t:i.mbem nunca me como militar, jâ como membro desta. Ct\mara, 
en..-oh·i .::m po!Hic:~g.~m, !l oest:~. Cs.mt\m não dizer :tl::!'umn cous:t qne pudesse compensar 
ten:JO tomo.dO p:trte D:lS fJUeStües pOliticas, pelo menos a espeCl...'\tÍ'\'3. em (}UC estava O 

- t ' · ' meu illustre collegn, receian<Jo que o pro-mas nuo posso ver es aue.ecer JH'ocessos que J·ucto do Seoauo passando aqui ru~:se unarclll· e::;uto em .::outradicç:l[o. sar complet:unente a disciplina e <1. ordem 
O Sa. TI!O)f,\Z GAVALC,\~TI- Como ia di- que de'l'em e:~.:istir na forç.1. nrmndn.. 

zendo. Sr. presidente, n:~. conferencia aquelle Devo dizer, Sr. presidente, neste momento, 
ID<lU il!ustt•o co !lega disse então que, se pas- que penso do mesmo modo que o meu illustre 
sa.sse aqui o projecto de amnísti:~., concor~eri:~. co !lego.. 
podervs.'\mente para au:trchisar o exerc1to e Ora, tendo passado este pequeno incidente 
enfraquecer complet::ur.ente a disciplina da em um:1. conferenci:t publica onde comparece- . 
força ;ll'mada.. ram reporters dos jornaos, por que moti\'o o 

O Sr. • .Jost CARr.os- Apoiado. Sr. Barão àe Ladario foi levar ao Senado 
O ~ T , , . 1'' .~ causas que não se pnssara.m a Ui ·~ 
•. _:::m. HO)I,.Z CA' ALCA~T! - 1'es., •. oc- Permitta-me o. Co.marl\ clizel·o mas isto não 

Cf1~1ao, hze~do um appello a Camar·~ tios e prop•·io de individnos que des~jam ~er aca-
Deputa,los, d1sse ellEl que nella depo~tava tados Pela opini"o publica. - ' 
toon. a co!l 1!:\nÇà e esperanç:1. de sa.l vaç-ao do b '' d • ... E 
p.1iz ; qui! sendo ella. composta. de elementos h_Ias compre _en o ~oi q~~ ., ~ue S •. x. 

.. no• os e velllos, do choqne e da comllinaçiio . aSSim procedeu.: S. _Ex:. e:stá 1_1 ~'...m perJOdo 
dessesdous álementos podiam resultar as leis de_dese~pero •. nao esta 0?11?-,. a oom1~0 ?o nosso 
mnis sabias e uteis á Pn.tl'ia,, e não um<• que palz, não ~sta co~ a opmmo da 5!.ts~ ~ que 
pudesse concorrer para sua desorg-J.llisação. pertel}_ceu.! S. ~x. mesmo, por lDfehc~dade 

Acha.ndo-me presente quando 0 meu distin- .propr1.1, n,..ao .. esta de accord_o c.OJ:? o Estado 
cto collegn. fez esse appello á Camara. dos que o ele0~u. S. ~x ._.é um JDdlvtdu<! q~e re
Depul:tdo~, disse 0 se~umte, que oã.o consta preseo~ so e e.xc,~:slv:unentc n. opmtao do 
do. resumo publicarlo: . _ 

1 

Sr. Ramo de Lnda.r1o. . 
Que e r!\. de esper<\t: que :t Camara não ap· U~t Sn.. DEPCTAD~ - Apoiado. 

provaria seruelbaute mediàn.. ~ · . 
os p - li' N- c. o SR. THO)IAZ CA\'ALCA~TI- :s. E:t. dJ.S>e 
. R· ~RA..,BO::. _ t ~o~TE~EG~?.- ~ ·•10 01 que o Club 1\iilitm· não segue o mesmo cami· 

n~mlyub~tcrulo: O:s .JOton~:. d~~:s~ram que nho quo seguem os Clubs Militn.res da. Eu· 
~n . Ex· ,\ffirm,u>a que tMo :serm appro- ropa, e não sei até que pooto ,·amos :t. res· 
'd.l. peito dessas opiniões, que app:wec:em de nz 
O SR. Tno:.tAz CA1<,UCA:-1T! - Não sou re- em quando no $enado ; dando-se até o ca~o 

spoos:tvel pelo qae dizem os jornaes revol- de, em umr. das sessões pa.ssa.das, um senador 
toses e fet.let·.lllstas. Sô son re~ponS..'\Yel pelo levantar-se c ter a coragem de dizer ao Se
que e::crc,·o em alguns jornaes, e quando nado e a. todos QUe lecm, que as c.1.pitaes da 
cscl'evoa,Jgum:~. causa. assigno-n. Europa não tinham Escolas Militares. 

O SR . PARA::>o"l!os MoKTE:-1EOlW _ sntizfaz· Outro tnmbem dis~e que uo. Suiss..1. não 
me es;;a 4eclaração de v. Ex.; mas 0 que é existi\l. si não uma Escola MilHar e assim fn.l
f~lcto ê que os jorna.es 11isset':\m qlie v. Ex. la1•am outros affirm:~.ndo varias cousas deste 
t1nh:1 declal'::ldo .que 0 projecto não seria ::tp- quilate, como si csti'l'essem làllando p\l.ra. um 
pro\':tdo. p:Uz de individuas que não tivessem amor :i. 

sua proJ1ssão par:~. procurar conhecer per fei
O ~R. AN1510 DI·~ .AnREC - E si declarasse, tamente todns as condições em que ~e nch:tm 

não era mn.:s do •que uma opinião pes- ess.1.s mesmas profissões nos diversos paizes 
soai. estrangeiros. 

O SR. ·TllO)IAZ CA v :\LCA.XTI - Não · fal- Julgo que S. Ex. estã. sofirendo do mesmo 
lei e1p nc.me da ~unara, como não cos- mal o por esse motivo diz que o Club não 
tumo ll1llnr em nome de collectivirln.de a.l - as til. de nccordo com as opiniõot dos Clubs da 
gnnia, sem que para isso tenha delegação ; Eurol>a imao-ioados por S. E.x. . 
falto sempre em meu nome, e n1i<1 teubo culpa Fa !ando 'ãe um jornal que ap!J'\l'eccu aqu!, 
de que o jornal, talvez porque qu<:r intrig-i!.r, o >lJra;iZ Militar, cujos artigl)S são o m:us 
como o Sr. Bat'<1o de Ladario, venll\l.di.ler que moderados possivel, disse que este jornal es-
o deputado fulano disse isto o~ aquillo. tavo. discutindo abertamente política de en~ 

Voltemps â. questão. coutro á marcha do governo, e que felizm~nte 
Achani'lo-me 12resente na.quella. occasiito e não· é e:~.:acto na. actualidade, oem o sera no. 

tendci-o"íncu évliegá. feito um a.ppello ordeiro futuro, po~que esse org.1o hn. de dedicar-~ 
a um 'dos poderes constituídos em torno do :\s questões technica_s de sua classe e entrara, 
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eo!UO é natural, em apreeiações de politica 
n1ilitar ; porque todo milit2Lr deve conhecer 
a~ relaç.Ve;; qtte e:~:istem entre elle e n. colle
cliYida·Je qu~ constitue a nossa nacio::~ali
da..le. 

Eu poderia. fa;r,et• nmn. co:mparaÇ<i.o entre a 
altitude assnmida pelo mili.tar que fallou D<'t
quella coufel'encia e outro milita!' que tioba 
ootm ntt!.tm!e. uiio semelhante, porém intei-
1'3ment~ iuco:Tecta.; mas tt•ataret deste as
sumpto em outt·a occasifio, visto que a hora 
ostá adiao twh. 

·O Sn.. THO:UAZ CA VALC.\NTl-Este projecto, 
St• . presidente, convida o militar a sçt· reYol
toso, pois s.i vence;: go7.arú, de todas as garan
tias, e si for ·;encido, vae r><1.:·a o q•.mdr<) onue 
goza do gt•andes vantagens. 

Ha porém um ponto qu·~ não posso dis
pensar. 

Os meus illustres collegas dizem que não é 
rc;nlar c1ue um milit<\r emitta aquella. opi
n:üo ; mas eu per.gunt<U·ei a SS. EEx. o que 
ê que pensavam a respeito de um<\ opiuião 
que emitti u o Sr. Vice-Presidente da H.epu
blica, em uma manifestaçli:o pu\.ilica que re
cebeu em regozijo á pacitic:ação feita por eile, 
seg-undo dizem a h i 7 
~Pergunto cu, politicamente. falla.udo .: o 

qne é mais ince>n\•enieote p<l.l'<\ os tt•aba,lhos 
de um corpo deliberante, ele uma. Assembléo., 
que está ligado aos PodeJreS Publicos, si as 
oLservaçves feitas por um militar . em uma 
conferencia publica, si o -topico do discurso 
.do \'ice-Eresillente da H.epublica. di1.eudo que 
a a:noisti:l. é n honra d<\ H.epublica 'I 

O Sn.. l\fiLTO~- V. Ex. assegura que elle 
disse isso ~ 

o Srt. THo~rA7. CA\"AT.CA"-"TI - Isso foi llito 
por um jornal cujo reda.ctor fez um discurso, 
neste mesmo dia, ua S<\la. de jantar do St·. 
Vice-Presidente_ dl'l Republica. 

O Stt. ""I!LTOK - Quern affirma que elle 
disse isso ~ São historia: dos joroaes. 

O Sn.. THo:.uz C.wALCANTI- i\-las tenha 
S. Ex. dito ou não, eu dir·eijustamente o con
trario - que a. amoistia plena, como Yciu do 
Senado, é a deshom-a e de:s_!;raçtHlesta Patria. 
(-'lp~iados .) 

E dit'ei que nri.o se f:li t\1 h lealdade o em ao 
derer tle honra e de patt•iotismo, nem se fica 
cousiderado como iuimigo dt\ P<ttria e desleal 
ao governo não votauuo peh~ amuistia, am
pla. Ora, perr.rnnto eu, Senhores : na hypo· 
these de set• isso verdade, o qne não acredito, 
pot• honra do propt·io St•. Vice-Presidente; na 
hrpothe;;t>. de ter S. Ex. avancado· essa. pro
posiÇ<\o, onde essit o mnio:r peri~o~ 

No·que disse um militar apreciando os in
convenientes da lei que · dleroga. a disci!>lina, 
ou S. Ex. chamando. de d·esleMs ~·quelles que 
não vota;;seril pela amnist:ia ampla., dos seus 
concilla.diios 1 .. • · 

O·Sr.. josB ·CARI:Os- P'or mil)h:l. parte, em 
pas..<:~cn!lo o t?.l ·projécto da reserva; declaro
me revoltoso na. primeiro occasião. : 

0 SR.. JoSE" CARLOS-E' uma :nonslt'\IO$Í
t\a.de. 

O Srt. THO:UAz CA·;·Ar.c.\:-;Tr-Passanuo, Sr. 
presidente, a a.mnistic. co;~forme veio JoSe
nado, oeste p4dz não existirá tnttis ~shti•ili
dade, teremos os caud!!íJos diarios, poL,; elles 
terão a cortczn. que ou Yen~e:n c tlcam 
com o poder, ou s:i.::> veaduos · o vão r-~1 !'<• o 
quadro gozar · t.le m:~i..:.r::::; gn.:'<\Uti(l.s, ga.
ra.utia..s que um official ettectlvo nii.o [>Õde 
go~r. 

O Sn.. Bt:B:<;o oc: .-lsoi~ADA - ·E' o purde 
ganha. 

O Sn.. THO)!AZ CAYAY,CA:o>TI- ::"ih qnero 
precipit<lt" a questii.o Senhores, qu~.r:r~o ~ntr~l' 
na ordem dos no:;sos trabalhos este nro.j~cto 
eulão terei occ.'tsiiio de dizer o quc·s(!i <t ta.L 
re3peito, e hei tle provar que só por· igno
ra.ncia hi.;torica. ~ que 5il póde sn.;ten t;U' •1ne 
:\ amnistio. só póde ser pleuariu., qu;;n:!o todo 
mundo sabe que a primeil·~\ \"tlZ quo "· u.mai:o
tia foi- u.pplicada na Grecia, quaudo l"ot'<tm 
vencidos 20 tymonos, el!a. foi pessoal, nppli· 
cou-se unicamente .!.1.0 povo. com excep~:ão 
dos chefes ; o mesm<r tem acontecido em ou
tros paizes, e no nosso a. amoisth\ nunca 
foi plenaria siuão em 1802, e delht nús temos 
doloroso resultaJo. H>:!i tle demonstr.w St• . 
presidente, que :1. amnistio. no no~s,) pai~ foi 
sempre restrich aos :\ctos poliLicos c aos 
indivíduos que tiu!tam commettiolo sümeote 
taes delictos. 

O Sn. . MILTO~ - E" lllC'Sin:l . pt·incipi!> da 
direito constitacional. · 

O Sn.. Pn.estt>E);'T~ - Lembro ao nobra 
deputado que a hora está tinda . 

·O SR. THO~!AZ CA" ALCA:::\Tt- St•. presidente, 
tlitns estas palaYras passal'ei a justitie;u· o 
meu requerimento, o quo útrei em duas 
palavras. 

.St·. pt•esidente. os docurJJentos enviados a 
esta. Camara pelo hom·ado Presidente da 
Repuulie;\, onde mostrou-se de accordo com o 
pensamento caciona.l , na oce;lsião de serem 
liuos nest.::~. C:11nar:t esses documento5, tive 
occ.<siiio de dizet• que a obra, não e:,tan\ com
plet:.l, visto que o tetegramml't U.e S. Bx. ao 
general commanJaote do ê·•· distt•icto, não 
tinha sido l'espoudido. 

s. Ex. dizia que ratifie<\da o. act:\ do dia 
23 de a.go:;to com as .restricções que ·elle fazia. 
restricções estas que :constam ue tl!ll tele
.&'l'amma., que ·S. Ex. ·passon ·ao comman-
aante ·do 6• dish•icto', · ' e quo, .pelo me no;; 
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offi.~ialmente até llc•jE~ não me consta que 
-tenha Sit!o respoodiúCI por es:;e general. 

Dem:tis eu tenho lido nos joroaes, qner de 
-uma par·cialitlildc, ttnc:r.de cutl-a, que os re
>olt~sosain•la alli se acham em mo,·imeoto .•. 

o ·sR.. Josf: CARLos-~E;liio procurando suas 
C<\:;.'\S. (Risos). 

o Sn. TucmAz CAI"ALC,\-:>TI ... e como 
tenho dtt~;idn solm:) este assnmpto, e quet·o 
que v govei'Oo te-<~~. ensl•jo tle dizet• :\ esta 
(iaOW;ti'i1:.,1 11.0 p:ti1. 1.nt~iro, quaes as comli~,:õeo 
em que nos achamos. 

o men requerimen1~o é simple~, e pnss ll'eí 
a !el-o. (Ü) . 

\'ê , pois, a Cam:\l'a que e::s,: tWJuerimento 
não póde ser mais iuoocente, e qo:e me~rno 
iuuoceute tem mn:t. grande ;·at;t:tg-em, qu:tll! 
a de tirM' tle cint:t tle totlo:; n&; a uu't'i•!a 
;;obre o 'l'erdalleiro est;luO tio R.io G!':tntle uo 
Sul . (--ll;c;iado.•). 

N;tda. mais tenho n. \lizer sobre o assumpto. 
·e .limito-me a mand~tr o mett requel'imeoto :\ 
i\1~'\. (31uito úem, muito bem. o o;·a<lo;· e 
cwnzlrimearado JJO>" ~·uasi todos os deputados 

·p;·e;eates .) 

·-ve111 à :'Ilesa, é lido, apoindo e posto em 
uÍSCUSSfiO. que é adia•Jn, })OI' tCl' peclidO a pa
iã\1':1. ·o Sr. FL'anc!sco Glicerio, o seguinte 

O>osiderand.:> que :t. reT"o!to. de G de se
tembro roi o mois viol.?oto abalo que podia 
sentir o re!dmen proclam:~do :t 15 •!c no· 
vembr.:> de ~LSSO, pois re:m1iu, S(lb sua .hau
deira, te>dos os elemE:ntos :t.Lh·ersos ô, ot•dem e 
ã. paz pubiic.'l.~, concluiudo parn C<wactel'i:ar
se em um moviment•:> fot•mid::t't'cl de ataque 
ã.s instituições n;tcl.:>n nc;;, arv1•rano.lo .:> estan· 
darte da restnnt·:,ção da morw.rclti.'l.; 

to; pela inum·eução na lula do ex-cvntm nl
mirauto Saldanh;t da Gama. como um dos 
c'hefes militares o (Jaal adherira <i. re~olt.'l. pu
blicando um manifesto re~taur;\tlor d l mo
u:wchia; 

Ct•n::ider3.udo qn~ a terminação d:l luta io
tastinn o o eooseljueote congt'<t~:l.monto do. 
fCl.milia bra?.ilei!';l, constit.nem a aspil':\C~o de 
todos os bon~ pa triobs, mas nii.o poll~ndo ver 
esta der! nili va sem a. submissão dos t<)V(·Ilosos 
t\ orclem le:ral ; 

Con:>ideriíndo,nnalmente, IJUI} nenhuma pro
vi<lenci:l pótle ser totm\d<~ no i11tuito t!e collo
cm• os rebelue.> no goso de e:recth·o e li ne 
exercício •te:: to lias as gat~m tias cousti tucio
nnl!s. si não depois <}111! detmzet·em as armns e 
tenh:\m-se submettido ás institnit,ves consti
tn-:ion:tes e :to:; potlercs COÍl:ilituidos: 

Re(pleiro qne o governo !nforrue com ur
gcncht o seguia te ' 

1", foi acceita o. pacificaç;.1o do ~ttt.do tlo 
Rio Gran:le do Sul, coofot•me as t'<:Siricçües 
feihts pelo honrado Presidente da R~public.•, 
em telegt-a.nHll(l. dit·i5itlo ao general comman
tlnnte do ti" distrieto militar em 2:3 de ngosto 
do cor·rente a.nno 1 

2•, no cnso atnrmativo, ji~ depuzernm as 
·a.rmus o~ rebdue~1 

:3', aimh\ neste C<\SO qnnntas armas l'ol'am 
receLidas, ']na.t o seu typo e estado ·~ 

4°, üo:\lmente, as forças patl'iolicas ou úa 
!!U:\r•la. nacional qne e.>tavam sob :\S ordens 
:Jo governo federal, jú. fot'l\m dissolvidas 'i 

S. R.- Srola. tia> se:;sões, 11 de setembro 
ue 1895.- TltOIII(t; CcllÃ!kan:i. 

Vae :\ imprimir a seguinte 

R.ED.o\.CÇÃO 

N. 13•1 A-1885 

RcclCICÇ<To fl;tal do J>mjec!o a. 13.:f .... 1 do co;·. 
,·e.t.tt! tl.t . IO, •.tultj;·iscmdo a collct:SS<íO de wa 
cnwo de ticc.lt;a <to ]),·. l..adisl<io JosJ <lc 
C(wcallto c .-l.rt.Lujo, titedico .cla !Io>Jir:da<ia de 
Itl<>>li!P'«;,tes, em, l 'i;the:;-o. 

ConsitleraoJo que essa lut;t. tt·emeuda. foi 
tramaru\ pela colti;;o.•:ão ·le todos os iHirroig-(1s 
ru\ Republica, á qual suc.:uml.oir·ia, :;i oi\o t'osse 
a eoet·gk'\. incompara.\'el, n t.ledicaÇ'.:1o ine:.:c.:· 
di,•dl e:\ pe:rlioad:t. in~ejavel llO bE:nemerito 
da patrht m:H·ech:ol Flo:·h\uo Pei:.:otv, nuxi-
1 iAdo eíli~'\?.men te pt:l a. f.:>t'ç."\. :mnada, que licott 
tlel á. Cor.stiluição, tanto a G dl! setembro tle O Con~re~o Nacioal resolve : 
180:3, COQJO a 23 ~le uo~embro de 1891, e p\.'~O Art. 1. v Fica 0 Poder Executivo ::mtol:'i-
<;.)UC<~l'::O. ~la !noctdn.•.le ~:\$ ~~~s. e. ~e:)~~ts sado a conceder ao Dr. Ladistâo Jo$é de e&.r· 
to~ça:-. nuhtn! e .P~ trJ.?tn::. e_ peht -:sohd,ured,\~e Yalh<> e Ar:~.u,jo , medico da Hospll Ja.rr-J. <~ 
un.anu:ae }o" ~~·\do:, ll.~ un.l;to, •. ct~o a..p~lo à lmmigr.t.ntes em Pinheiros, um anno t.le 11· 
ordem .te,.,al ror le e.x~t,IO~dtnnno ator , cença com 0 respectivo ordenado para. tra· 

Cousv:let•::tnllo que, sr os r atentos dos revo- •.• d' . , ·' d 11 · • 
lucioottl·ios do Rio Grande do Sul, jã. eram w.r e suu. :;auue ou e le c_onvi~r.: 
susp_~itos [t Republic;.l. pelttS id~as n)anit'csta- A~t. 2.• Re>oga.m-se as dt::~os1çoes em con
das po:.' sens chefes políticos, que teem posto tr,arto. ~ 

~ . e!ll dt~xirh a_ l e~itJnn!<Ja:Jc das inst_ituiQúes . Sula das. ~~mi~sões.9. de ~e~;nbro de lS~o. 
COOSllgratlns U<t IJOO:SlttUli;M de 24 de feve- -J. :.li. Netua. - F. L:ma D!wrtc.- Pala· 
-reiro, mais SU3peitos torua~m-se taes intui- uho; Jloateaeg1·o . 
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Viio ;\ imprimir os seguintes 

N. 75 - 1895 

Dri 1itli'ias iaformaçve$ ace1·ca. ~a mate;·ia do 
pl'':i~c!o •~- 1.1.3, de 1.8.92, ~u.e tmto;·isa o 
!JOO•:r;IO a melhorar as ,·o,ror,aa..~ rlns o(fici<tts 
do c:··e1·cito co;lcectida.s po1· dec;·eto de .:J <le 
fe.,cn~ ii'O :te 1890, eq11ipw·wtclo·o.~ nas van • 
/(7!JC11s (/o decreto de :19 llC a/Jrit tlo masmo 
wmo 

A commissiio deorça.me:ntoaquem foi pre· 
sente o lJ!'O,jecto o. 113, de 1$92, conforme 
a. uetcrmiol\~"i.o da C:~.mara a~pl'O\'ando o 
reqllerimento do Sr. deputado José Carlos, 
tem a \nfot·mar que ,.ão apro'\'eitar a 40 olli
ciae:; f;C::J:et·aes as melhora.:s lh\S reformas con
cedio.las ern ,·irlude do decreto do Governo 
Pl'O''isorio de 3 de fevereit·o de 1890. equipa
l':ldns ,-elo projecto, em todos os seus effeitos. 
ás ~antngeus do decreto de 19 de abril do 
mesmo aono. -

Ia forma :ünrla. que, sendo a de;:;>eza. mensal 
nctur~lmente feít..1. com os referidos generaes 
reformad.l•S dt> 15:810$. será eleY:>.da.-. si for 
" l>P1'0''''do o projecto de que ;si trat-:1., a 
lS:-!50:::. ll:,xendo o. di[erença para ma\s de 
2:";0(1:--:0()0. 
En~1·eu1.nto. em vista dos ·precedentes esta· 

bd~cit! ,·-s, a commis..~1o de orçcamento entende 
que. 1J01' equidade, pode ·O projecto merecer 
a atten1;iio . da. Ca.mara, •que resolverá como 
melhor entender em su:1. !:abedoria. 

Sala das commissões, 4 de S(·temhro tle 1895. 
- JfJ'':YJ Lo11e$, presidente:.- Pau1<1 C?tima
, .• ;e.<. l'ehtol'.- F. P. l1r.tyri.<k. - Lr.H<l·o 
Jlt;I!•J~'.-.·lH!JttSlo Sece;·o. - Bvacdi•:to Leite. 

N. 113 -:- 1892 

qun.~do sentia-~e ca~)n de contínu:\r a. pr~:; tar 
servrços :1. p:l.tCJa ; · 

Que serviu dur:~nte 42 annos no P.:\:&rdto, 
tomando parte nas Ol)()l-açves ;_)a.ra. re!'res.;;:io 
d s r<:vohl,,)es de Per·nnmbuco c Rio Gr::~.nde 
do Sul, nas ca.rnt"lanha:> C!spl:1tina. c ""U&na. 
do P:w:~guny ; . o 

Que a. sua..rcforrlla ao posto de bri·•a(lciro 
traz-lhe offc.nsa. no.; SOI:S direitos. nií.o S\Í 
(jUanto á gradu:~o<-iw, como á prioJ·itla•it', ::o 
caso de concorrer em ~<en·i~~o o su ')!•lic:tnta e 
entro refurrn::~.d;) de n.ccol·do com o\iecl'et.o de 
1891. • 

Ou \"ido o Po1ler Execu ti ,·o. este fez ia ror
mar pelo ajoc.lante ~ene'"'l do ~xcrc[(..) e 
Cons~lho Supremo Mrlitat•. 

O 1\juc.lante·genoral opina coutr:\ o ~··>·~ i,~o 
do supplicante. 

Do parecer do Cons1•lho Supr~mo ~.il!iUi t• 
dcsto..ca.-~c fi\vora.vel o o.lc. cc.mclhciro •le 
gueri'a. Visconde c.le :\farac;1jú. 

o GOV(•rno Pr·ovi$Ol'ÍO, pelo dC~l'étO o\(: :3 t!c 
fevereiro !'e . 18~0. fixou a. iol:vle para a 
rerorma dos o!llcraes r\o exerc;to. 

Foi esta uma medido. geral. (fUo:: ;~b:-::: r:zeu 
um &'1'an·le numero de omcia<-s Je to-Jn.s :ts 
gr-aduaçües e t\r·nu1s. 

Posteriormente o ;;o>erno d~·u no v:~. or:::ani
sação ao quadro dos g<:ne•·ae..:, :·l ,;sta. doe.que 
jil.- tinha. pr<~ tica.do na :l.t'mncla.. 

Nes::-a nova organisaç:'io sui,i'L'imiu um dcs 
postos no mesmo quadro, c mwlou aos que 
consen·ou ns olenornin.~.çüc~. 

.-\...~im fvi que os :1.ntigos bri~·lei•·cs pn.ss::.
ra.m a. cha.m:w-:-se ;;-:neres de l.dga.tl;\, con
::erva.ndo-se, entt'etnnco. us mP.smas funcçõcs 
e as mesma:; honras. apena.s 1h1ferim!o -co 
~oldo e vencimentos, niio por lilr.;a da no"~"a 
denomin~_Ç<io, tnt\s 11e\(l. t."lenH;iio que roi d:~.da 
no exercu.o. 

O snpptict~.nte folre:fo;mnüo nu tes do olc:creto 
de 1891, por con:;e~uintc a.utus ,lc dar-se :t 
alteraç~o das den,· minn~·ücs e do :~.ccrescimo 
de vcnc1mento~. 

E' certo quc o supplica.ote tttm ex~llente3 
, .. . . .. ,. .. • .. . . serviços prest:ldos na guert·a.. que j)restou-os 

J1\,l~': '·) ~ ~o.oeiHO <t. :;tdhiJ:(~,, ~~~ ,' e!OI.MaS pelO fODgO p:•:tzO de 42 l<DM~, IMS pomlel'a 3. 
clv• "n' '''~• do e:r.c, c~-0 co.lçC lHl<t., 1'01 .de· cornmissão que ou~ros orne;~- exl~teru em 
~·:ct<J .d,; ~ ~ fe.,e;·~·ro (/e .~~90, e~~~·z;a: I idc:ntica;; Cll~c.liçliEs, e que mn~1do. à. justiça. 
'· ::~''r~s :'-~·: .""n~afJCIIS ·elo dcc• eto ~e 19 de I que se lhes (l.ttenda, e por l ~so !il'OpGé Qffi:l. 
"~ ' 1/ Jo .. ,..uto a,t;lo. - medida geral e o.fftrece o S<'guiute lJrojecto: 

O Congres;o N:•cional decret..'\ : A' t'Omm.is&\.o de marinl:a. e guer1-a. foi pre
~ehtc o rt'quer1mento em que o brigo\~eiro 
reror:nndo João ~o RPgO Rarro$ Cavalcanti de Art. 1. ft Fic.l o Pod~·r EI::!CUtivo t.ut-Jr isado 
Alhuq t~ er\jue pe-1e que seja considera-~ a a sua :1. melhora.r as reforma; d••s officiat>s <1 o 
1·eform\\ ;>tt. ra todos os e.lft1itos,de accordo com ('XercitO conc:!clidas em ~irtude do dec1·eto do 
o diS:>U$to no decreto de l!J de abril de 1891.· Gov~rno Provisorio de 3 c.i.e fe>ereil'o de 1890, 

All<'g::r. o suplJlicallte, que foi refvrmado para equipara.l·OS es todos os seu~ efi'eikls nas 
compulsoriamente p?r fillrça. do (\ê\!!'eto àe 3 vantagens do <1ec!<eto de 19 d~. :1.bril de 1890. 
de :et".creil•o de 1S\Kl, ~rue limitem· pli1-a. .. os I ·- Art. 2. " Re>og:J.m-se n.s disposic,0es em 
otllcitres llo exercito a ida.de para. a refol'ma., contrario. · 

-._ 
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Sala dnseomroissõe~. 1 de agosto de 1802. 
P!wla ,b·g::Jf.o. rehüor . - S. 111arcos .- P!,·es 
Fe,-;-.::,·a.-1lfm·..:iml<) ele MC!{fcr.lh(íes.-3[. "t'al
kld<iü . 

N. 76 - 1895 

Jttl[Ja :;e ,· r:V:iij:; t 'l e;~c:,t do Pudr!t' E.J:dt:uli.;{; ·~·e
sol oe;· .::·:ibr.: (' ·,;la::e,·i<t do í"l1.lJH~,·imea!o em 
que o !),·. F,·<Jdc,·ico ;o;·ae.;e;·t pede o 1>aga
?i1.ent o tlr: t..·c];ic .-',;1e;;los <.t qu~ .~,; jttl!J'-' , ·o,;~ 
clú·cito. 

N. 78- 1895 

l;.d4erc c ;·eqt!e,·imento em qv.e a Co;npaahia 
E $ll"<:(la de Fcao de J[u.:;(!<Hbin.7'" j1Cd~ cmy
mc;lto r(e .:;t:tl Cl:tLi(tal.,nv ?'a.nwt da O:anpa!dv<, 
c ele~aç<<o a G •f • d1' !J'''m<tia ele j u;·os <f.: 
4 t\f.., r.n .• r.etlido ]}(l.l·a ~~S$1! t·a;H((.~ 

A commissilo ele or.;.amento e c!e pare~~r· 
que s~j:~. indeferido o requerimento e:n qua 
a Co:npauhia Est1-ada de Ferro ela )fL\zam
binho pediu em julho de 189·1 ao OongL•esso, 
augmento. de seu capitc.l. no r~.mnl d:l. Cam-

Nr. petição em que o Dr-. Fredirico Mauricio panh:.t, de 2 .509:500$ p;~.1-a :~.OOO :OJO.~ e e~ e· 
Draenert req~t>reu em maio doa 1804 ao Con· Yaç>lo a 6 ''!• do. garantia. de ,juros de '1 •f, 
gresw xacional. p::~.ganneilto de vencimento~ que ~1e fl,i concedid:J. para ::s~e rD.m~l· Atem 
o. qulil se julga. com dir•eito ·ex· oi do 3.r-t. 57 de ua? pr.evalecet:em ~s rnsoes entao alie
do decretl) n . 114~ de z~ de novembro de 18D2, r gada.s, peul peticto~~ri<J., ?-ccresce _que o ra.
pensa a. commi>:S<io de orçamet1to que ni'i.o !ta mal t•p. Campanha J<t esta ~n~tr?-td~ e ~ra
que dete~·: r. reg::mt o. _ de ~odo. que se~: a., ,,~jP. 'ntetr:t-

Sem desconl~eccr os. importantes serviços men~ d~s_cabula a conc~ao. de _uwores ~u~ 
p1•estados a causa pul.ilica, como profl~sioual, sv se .tust~1<~am qu~ndo su.o illdlSlJCnsave!s •~ 

--·- pehYpeticiouario, a .commi~são tle orçamento 1 ~onstr ~!Cça.o de. VIa~ ferre~s qul7 .. o ~ta.tlo 
entende. n:~. fórma de pal'ecet•es anteriores, JUlg~ ue conve~tenc;a pu.~llca, e. J!l.!nats de
que ao Poder ·Executivo cai3e o exame do vem ser da•los a estl<tlla.s Ja constru;das. 
ui.reito . nllegado. <'.gu:ar·daudo o Congresso S. R. Sa.ll.a. das commi~sõçs;-5 de setêmbrJ 
que lbese,ja solicitado o respectivo credito, de 1895. - Jorrq Lope~, presidenta.- L(tun 
havend•) deferimento . M~~,ue.,.. reiator.-Augtuto !ofo;liene!J1':i .-Be-

Salá.- dãs "cõi:Ii'iüissGes·, 5 ,. de se'téni!fro de -acdiclo Eeite: -.·liberto 1'o,·r.:::-. -Pauta- Gt<i-
1S95.- J0:r0 Lr..pe,;, presidente- J;.cturo ~ll!:díes . "-F. P. M-r~y,·iah.-.'lvgt\Sla Li1JW . 

-Mullc1·, rel:l.tor - Jlt!gusto ~1Ionte;,egi'o -
~ - -.4.llie•to 1'ot'•e-~....:.. Ben,;·dic!o Leite....: .:l·ugttsto 

Se~e;·o- l'anla Gu.ima:·aes- F. P . 11fay· 
?~in.h . 

N. Ti -i895 

Jul!Je'- .:;e;· d(! co;apetcmâu (lO P&dttr I::xccl!ti~o 
·resolve;· sobí·e a. ·,~.~.tt~e'i·i.t t do rcqueri;nen to 
e;n que F;·a,.ciscu - FeliP;,e _Vc,'!J rle A;·a~jo, 
ca;·tci,·o cl·J 2 -• clt.t.-;se do Co;·,·eio Geí""l. pede 
o pa.!f"•JW,!to de o1·de;1gtlo.: l'Clati~os <tO tempo 
d <!,·a,lte v q:!nl este~e· de .. 1illido 

Vão a imprimir os seguites 

P ROJECTOS 

N. $2 A-1SS5 

Co;;c~dc a pc;M(ro camwl de 2: !f. 00$ '' ct.Hl<t 
t!ula d•<.:; cinco fil!t.<t:> do ~~•·m:c/cd FloriCIM 
P c:xotu: C1il q tul;tto /ore;n sol~~Jl1·t!s 

O preset~ée projecto, que \·em fi:'mado por 
setenta e duas S.l!Signaturas, concede uma 
pensão annual de dous contos e quatrocen· 
tos mil reis (2:400$) a cada. uma. das cinco 

Na fórma :los parece:res anteriorGs, julg-,1. a filhas do mt1-recllu.l Floriano Peb:oto. 
commissão de orçamnnio que não ha que Pensa a Commissão de Peusões e Contas que 
deferir no requerimento- em que Ft-ancisco o espírito da. camara est~~ mais ou menos tir
Felippe 1\ery de Araujio, ca.rteiro ue 2• classe ma.do a respeito do referido projecto; toda vi:~. 
co Correio Géra.i, p~lde M Cong,·osso que ella pondera. que o projecto poderia so.trrer 
a.utorise o :;;.a.gamento de ordenados relativos uma. pequena modifica~-ão de modo a limita.r 
ao tempo em que este,~e demittiào. o telllpo até que deYe ser dadaaquella penstio 

Pensa. r. cemmissã.o que o peticiona.rio se e, por esse motivo, offerece o seguia te substi
deve dil'igit• ao Pod<~r Execut i>o, p:tl'a. que tutivo : 
este, soiictte do Congresso o necessar-io cre-
dito, D.ü ca~ d~ tlefe:rimen~o ct.o requerido. _ O Congresso· Nacional resolve: 

S. R.-Sala das coromissões,. 5 de setem- Art. 1. • Ficti concedida a cada. uma das 
_ bro de _l895.-JoaoLoj'Je.~,pre~i4!!nt'e .. -~!l"ro cinco filbas.do marecllulFloriano Peixoto, em _ 

Muller, (relator). - Bene<licto .. Leite . - Au- quanto forem solteiras, a penslío -::tnnua.l de 
L.. . .. !Jt~(~)J!qny~~-c:p:p .• ;;-;E.: .. P. ~~'}!f.rJ.i~lt •. 7 P_atllC1 2:40Q-~OOO •. --· -.•..•• __ ,, .... .. ·, •. ~.~- ';'..:,, 
: . :~· GUimal'<íc:s: · -:Aumt~to Lima·. - Ser..:;e<lelto. · .. Art. ·z .. • .. Revogam-se as dispbsi~.ões em:.con-

COó·6a.-.4.lberto To1·;·cs. trario. · · 
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Sala das commissões, 10 de setembro de 
1895.- Presidente, Fo;Meca Guinuwaes.
Carlos No.,aes, relator. - 1L Gua>tetba1·a.
Le11ael Fitho. - Ma1·iano li1amos.-Lima Bacu;·y. 

N. 82--1895 

o Congresso Naciona-l decreta : 
Art. I . • Ficn. concedid.~ a. pensão annual de 

2.:400-~ <\ cada uma das <:inco filll~ do mare
chal Floriano Peixoto--O Co:\"SOLIDADOR o,\. 
REPtiULICA . 

Art. 2.. • Revogam-~e as disposições em cou
tmrio. 

Sala das sessões, 8 de julho de IS95. 
Pc<~,·c. A1~!1Bsto Bo1·ges .. - Alen.cctst?·o.-Paula 
RMl~$.-RvdollJho Ab;·,~tt.-E. Btv.m.- F. 
Toleatí;10. - Yespasiano ele .-1/bttq~:erqtu: .
Sitca Jiari; .-Gab1·iet Sc:lff<U.lo. - Fileto Pi
n::•. -u i"l;aao 1llarconde:1.- CcllíiJ>úlii•Ct.- GoJt· 
çalce,; llamos.-Simiio 'Ut Cunhct .-lllw;1·inl,. 

- -Pia to d<: ·· Fonseca."'-.l..a;JdÚl1ilw de ~1faga-
11ti.íe$.-F,·ança Ca1·valho.-Nito · Peçanlw..
Ame;·:cl.i de Jlattos .-A.iltonio de Siqtleim.
Yictoriao J1lontei;,o .- · 1"onseca ·Gv.imcmJe~ .
l)into da R(Jcfta . ...:.Alí)JCI.i"icio .i\lo.w~en.se .-l\Ico·
çal Escvba,·. - Angelo _P_ia?tei;·o · --~ Albe;·to 
To?=rc§::::.:.:A[/Osiirilto Vi<lal.-Costa kúedo.
Silt(! Cltst;·o . -"~[a;·cio;!.itlo Lins. - lii·ederico 
B(l;·gss.- F;·anci$CO JJtJn(;ooolo.- Jo_téo Peniclo.
LHi; !l<lolphú • ...:.....:Jfcu·ia7!lO Ramos. -Lima Ba
Ct!,.!f.-• .J..?·t/,u;· de l'asco.lcellos. - B·ttcmo de 
Aad;·ade .-Paula Quei:~·oz.- Fu.rtaclo.- La
g~s.-B;-a:;ilio Lt':;.-J.Iiguel PeJ·nmabuco.
Coclloo C:atm.-J. Cw·l!os. - Lh•:S ' Vascoiêcel
los. - Cos!a ..i\Iacltado: -.-l;·thw· To;·;·es.
Neiva.- Pauliao Cado:S.-Cw·lo:> Clw.ga.$. 
Lui.; <lo> And;·aàe.-Lope:> Trori'io. - Beti:;w·io 
de SoH;a.-Anisío ele Abreu. - Xavie1· do 
Valle.-B1·ido Fillto. -- Iidcrõn.~o LimrJ. -
Olmcciol.o .-il{rJrtins Jtmior . - J. Ignacio.
C. &clv.t.- F/.rJvio ;b'·at!jo.- Filgueiru.s.
Tol·quato 11Io;·ei1·a.-Gal<lino Lo1·eto.-Medei· 
!"OS ;lc .·1lbuque>·que.-Lt!i.:; 1Jomingues.- Os· 
e<o· Godoy .-Tfwm,a.:; 1Jélfino. 

conveniente e montada. em condições de dar 
resultados pra.ticos, no Rio Gra.ude do Sul, e 
tendo em vista a dolorosa experiencia colhida. 
nas circumsta.n_cias especiaes que .occo1·reram 
no referido Estado, em relação à s-upprimento 
~é ca,vallos, no periodo da ultima revolta, 
Julga no ca.so de merecer <1. consideração da. 
Camam o projecto substituti>""o aptesentado 
pela commí:>são de marinlln e guerr-a. 

Sab das commissões, 5 de setembro de 1895. 
- Jo<"ío LoJlC:S, presidente. - Pauta G1tiiitm"<íes, 
relator.- .. tugusto 11Ionte.~cfp·o, vencido . -
F. P. May>·h~k.- Lum·o illt<tle;·.- lltt(lusto 
Sere;·o.--Benedicto Leite . 

A commissão de marinha e guerra, a que 
foi presente o p1'0jecto n. 92. de 1S95, é de 
parecer que seja concedida a autorisação 
nelle con~ignn.d<\, de accordo com o referido 
no relo.torio do Ministerio da Guerra d~te 
a!J.nO, ás :pa.gs. 59. e 60, na fõrm:. do seguinte-
substitutivo que apresenta.: 

O Congresso N<\Cional resolve: 
Art. L• Fica o governo autorisMlo a 

arreuda1· ou vender, a quem mais vantagen·s 
oiferecer, uma paítte.dos campos pertencentes 
ã, União, denominados Saycan. situa,los no 
Rio Grande do Sul, depois de installada uma. 
coudelaria na.quelle Estado . 

Pa1•agrapho unico. P3,ra. a. fundação da 
coudel_arhl. poderá. o governo despender até á 
quant1a de 400 :000$000. · 

Art. 2.• A importancia do arrendamento 
ou . venda será a.pplicada :i a.cquisic;lí.o de 
campos. de pastagens em Ja.gu~rão, Bagé, 
D. Pedrito, Livramento, Quarahy, Uruguay
ana e S. Borja.. 

Sala elas commissões, 15 de julho de 1895 .
G(ob;·íel Saltt«do, presidente. - CcwlÓ3 Jo,·gc, 
relntot•. - Ailto;,io de .SiQHeim.- OvicUo 
.4.ó;·an!cs .- T. Cavalcwl ti. 

N. 02 - 1895 

.4.utoris'' o [JO'I;ÚiiO a -vende?· 11elo modo qv..e {01· 
'-ilC!!s 'lla;-.tajoM, os cmn1>0s pe;·tencente:S ao 
Estado, denomilutd.os Saycan s:wados no 
Rio G7·ancl.e do .SHf.. Aulo;·isc! o rtoce;·;lG a (.7.;·;·encl«.l" OH 'lleade1· a 

que,, awi$ -vwHageas o{/'tJI"Ccc;·, u;;;a 1"-o·te 
dos c·o;,pos Jlel"leilccntas á Uuk!O, denomina-
dos Say<:a.n, no Rio G;·cmdcdo Sul, depois de O Congresso Nacional decr~ata: 
iitslaliA,cltt 1tnut coudelw·ia . 'W'JIIC'Ui! E>tado, Art. l.• Fica o governo autorisado :.. ven-

., 1Xt'"<! cuja {tm<laçt:ío 11ode;·á o !lo.,;e;·;>& des- der, pelo modo que . for mais vantajoso, os 
1JM(/e;• cite] <t quantia dç 400:000$00Q_. <- ca.m:pos pertencenteS ao Estado, denominadOS 

• Sav~n situados no Rio Grande do .Sul.. .. - . :. 
· - (Sabstitutivo M.projoecto n. 92; de 1895) · _· · Àrt. 2.': A importancia proveniente de~sa 
. _ ,-· __ ;. . ·. . ·· •.end~ sem ~l!lP_~~ga9.a "na compra.d_e. c~pos. -:~ 

- · A commissão de .:or•çamento· a.tteúdendo .à- :Uéstinados <~ .pastagem: das Ca.valliadas dos · 
necessidade · imprescindi-.et · do estabeleci- corpos de cava.llaria. estacionados .,na$ cidades. 
mento ~~uma coudelaria, ;preparada. de modo de_ J.a.gua.~.o,~ Ba.gé, D·. :-Pedrito, Livramen~;-: -. 

C:un:~r:l <v. v · · 23 
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Qu(l.l'ahy, Uruguayt\lla. : e · S. Borja, assim. Salgado.-Pedro Vergae.-!A:i; Dctsi.-Ap
como paro. uma. coude:lar.ia. que se:rà est:a-be·· ·pa;·i'cio Nm·iense. - Sà. Peixoto. - Rodri· 
lecid<\ on<le for mais c ou •e1o1iente. · gues Líma. - Ol!IHlJ)Íú . C[)mpos • ._ L:ns de 

S. R. - St'-l~. d:ls ~essões, 1 O de julho de VascoaceUos. - E?ni/.io Bnm~. - Ptr.ula Ra. 
18(•5 ... - .. tle;!cc<st,·o.- ·ve.<,prt,.;icmo tl~ Albuq1!e,·- mos. - !'· Tole:ltmo. - Te<ect,·,·cs de Ly,·a. -
que. . C:oellto Ltsboa. 

N. 130 A - l$95 

Coí1C<J(I.c {~ D. Ro$tr. de~ Ct!Hlt(t e s:zug, "''UI)a 
cl.o t-?ne;<l<l elo p;t!:·ci.(o ~tz.(.·edo Si/.va, íiiOI'to 
em clc(t·:'1~ (71!. Repv.bUc(\ ;1(', tom~da cl''- :tftt:t 
de Jloct..H!]!!G, :wdic! 21 ele ck~e;;<l•;·o ele 1893. 
a peH~qo <le 1::?00$. 

N. 145 A - 1895 

Par·c?~e;· so!we a e>:1~'1<la ofTerecidc~, 1)elo S1·. 
C:oef.ho Cin.li'(t t!O jlrOjec:o a. J45 âcs!e C!llilO 

que t.!pp;·ov<t o )'<l[Julanumto ~we b<!i~·ou <'Om 
o dec;·eto H . :? . 0·1.'1 d~ 15 dt' juU1o de 1895 
na parte !{lW ele~oH r<Jttcimcr.!os e creou 
~to!ios CiH-J.il'effOs >ut E~t,·(ld(, ele Fer-.·o de 
Porco AletJ•'C a Ul'tl[/U(!y«:la . A Co:nmissão de Pe~ões e Contas, tendo 

examinado o . reqnerímento .. dirigido à. esta. 
Camarn a 19 de julho de 1895 por D. Rosa. da. .\.emenda do Sr. deputado CQelho Cintra. 
Cunha e Silva, viuva. do tenente do exercito ao projecto n. 145 deste anno inspira-se no 
Alfre<to Silv:~.,em que:;olicit.1. uma pen~iio que in~uHo, que á commis:;<to de Ol'ç;Jwento pa-

·:assegure-a -proprin.-e a .subsistenci!l. de quatro, rece conYeniente de estender a. varias vias
tilllo5 menores ·e o · p:rojecto de lei n. l30, ele ferrea.s .de propriedaae ·aa União; a. reforma.·· 
1895, !l\le Ille concede essa pensão, tixu.ndo-a de 1•egutamento elaborada para. a Es~rada tle 
em 1:200$ · annuaes; e considerando que o Ferro P.or_to Alegre a. U1·ugua.yaua. · 
tenente .\lfredo Silva. morreu em combate, Diverge a commíssão apenas quanto á. con· 
defen<lendo com inexcedivel bra.vnm, na. ilha. veniencia de estabelece!' taxalivamênte a 

;de Mocanguc,. n.Constitui<;ã? .e as leis, gra.v ;-.. applicaç-ão das disposições do decreto il.'. 2043 
mente amea<;adas pele• moVJmento de febeldia. as éstradas qtie a emenctt\· menciona, pare-
de uma. parte da esquadra nacional, em se· cendo-lhe de melhor aviso que ao Poder 

.. , d.embro de 1S9~ ; e C[ne a Nação não ).lóde ser- E:s:ecutivo. autor do decreto citl\do,. seja con-, 
indifferente á sorte das >-iuvas e dos orphãos. ferida a.utorisação para fllzel-o extensivo-ás 
daquelles que, em. cumpr•imento de seu glo- dl.'lllais vins- ferre1ls da União, com as modi· 
rioso de>er. suceumbiram na luta, que nem· tl.eüções que o estmlo ue cadâ estrada pos."t1o_ 
deve recnsar tão parco auxilio que apenas os aconselhar, si não impor. 
proteja da nli~eria.. a.os filhos dos que por ella Parece que por essa fórmo, mantendo-se o 
não reg:~.tearam apropria vida : - ê de pâ-' pensamento fundamental d(l. emP-nda, a Ct\· 
recer que o projecfo n .. 130, de 1895, entre na roara. evitttrá o risco, em que poderia incorrer, 
ordem dos tt'<tbaluos e ~eja approvado. de estabelecer disp::>siç.ões uniformes ~ara 

Sala das commissi>es,ô ele setembro: tle 1895. vias-ferrefls em. condiçiJes desiguaes já nii_? s? 
- Fon.<eca Ct~i;;um!es, preEidente. - ·.4.lcindo e?Ntr~d:ls em SI m~smas1 como emrelaçu~ a 
Gtearraba1·a, re!a,tor. - ('a;·los No~;!les . - .sttunçao .geogmphtca. ue. cada U?'::l., ctr
iliM·iànao Ramos. - Lí~1w BacM?'!J. - Fier- cumstancu~~· estas que melhor ~ue.m s~ 
·;;l•nPgil,io (le Mo;·aes. -Leonel FiZho. a.pprehenclil.:J.S 11elo Pcder :Executivo. cuJa. 

: • · acção não pouera aliás perturlJar os intuitoS: 
O Congres;o Nacionái 1·esolve : da. emenda proposta, porisso que ~ta. p~o· 
Art. 1.• E' concedida a n. Ro:>a da Cunha. cura exactu.mente estender a. var1as VJa5 

e Silva, viu.va ao tenente do e.~ercito Alfredo. ferreas as disposições de um regulamento 
elaborado pelo mesmo Poder Executivo. 

Silva., mort.:; em defesa da Republica. na to- Acceitando, pois,o pensamento funtlamental 
mada.·da. illlii. de Mõcanguê, no dia 21 de de- da emenda do Sr. deputado Coelho Cin.tra, a 
zembro de 1893, a pensão annual de 1 :200$. commisst''io, pelas razões expostas, offerece em 

Art. 2.• Re>oga.m-se: as disposições em con- substituíçã.o a. seguinte 
tra.rio. -..- · · ·~.:. . . 

·-·~ ) :iápitãi Feue;-al, 19 ·de julho ele 1S95; - Sttb·emencZa · 
·Thoma:; JJel1)Mno • ....; A.mel'Íco de Mattos . -

.. '' Os-:a1··Cod'oy. ;_ Fredé1rico· Borges.' - Bueno · . t 1·• , , t . 
' ..... d~-Aiúlréida: .. ~:.:Jose· Be'liil.agila\.:.--Lopes Tro· .: _Ao .~~- .. :· . . a!!C;~:en e-se· . . . . 
' : -7..tt!o~ ·:~ Nei~a·: ~ Aritoaio.de Síque'ira. - fose :. Para.,OTaplio · unico . . O Poder .. ExecutJVO e.· 
:~:=.;~':Câ1:z~s:.··: ~'1llú~Çii:o4:~e'-A.lbugue,~qt(e·. -:::Ye'sP.x7- ,autori~do:_a., r~fo.rmi~. ~C?.~. a.s .mes~as .. bases _ 
• , .,., sia,no !f e .A,Zbu!luetq~e. - Mart.ns ·Juru.(l!- •. - · do decreto· n .·2043 de lo,,., de ,:Julho,~ ~o=. çor: . 
. : ·~. fR .... Atlgtts,to ,B_o,:ges. -.,..... Rodolplt9 . A.b1·eu. ;-'l·rente anno,· os r~gulamentós éf:~s de~ro.s .v1~ 
- · :T!tol~~:; ~valcanti.,,-:-Fi.leto Piies •. - Gabr'lel ierreas·.d~ propr1edade da. Uma_o;.,- ._, ~;· -- . >.: 
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s. R. - Sala. das coxxunissões, 11 de se-
tewbro de 1895.- lolío Lo11es, presídente.
Lauro MuUeY, relator.- .t\u,?usto ll1oi!tene,?ro 
- F. P. Ma:;rink.-' P. Ouilnal·cres. 

Entretanto, ã. Commissão de Orçamento pa.~ 
rece que o projecto deve ser adoptado, com a. 
seguinte emenda suppressiva.; 

Supprima-se as palaVras- e 30 •f· aos dos 
empregados da. Secretaria. do Supremo Tribu~ 
naJ. Federal. . 

Ao art. 1 ~ accrescen te-s:e: 
Paragra.pho unico. M disposições deste 

decl'eto $erão a.pplicada.s :ás vio.s-ferrea.s Bu • 
turitê, Sul e Central de Perna.mbuca. e Pro-
1on~amento da Ba.hi:~., p:~ora todos os effeitos. 
CMUiO Ciatm. 

Snb das commissões, 11 de setembro de 1895-
- Jor.to Lo1~s, presidente.- :1!!gtc.~to Mo;lte. 
ne,?ro, relator.- F. P •. 11iayrink. - Pa«l~ 
GUimarc7es. -Lau1·o il!üller .- .-l.u!Ju;to Seve1·o. 

N. 159 A-· 1895 

• 1.lte1·a a talJeUa do art . 3.8 do dec,·eto n. 8·L8 
de t:L ele oucu1wo de 18~'0, accrescendo mais 
500$ ao 1:encimento me11SaZ dos membros do 
Sup,·cmo 1~1·ibuna; ·Federal· e 30 v f• aos · dos 
em1lregados da sec-reta1·i·a do mes·ilw tribunal 
co;a waa· emenda supp1·•~.S$il:a da commissao 
de Ol'Ç(tlliCn:o. 

/' ' 
A' Commis;ão de Or;;amenw foi pre..c,ente o 

projeeto n. 159 de~ 189(5, vindo do Senado, 
p~lo qut~l lica.m elevados a 2:000$ :nensaes os 
vencimentos elos memurO•::I do Supremo Tri
bunal Federal e de·30 •f o os dõs empregados 
da Secretaria. do mesmo tribunal. 

A Cornmissão de Orçamlento tem se opposto 
systema.ticamente a. a.u:;mentos de vencimen
tos est~belecidos como porcentagem sobre os 
vencimentos actuaes. 

Salvo o :iugmento de despeza, sobre o que 
di I";~ a Commissão de Orçàmento, é de parecer 
a. Conunissão de Constituição, Legislação e Jus
tit;a. que nada obsta. a que seja approva.do o 
projecto n. 159 üo corrente anno, j;i. a.ppro
vado no Senado. 

Sala. das commissões, 20 de agosto de 1S95 • 
- V. de 1llt!llo. "[ll'esidootc.- .D;M Bv.eM. 
relator.- EdvMdo Ramos.- ..1Iecleíros e Al
bwzue;·que. - · Sebasti<to ele .Lrrce·J·cl<~:- Lu~ 
Dom!n!J.ues. - 11icwtins Costa Jwdo;·. 

N. 159- 1895 
O Congresso Kacional decreta ; 
At't. 1 . • Fica. alterada a. tabella. do.a.rt.. 33 

do. decreto n. 848 de ll de outubro de 1890, 
accrescendo mais 500$ no vencimento mensal 
dos membros do Supremo Tribunal F~le1-al e 
30 •;. aos dos empregados da Sec1'eta.ria do 
mesmo tribunal. 
Pa.~.grapho unico . Os meml>l'Os do Supre· 

mo Tl'ibunal Federa.l, que forem aposenta
dos antes de haver decorrido o periodo de 10 
a.nnos de exercício, a. pós a. promulg:l.\:ão <L'\ 
presente lei, não gozarão, para. a a.posento.
dol'ia., das va.nr.agens u:~. nova t:tbella. 

Art. 2.• R.evogam-se as disposições em 
contrnrio. 

Senado Fedêral, 12 de agosto de 139:5 .• -
Jo,ro P~<lro Bel(o1·t Vieii'a, vice-:Qresidente, 
servindo de presidente.- Joaqt!im de O. Ca
tuwla, servindo de 1° secretario.- Gusta116' 
Ricluml, servindo de 2• secretario.- Joaquir.l 
Josê Paes dtl Sih:a Sarmt;tto, servindo de ~ 
secret.1.rio.- D01aingos Viceate Go11çalt;es de 
Sou:;a, servindo tle 4° secretario. 

Eut sua. simplicidade, tal methodo ê in
ju..c:f.o e iniquo, porqn:mto, avolumando o 
(l.Ugmento pal-a os empre:~ados que percebem 
gr-Judes orclenados, tor·na·o insignificante 
~:r.ctamente pa.m -os que mais carecem. Ac
cresce que, quanto aos empre,.<>ados da secre
taria do Tribunal Feder:a.l, elles estão con
templados no projecto da. commissão nomea
da IX\1':.\ classificar as re]}artíções publicas e 
de\'em ser attendidos a<> mesmo tem-po que os 
mais ernprega(los publicas. E', pois, de p:lte
cera commissão, que seja supprimida. esta. 
po.t•te do projecto. 

Quanto ao que se refere aos ministros do N. 190-1895 
Supremo TI'ibuna.l, são conhecidas as razões Co;u;eàe a 1Jens,to wmuat de 1::?00$a. D. Ma-
que fund:~.menb.m o projoecto _çlo Senado ; c:1.- stoe~ A.Uce Nunes dos Santos, 1:itn:a de :J.o 
~ti.a dll. vida, di.fllculda.des em mo.ntercm·Eo tcl'iente de <t-rti&hc:t!"ÜJ. .Too2uim/ Set>ero dos 
cora. deeencia. e decoro, etc.,·etc. sa~uos . . · 
~ A Ca.m3.l'a, como a CXJ'mmissão, sabe, por . 
o_o.trO lado, as düficuldades do Thesom'O, a A comznissão de pensões e contas foi pre
~ua~o precaria. dos C!)fres publicos. -o pro· sente-requerimento de D. 1ra.noelã. Alice Nu
Jecto importa. em um M11gmento de .. despeza. 1 nes, viuya do 1° tenente de_ artiTha:ria.:. Joa.~--. 
de~- contos...:4e., réis _a:nnua.es ~.:.Ad.niittido <? quim Sever~ ·dos S3.nto·s·; fallecido na éidade 
:ProJecto, .a.· Camara., po!e coherencia;; ·devera de Pelotas, estado do R.io G~ande do Sul, no 
a~tender tambem a. algnJn!toutros altos:i'unc- dia 12de fevereiro de· 1894 ··em ·conseqencia 
CJonarios que ·3.Uega.ram ignàes:·argumêntos ;. de uma marcha forçada. que teve· de _fárer n~ 
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desempenho do cargo de assístent~ do depu~ 
tado do qua.rtel-mestre-genetal. . 

A commissão examinando· os · <1ocumentos 
apresentados 1)eJa peticiôna.ria .e .tomando em 
consideração os serviç;os pi'estados a. N'açfio 
pelo seu fallecido marido. o 1• tenente ele ar
tilha.ria Joar.-,uim Severo dos Santos, e de 
parecer que a suppli.c..1.111te seja. attendida, pelo 
que <\presenta o seguiut~ projecto .. 

O Congresso N'aciona.l resol'\"e: 
Artigo unico. Fic..1. c.:msedido a D. Manoela 

Alice 1\unes dos Santo:;;, ,-iu'l"a do !• tenente 
de artilharia Joaquim Severo dos S:tntos. a 
'pensüo annual da l :200$ revogadas as t1ispo-

. sições em contrario. 
Sala das commiswes 11 de setembro· de 

1895:-Fo.tseca Gu!,nq.;·à·e>.pt'eSidente.- Lci>
liel F:tl1o, relato1·.-L·ima B aC'tCI'!J.- Herme
ncrtild o de 3Ivt·ftes.-.::1Icn·~aH ,1~ RatitO$.- 4'1. 

... Giian<1bam .-:-.C,o·l.os_Novues .• -~ ..... 

N. ·t~l-1895 · 

Conc~le (~ D . ~1[a;·;a. · ·J11-naZ:a de Cast;·o Fe-.·· 
-,·ei;·a, --vi~n,a . do cot·611et JOC.:fJ.'tl i;r. Mcuwicio 

~ . Fe;·;·eircl rc peasr.'io ele 200!::, mensaes 
• .• ·- .--:-·.-~:--·· •.•• _t: -.-:-: --::.·.:- - --··. 

A commissrio de pensões e contas a quem tbi 
enviada a p_etiçlo de n. Maria Amalia de Cas
ti.•õ Ferreirá , viuva:do córónel Joaquim ::\I:l.u· 
l'icio. Ferr(!il'a, tendo e:s.aminaüo os documen

. tos·em que fundamenta o seu requerimento 
a peticionaria ; 

Considerando que esses documentos proYam 
·exuberal'ftemente os ·mJc'Vantes ~er\"i~os pr<:· 
stados á p:ttria, especi:l.lmente na Lucto. com o 
Paraguay, pelo . coronel. Joaquim ?.rauricio 
Ferreira., que foi alli ferido gr:tvernente, a 
frente do hata.lhrro de '<Olunta.rios, que con..: 
duziu e com.mandou durante cinco auno.s : 
· Considernndo <iue o mesmo coronel te.-é .do 
~9verno, n.o findar a g-uerra, uma pensão de 
:wO$ da qual j:i.mais se utilisou; 

Consider:~.nuo :~.inda que desta Camara al-

Sala das commissões, de setembro de 
1895.-Fonseca Guimari::es, presidente.-Lco
;;,el FWto, relator .-;!.. G«ano·.õa;·a. - Ccl;·los 
Novaes. - ,1Jm·i{lj10 Ramos .-Li;;w Bclci.:'I"!J . 

N. 102 - ·.1895 

Concede t: D .JoccquinG. Altgelica B;·agcmr;a Dias· 
dos Santo:;, ~itt~>a do 1aajor F;·r~ncisc~ J!.a .. 
ton'io dos Saatos a Jl8il$:7o measq. f. de cem 
íilil ,·tJü. 

D. Jcaquinn Angelica. Bra;ança Dias <los 
Santos, viu va do m:l-jor Francisco Antouio. 
dos Santos, requer uma pensão alem do :ueio· 
soldo que j:i. percebe pela patente de seu fal
lecido esposo. 

A -rist&. de valiosos documentos que pro~ 
varo os grandes o relevantes serviços pres
t:\uos por nquêl!e militar durant& a cam.pnnbn. 
do Paraguay, para onde pn.rtiu como Slmple:> 
soldo.do·;-c ·aind<1.- dos-uãll-peqttenos ?erviços _ ... 
que prestou na brigado. policial onde exerceu 
carg-os de muit."'. contla.nç;J.; pens."'. :~. co'lunis
s&o àe pensões e con~as que a pettciouaria 
esta no caso de ser attendid:~. e por·isso ol!e
rece à cousidera~ão da Ca.mara ·o seguinte. 
pr·ojecto :·· -.~ · -

O Congresso NttcionalresolYe: 
· .-\.rt. ! .o E' concedida a ·o .. Jõaquin:l. ~\nge· 

llca Brazança Dias dos Santos, vi uva do ma:. 
jor Francisco Antonio dos Saptos, \\01::\. pensão 
mensal de cem mil reis sem prejuízo do meio 
soldo qtte or:~. recebe. 

P.!'t. 2. ·· Ficam !'eYogadas as disposiçües em 
coctt·o.~io. 

Sal(!. 11<\S commi~siíes tla Camn.r:~. dos Dapn~ 
tados, .lU de s~tembro ele 1895 .-Presidente, 
FMseca Cui'iiuz;·ües. - Carlos de 1\'ocaes, rela
tor.-Li;;w Bactwy.-.r1. Guanaba~·a.-Leoael 
Fitho.- .ll:f..p·icmo RalHOS.- Hernumegi~do de 
~'\fOYC<CS. 

N 193- 1805 
. canço_u_parecer f••vora,•cl nm projecto conce

dendo a elle igual pensão, projecto esse que Au:o;·isa " Porler Execwi vo a- ;·e(m·ma;· os · 
não te1e ~u~damento ;por haver esse cidadão estt'!l1!tos ele: Escola Po!ucechr~.:ca elo Rio de 
fa.Uecido; . · Jailciro, da acco,·do com o P'·ojecto ,ronau· 

-.. Consiclemndo, finalmente, que sua viuva, ladu z1cla. ,·espcctiva Cong,·e'Jaçao c;;~ 1! 
conta màis lle iO nnuo:; de idade e achn-se em de maio deste am10, com as 1·estricçües 
_estado de penuria ; que ind-ica; e a no;ncar e{{'ecti'tlos;· i;ule· 
· E' de pa.~ecer que seja: deferida essa petic;.ão pcndcr.:es ele r.onct1rso, nos termos do art. 
com ·o segtfinte· project:o: ····· 31.8 do decreto n . 1159 de 3 de cle:emlJ,·u 

- · - ··· · .. ·- ele i892.: o.s ~lentes substittttos 9ue na r_e(~; _ 
·O·Congresso N~\ciÓna~l resol>G : ?'ida escola· C:kCl"Cem"-inteJ"iHamente. o Y.lU!JIS· 

~:;:~. -- ~-:'~r.t::~-1_ ;0 :~ ~OJ?Ce~da ~a !L-Maria Ama!ia . .. terio ha mais de ~.O_ attilOS,_sam __ in!~~u~ç«o 
=--~_:: -.d,; Ct~~t!'?i~~l'l'~l;<l~ -n.n':F"<dC:~QronelJ?.aquuu alguma. __ . · · ·.·- · . . . : . . _. 
• c.,; .. ,, }.~~:ut.'l~l~. f.~rre.n.~,- ~I?n,, pe)ha{)· ~le -200~, men-.1 . '.-:- ·--:· -:-.··-: -.. ·-::.~ ·,-· .. ·-~ __ .. , .. '. -='"""" _ , ... d· .. _ : _ 
.. :_ ~ sae:s.: . ·.· . .- . ·.,- · - · ... .. · - - - A comm.ts:;ao ·d<> Jnstrucção e.,sau .. e:P.n-:.~ 
~;,_ ·:.: ... :A~t:. , 2. ~ 'R~vog~m~s~:as_disposições ~m con· blica,- atten.dendo:a ·convenienéia.dc reme(!Iar 
.. ~·:· . ~l'al'l~: c-'. _ · :o • -·~. • . .. :'. :- . . ·.- •. o :r~gíroe.u ,.:apOl'II)al· :qüe .. Qa. 'Jl!UÍtOS-:.:l-D~!)S 

- • ... • ~ • - • o · -· ... •• • • 
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Pel'dnr:\ ua Escola. Polytcchnica desta Capit..'ll, 
onde ·rigoram_ simult.'lnen.mente do3s regula.· 
mentos espee1aes : o decreto u. 5600 de 25 
de abril c:!e 1874 e· o de n. 1073 de 2Z de no
vembro de 1890 ; e tendo examinado o pro
jecto de estatutos elaborar.lo pela Congregação 
áa mesma escola, em diJrerentes sessões de 
mnio do corrente nu~o, projecto que i com
misS(o foi offici:tlmente o.pl'eseotauo . pelo Mi· 
nisterio tios Ne~ocios do Interior: pom!ero.udo 
mais que, mod1ficado em alguns pontos de 
mero detalhe, o alluJido p•rojecto de est..'l.tutos 
salisfn ,,mplameote às tlecessidades t.le uma. 
meihor organisaçito sciMtitica e :v.lmini.
trativa tlaquelle importante instituto de ius· 
trucção superior ; oO.'e1·eco i~ cousider-a~o dn. 
Camara o seguinte projec'to: 

O Congresso ;'\aciooal decreta: 
Art. l ! ' Fic.'l o Poder E.teculivo autorisado 

~ reformnr os estatuto;; da. Escol:~. Poh·
teclloiç.'l do Rio de Janeiro, de accordo·cou:i o 
projecto formulado pela respectiva. êoogre
!r.lçãO em ll de maio do corrente anoo. com 
tis seguintes restricç<Jes: --Aos arts . . so:e 31, 
accl·escente-se: Dnri~ igualmente direito i 
matricula o certificado ele approvação em 

_ exame.de .m;:tdureza.; 
O art. 105 ser:\ modificado no sentido de 

ampliar-se. de um, a d()US me1.es, o prazo 
entre o _encerramento c:Ins. iOSC&'ipções, em 
conformidade com o art. 64 do codigo ~ppro
'"ado pelo decreto n. 230 de í de dezembro 
de 189-L 

Art. 2.~ Fica o Governo autoris.'ldo igual
mente a oomenr e.IIecti vc1s, independente de 
concm'So. nos termos do art. 318 do decreto 
u. 1159 de 30 de dezembro de 1892, os lentes 
~uh5titntos que na referida ~scola exercem 
mtel•ion•nente o mngisterío ha mnis de dez 
annvs, sem ioterrupç;"i.o nllauma. 

J\rt. 3.• Revogam-se ns. (li~posições em con-
tl'ario. -

S. R.- Sal:~. u:I.S commi·ssões ela. Cnmnra. dos 
Depubdos. em9 de setemllro de 1895.-0sca;· 

• G~lloy, presidente.- P. l''e,·gnc ele Alwcu, re
lator.- Edttat·do de Bt.Teoo.- Pe~·eii·a ele 
Lyra.-Jose A1nerico de 11Iattos. - Costa A:e
~do.- Sil-çct Castro. 

N. 104- ·1895 

Al!lo;·i.{a o Go11e1'110 " a.(n-i1· •> e;·edito sup1)le· 
- ~•lc;!l((r ele 7:707$000 â ue1·ba-Al/(.mdcga• 

- a;:t;: 7" n. 1.2 do ol·çct·;;ltento '!Jigent.:, 1>~wa 
-occo;·,·c;· á;> despe;;a;> da Al(andega, do Es-

signação que lhe fora. destinada no exercicio 
vigente, ê insufficiente para. o respectivo ser
v iço. M:I.S verificou tambem que a ca.usa pro· 
cede lla. ta.bello. do governo, a qua.l consignou 
a somma de 5:670$000 que a. commissi\o, 
balda de informações, acceitou e inscreveu 
no orçamento. 

2'-;ü.o hoU'I·e, portanto, engano de sua. parte, 
elle emanou do governo, e é possível que 
no !'uturoexercicio-1S96-teoha Logar nova. 
reclamação. por isso que a ta.bella pede 
12:600$000, quando a justificação feita pelo 
governo da. iusufficiencia. da verba. de que 
se trata. declara. ser precisa. a. imponancia. 
de 13:3íi$000, pa.ra it.lentico fim. . . 

Assim, est.ai:do plenamente justitienda a 
insuílicienci~ ãit. consignação, no actual fl:ter
cicio; 

E' a commissã.o de orçamento de parece!' 
que seJa a.doptado o seguinte projecto de lei: 

. O Congresso N_aciona.l reStolve: .. ., 
Art. unico. E' o govet•no autorisa.do a.: 

;\bl'ir ao Ministerio da Fazenda o cr~dito sup~ . . · t 
plemento.r de i: 707$000, :i. verba.-a.In>.ndegas 

.Art. i• n. 12 do or~.amento vigente para 
occorrer as despesas da. 3lfaudega. do Estado 
do Espil•ito San~o. re'l"ogando-se as <lispósi
ções·em contrariO. 

Sa.ta. dascommissões, 10 de setembro de 
1895.-lo<ío Lo}Jes, presidcnte.- F. P . • uc,y
; ·iah, relator.- Law·o 3li:llle1· .- Aayu,-to U oa
ttiHeyro.- Paula G!!:,na;·iies .-AI!!/Hsto Se~:e1·o . 

N. 195 - 1895 

Auto,·isct o fJOlle;·;to a etmC'C!ler (I D. 4lm·io: 
Rosa. de Jcsl!s 1\lt.tclurclo, fitl!!t ele D. .1m
Z,,·osina Rosa <le JesttS Jiaclwdo. '' t·eve,·siio 
cl<t pe,IS(ío c <lo meio ;>oldo 11 gvc · e#a :ialut 
di1·c:ito como mae tlo alfr:,·c.< rc(orma(lo do. 
cxéJ·cito JofiO Ba:ptistct Soa1·es .liaelwcto 

D. Maria RoSl\ de Jesus Machado, irmã sol
teira. do fa.llecido alferes r eformado do exer
cito João Soares Ba.ptist.1. Machado, pede nos 
requerimentos juntos a gra.ça de ser· lhe con· 
cedida a pensão e meio soldo t\ que tinha. 
direito sua. mãi D. Ambrosina. Rosa de Jesus 
Machado, jà. tambem fallecida. 

A eommissão de Pensões e Contas, em vista. 
dos documentos t~.presento.dos e d.:\ fnlltl. de 
recursos da requerente -p::lra. viver modesta
mente·f entendeu formular o seguinte pro
jecto: 

.. ta<lo elo Espil·ito .sm~to 
: ·. O CoQgresso Nac~onal re_solve: 

A commissão - examinando os funda.mentos · Art .-:;·1. •:Fic.'l.·ó ·govex;nõ ilutorisado a con.:.: - -
::~ -!echtma.~~ da ~\lfa.nde.g\l; do-estado doE_s· ceder a D. Matit\ Rósà-de Jesus" Machado, 
llmto Sant~, _verifiçou qu.e realmente a. ··~Q_n- filha solteiro de p_ •. Amb~;~_sina. Rosa. de Jesus- -
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Machado, a reversão da pensão e do meio 
soluo a qu\3 esta. tioh:l diraito como mãi do 
a1reres refonnado do tlxercit.o João B1\ptista 

n despeza de Ministerio da Justiça e Ne
gocios Interior:es para. o ex~rcicio Je 1896 • 

Continuação da 2• discu;são do projecto 
u. 1 íS, de 1895, fixando a dcspeza do Minis
terio d(l. lndustria, Viação e Obras Publicas 
para o exercício de 1S95; 

Soares i\í;\Cho.do. • 
Art. 2. ~ Revogam-se as disposições em cor.· 

trnrio. · - · · 
Sa\a das sessões. 11 de setemurode 1895.

Fon.scca Gt~ima,•acs, presidente.- LeoneL 
Filho, relator.- Cm·l:Os So"Paes.- Hc,.,,,cn-e· 
gildo de ltloracs.- .1! m·icmno Ramos.-.'l. Gua
nabam.- Lima BaCV. I'!f· 

Contiuuncã.o da. discussão unicn do pro
jccto n. 5í. de 1895, mantendo_em sua t?leni
tutle os dire!tos conferidos nos Estados pelo 
art. 64 da Constituiçã-o :;ob:'e :.5 tct·ra:; devo
lutas situadas nos seus respecti>os tõrrito
rios, e rlâ ou tr.~s J>l'O'I"idenc:as ; 

1~ discussão do projecto n. }4;) A, de 1895 
autor!sandfl o go\·erno :1. con!it•:nar no pti~ 

N. 196 - 1S95 

At~to 1-isa 0 !JO~crao a c:o;1cc<l.:r a DD. Hotten- mciro posto do exorcito todas as pt'<\<;a.s com-. 
cia .4clelaidc GH.illobcl e JosCJlltintt Constança mlssion<tdt'IS nesse posto :tté S de novem1J1'0 
GttiUobcl, filhas do ;"aUecido rolonct ,-cíor- de IS9-1 i 
mado do Coi7JO ele Eilgealtci1·os Joa~uim Caa- 2• discussão do projecto .n . · 10, uc 1893 
dido'Gttillolrd, a 2,c~siio de 1:200$ auaua.es, cnt~~ne~u~o-os bens n~o .sujc!!o~ <i pc~hora_; 
~·epa,.ticltMlCHlc 1· 4Jscu,.~ao d.n pro~ecto .n .• 01, d. 1S9o, 

autorJ~t:ldo o Poder E:.:ecullYO ::1. raret·ter f\ 
A Commiss1o de Pe.n~es e Co:. ta:, exa.mi: _1", cl::_s.<:e__ do ~x.er~~~.o o ~'!ne~lte .~e!o:-m:v~ d~- _ 

Dando o re<:;uerimenlo JUnto de DO. Horten- nrm_~ ~.:,.. c.naLru1. C~. I~':, a~,u,to 9Jo.OY, 
cia Adelaide Guillobeil e Josephir;a Constauç.,'\. ;., Discussto ~o p~r~ce;I' -~~: -~:"'' ~':. 18,9.,, Jul-

: Guillolle1, filha-s do finado corou&l J'eformndo ,ando ~u~ tLve s:l ~tri-ta.t :l..o_,~~·mlo a ~e: 
do Corpo de Engeu!J(~iros Joa.qulm C:rndido prese.,nt,\çaO, de 'a.r.~s oancp~~= t.:<lnlp~nhtas 

- . Guillobel, em q_ue pedem un::>. p2osão, ou- com séde nesta. cap\tl\., que re;;.~.~~m contra 
--~ teo_tks_er lle tooa a pro~_edenci~ s~melh:mte : C:~branç.a ~~ ./~p~sto sobre dt•Iaendos na. 
- pretençã.Od)erfeitnme:oleampt\r~dapelosbotlS .a,.~? -~~} •f ... lo, .. , • 

ser\·iços prestados á Pa.trin. ncr :u1uelle offi- p!scuosao umc~ elo pn!ecet n · 33, de 1895. 
CiO.* D:tS di>Cl'S:.\S COtntni.SweS d~ que fôm in· opm::~d-0 n~.~llhdO de ser :lJ>}ItOV!}.•l:l.,a emen
CUmbidO pelo gtm~rno. dl:\_ "P!_~eut.~:l<- pelo ~~· G;l ](.tn? Lo.ato. ~~ -

Os docnn~eutos qno .iunt:\l~lm proY:tm suf- db~n:s~o ~n~ca do .P:OJect? ll. DO, de 1,89-.., 
:ficientemente ntlo só ~L i!!1po:·tnncia de-sses Se\·~· 1 ., dt~cu;S~lo d? proJecto .l. 1~6, de .-;.~:J,. 
Tiços como :. Jlobrc;z:a 'wnr:u:!a da - roque- torn .. udo .,x..enstvo aos _guarda:s de poltvto. e 
rcn~. ~ ' ' ' :. a~;; p•trões d<:r.> emba~c:lçoeS dos _o.: :;enaes de 

Assim pe~-~n~o "P~'~·>r:·n 0 :-e"'uinte pro- marmb:1. da .~epubltca o. ~oncr:.cJn rle que 
jecto. "' ~ ' "" (.) .. ~ " , " ::;oz:\ln os ~uardns de vohct:l. t!o Arsenal de 

· !\lnrinhn di\ Capital F~1ra.!, de concorrer 
o Congrc;;s!l Na.c\{\t~:t! !'esot;c: 
Artigo nn1co. ~ico ::> f:OYGrno ::mtoriS.'\do o. 

conceder a DD. Hor:cncia A•.lebidP. Guillobel 
e Josephin:i Cor:sl..'\-:1\a Guillobcl, filhas !~ti
mas tlo fnll ecic~O CO!'One! reformado do COJ'IJO 
de engenheiros, Jo:tqttim Caudido GuillobeJ: o. 
pensão de 1:200$ an1.1uaes, repr.rtidamente; 
revogadas as disposiçi5es em contrario. 

Sala..<las :.essões, lO de setembro de 1895.
Fo~seca Gui;;!ariias, ;presidente_- Lima Ba
cury, t·elí\to:•.- Ca1·los N'ovacs.- Mtwianno 
.Ramos.- Alcindo Cr.zanaba1·a. - Le011cl Fi
lho.- liermcnefjildo de .Mo1·acs. 

·o !!ib·. -Presi4!ente- Acbaudo·se 
adiantad~ a hora., desi:goa. para ama.nbã a se
guinte ordem do dia: 

. ~~parte ate 21/2 horas ou antes: 
.i:;;:·_~: •. _.Coritin unção;_da. discaS:São unica..do •. parecer 
=:::-.:.. n. l49-.. A~~if 1895, s'oore nS" emendas "õft'e
-~-. recidas a.o projecto n. !49, de-!895, que tUa 

{l:\ra: o montepio dos empregados puhlicos; 
1• di~cussiio do projocto u. 110, de 1892, -

nntoris~ndo c governo a coutra~tar cem Jus· 
liu & Bandeira. a construcçiio cl<! uma. ~stroda 
uo ferr-o t.eN:t do lurgo d~ S. Fl'acc;sco d~ 
Paula a. Sapopcmbn ; . 

2• discussilo do projecto n. 219, de 1S03, 
nutoris:tndo o go'l'erno a ionova.r o coutraclo 
de que ê cessionaria a Cotr.p:10llh1. Geral da 
Melhoramentos no Maranhão, segundo as 
bases que n.preseut~; · 

Discussão unica do projecto n . 231, de 1893, 
eievando a 100$ mens.'\eS n peus.'to tle que 
goz.cD. Constança Leopoldiua de Albuquer
que, vi uva. uo caf!lW.o Fra:JCISCO de PaUli!. .'1.1- . 
meida e Albuquerque ; . 

Discussão uni e<~. do proj ecto _ n. 254. , de 
1893. autorisaudo o Poder Executivo a man
dar _pa.§.!'ar a D. Eula.li& da Silveira. ~íemeJ:er 
e suas <;luas filllas solteiras, ~'l!iuvn.- e filtlas do· 
fullecido.capitão João_ Conrado_.~.i~meY._er, .. 4~ 
dnta·desta lei .em diante, o meio soldo e pen
são q-qe percebe, pela ~~-1~. ~c:un_l ;' 
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Di;;cussiio uoica do projecto n. 251, de 1893, Filho, n. Hcen~ de 12 mezes, com ordenado, 
concedendo a. ~nsão dE! 100$ men5:·•* 1·epn.<·- par.1. ti·nt:w de sua saude ; 
tidamente, em f;1vor dos filhos menores de Discussao unic;\ do pr.recE:l' n. 142 A, de 
D. Is:lur:t carolina Amnt•o ~'Idas e do falle- 1895, sobre emendas oll'erecidas em 3• dis
cido 1• teoeute da. nrDlnda. Henrique Frnn- cuss.i.o do orç.1.mento da rnenda; 
cisco Cald:1s ; . 2~ discus~ão do projecto u. 83 A, de 1893, 

Discus~ão unic.'\ do projecto o . 76 A, de nutori~a.odo o Poder Executivo a cootracta.r 
1893, cooCé.dendo à vinva do Dt'. João Fit·- com o eo~eoheiro M•res Pom1>êo Carvalho e 
mino Vellez um;\. pensão aoooal de. . .. Sonz.'\ e José Augusto Vieil·n, ou com quem 
2:400$000; melhores V<'llt<"1.geus offerecer, n con;;trucção, 

Di;;cusS:'io uaicc\. do projecto n. 172, de 1801, uso e ~oso !le um ramal lc1·reo ela e:sl;~ç;'io de 
conoodeot.lo n. pensão de 100$ meusaos, rapar- S:J.ropernha á ilha 9,o Govei'nndOJ'. c outros 
tidnmeute, a D. Ursulioa C;~.ndid,, do Couto e melhoi·nt:nGnlos, nus co:Jtlições r1ue indica; 
outra, m~.i e irmü. deo f<lt llecido cirurgião na- Cootinua~.ão tia 3·• di:;cus:;ão do p1·ojecto 
Ya.l, Ot·. João Pinto do Couto; n': 35, de 1895, autori5<'1.ndo o Go\·eroo n re-
n:scu~ão unica. do projecto n. 110, de 1804, ver o regulamento e progrnmma de estudos 

elev:1oci~ de 60$ a 100$ mensaes n pensão do do Gymnasio Nacional (redacção pam g .. dis
alfcr~s hoooral'io Anto:oio Pa.es de Sà Bar- cUSS;i.o do projecto o. 205 A. de 180.1) ; 
reto; 2> discussão do projecto n. 39 A, de 1895, 

Discussão uuica do. projecto o. 28a, de determio~ndo as coodi<:.ões de rencqnisicio 
189:;, conl'.edendo n 0 :-Juhann. l\lorel Gt~.rc~z dos dit•eitos de · cidadão lJraz.ileiro, ct'lll ~oto 
Pai<<l, vinn\ do tenente do exercito D:o.:-o em separa•lo do Sr. l\l•'rtins Costa Junior; 

.-. Gru·cez Pnllla, a.pens:'io nununl -de --960.;;100; •. l".discussão-do .projeclo u. 13:> A, tle -J895,-
Ja di>cuss'io uo proje~:to n. 10, de 1894', dis- crenntlo no Supremo Tribunal Fe<ler<tl o· ser

;JOndo que sejam eo_lregues pelo governo aos viço tacbygraphico, e dá out1·ns providencias; 
Estados os proprlCIS Dll.CIODI\eS que não s~ tliscussão tiO pro.jecto n. 84 .• de 1895. 
siio oecess:nios para o serviço <.la. União, e it ti'Msferiot.lo ao dominio do Estudo ·:le Mntto . 
Inleotlencit\ ~Iuoicipn.l d.o Districto F~deral os Gros::o div~rsos proprios JHl.Ciouaes, · que a 
.eclificios, que menciona, onde se.-e:xecutam União uão ne~sita para. os se:-\·iços l'ederaes; -
serviços municipaes, e os comprehendidos no ·3• discnssüo do projecton. i5 A, de 1895, 
plano de melhora.mento:s desta Capital; concedendo it Jrmanàao:le do Saolissimo Sa-

_,_ __ 2~ parte as 2 ~.,; horas. ou antes: cromeuto da C:tut.lelaria tres loterias de 
Discussão unic.'\ do parecer n. 1i9 A,de 1895, 1.000:000$ C.'\d1\ uma (redac~ãv pat•a 3• dis

robro n emenda npreseiitrula em 2• discussão cu:;são do projeclo n. i~, t.leste anno) ; 
do projecto n . 179 do cot•rente r.noo, que !• discus;;;'io do projecto n . 89 A, tle 1895, 
alír<- ao ,lioisterio d:~. Fazenda o credito snp- opiMndo no sentido ele não ser apJ•rovado o 
ftiementnr de -1 .000:000$ á ;erba - Exerc1- projecto n. 80 deste 11.nno. quo su l ·~titue pelo 
cios Findos - da lei n. 26ô de 24 de dezem- qne n elle !lcomn:lnll~ a b.tlJ(olln F, nnnexa :i. 
LI-o ele 18'J! ; Consolitlaçiio das Leis da.;: Aliim~'c:tcs c Meras 
D!~cussiío uoica. do parecer n. 82 A, de 1805, de Rcaclas Frtdurus ; 

rol!rc a emenda apl'esentada em 2• discu:>- 2> uiscus~::to do proj~clo n. 13-!, •le JS9J, 
si'io tlo projecto n. 182 do corrente nnno que opioando pela np-pt·o~aç.ão <.lo pr.oj ~c to n. 295, 
alor~, no rig-euta exet•cicio, o credito supple- ·de 1803, que nutorisa o ~oYerno a contl't\ctat·, 
l!!eni:tt' de 562:240$610 a vnrins vel·bas do com quem melhores ;a,nt;lgens ~iT•' l'ecer, o 
art. 2° da lei n. 260, cllo 24 de deze.titbt•o de serviço do !HtYcgnçãv do-3 portos rlc s. Fran-
1894 ; cisco o Ant:tl'nnte, no rio Paruahylr.~ ao da 

Di;.::ussão unica do llrojecto u. 14.4, de Tutora, 11(1 Est:\do do hlnranbiío; : 
1895, autorisanuo o Poder E:l::e<:nti~o ::t. cou- l~discussiíodo projecto n . 131, t!.; 1~95. de· 
cede1• a Alcio.les Catiio d& Rocha Medrado, bi- clarando sem effeito a re;;olnção do Poder. 
blioi.becario d::t. Escola de Mio:~s de Ouro Execntivo, de 2-S de outubro de 1591 , que an
P.rêto, um anno . de licen~, com ordenado, nulou o a.t:to equitati7v do Goveroo ,Provi
par;~ tratar de súa snude ; . sorie de li de abril de 1890, e considera. com 

Diseu:;sã.t> ttoico. do projecto n. 165, de o curso de sua. arma pelo regulamento de 
1895. :IUtodsando o Pod.er Executivo :l con- 1Si4 o tenente de cavallaria Zozimo A\"t'e~ da 
ceder a J_ulio Tl'(l.jano do Moura, clirector da. Si! veirn, e com ell~ todos os oillcines e; praças 
4" secoão do Museu Nacional e de Laboratorio que se nchnrem em suas coudicoes; _ 
Anntomp-pathologico da Assistencia dos Alie.: la .discussão do proje\)lo n. 93 .. ~~. de 1895, 
nados, urn ao no de liceD1ça sem ~enci rue:ttos; a.utorisando o Poder EÀeculivo a mandar 
· Discussão: uniCD. do projecto·n. "177, de 1895, oonstruit• um r:unal · do pl:olongameoto da Es- -. 

nutorisitndo o Poder Execu~.vo ·a conceder ao trnd(l. de Ferro da Bn.hm,, de S:1nto 1\ntonio -~ 
· ·"escripturario da·Estrada de Ferro de · Paulo -das Queimidas; Ol,i de o~tro ponto ·mais· con-:- -
' AQ'o~s-?, LuiZ; F~nt.ridcs de Âl'anJo Besotiro veniente, à_ Yilla do ·l\Iorro do Cbnpéo ; 
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s~ -discus:;ão elo projccto . n. ~o 1,. de 189-1, 
declara:1'lo extinct:t ~· divi<l~ em que ficou 
p:1.ra com a Fazenda. !'{aciona! o t'allecido co
ronel do Exercito Wence::lào Freit·e de Car-
i'a.lllo ; · 

3' di::cnssão do projecto n. 9 B, de 1895, 
interj)ret:mdo ns diSposic;ões do n. 1 do § 1• 

95• SESSÃO E:\[ 12 DE SETE:UBRO DE 1895 

Pl'csidenci(l dos .Srs. Arlltu•· Rios ( fÕ oice
p.·cside-llle), Costa .A;cueàa ( 2° t>ice-pre.si
dcatc) c .·h·llnt~· Rios ( i • vice- pres:deitle . 

do a.rt. 2• d~1. lei u. 26-0, de I de d'ezembro de Ao meio-dia procede-se it chamada, il qual 
1841. e do art. 1• das inslrncções approvadns respondem osSt•s . At•thur Rios, Thomaz Del
pelo · decreto n. lS~s. de 21 de fevereiro de tiuo, Tnvru·cs de Lyra, Alenc.'\r Guimnrães, 
!S91 (re;Jac~ito pora 3• dt::cussão tlo suhsti- Só. Peixoto, Liola Bacury, File to Pires, Ga
tuti>o ao pro,jecto n. O, do corrente nono) ; briel Sal~do, Matta Bacellm', Augusto 'Mor\-

=·-:::;:: 2• discussií.o do pt'(\.iecto n ... 202, de 1894, tenagco,Theotonio de Brito, Bl'icio Filho, Hol
determinando que os officines do exercito re- l:mda de Lima, Benetlicto Leite, ViYeiros, 
formados ou que se rel'or-mnrem. f'\e accordo Luiz Domiogues, Cos!a Rodri;;ues. Gustavo 
com as disposi~ões do decreto n. 103 A, de 30 Yeras, Eduardo de BerNdo, Curistino Cruz, 
de· janeiro .-Je 189!•, s:i estiverem gradu1dos Ani:;io de Abreu, Nogueil•a ?amnnguã, Ar· 

-no posto immediato, sejam considerados, thur de Vasconcellos, Frederrco Borges, GoQ
para todos os effeitos, como si estivessem efl'e- ç.1.lo de Lagos, Torres Portugal, Thom;.u; Ç~ 
ctivamente providos na cl:lsse de que tiçerem v<\Jcnnti, lldefooso Lima. João Lopes. Fnn
<\ gradun~.ão ; cisco Benevolo, Jesé Bevilll_qua, Augusto Se-

. Discussão noic.'l. õo projecto o. 123 A. de Yero, Francisco Gurgel, Junqueiro. Ayre~. 
__ . 1895 .. a.utorisnndo do Pod~r Executivo a apo- SilYa l\I:lriz. Trindade, José Mnrianno, Arthur 
. . ·sentar, no logar rJitE: actun1mcute exei:ce e Ol'laudo, Toleotino de Carvalho, Martins 
~- ·-rom·--todos os ~·~ncimenlos, o coronel Pedro Junior, Gaspar Drununond, Coelho Cíntra, 

•.. . _Pa.ulino da Fonseca ; . . Luiz ele Andrade, Cornelio da Fonseca., Lou
.. -Discussão unica do• Jll'(ljecto n. 139, de reoço de Sá, ~Iedeiros e Albuquel'fJUe, l\1íguel 
'· -· IS95, autot'isaudo o Poder . Executivo a. con- Perntunbuco, Gon~al ves Maia:·, Carlos Jorge, 
_· __ · _cedet• ___ no engenheiro civil J.osé_Dias Delgado Fernandes LL.'lla, . . ll.raujo _Góes. Clemeutioo 
--; -· dé-Ca.rv:lllío Junior, lente do Externato do do :Monte, Rocho. CJavalc.'l.nti, Octavia.no Lou-

Gymnasio Nacional c: professor do Collegia retro, Olympio de Campos, l\1eue7.olS PrallO, 
:-:·-Militar, um anno de licença, com. o ordenado, Gemiuiano B!-:tZil, G·ouve<L Lima., Santos I~e
--- pãl~ ti'<1Ütr de sún. ~rude; .' . l'eira, Augusto de Freitas, Neiva, l\liltoo, 
· D!sctls:;ão uni~ do pl'ojecto n . 260, de 1893, Jh-ancisco So<lré, Tosta., Aristides de Qociro~, 

·concedendo a D. Ma~fis.'\· Rodrigues Cnlm1l, \'er!:ne de Abreu, Eduardo Ramos, Paula. 
filha do c.'\pitão José Carlos Cabr~l, morto ua. Guima.rãe:;, Leovegildo Filgueiras, José Igna
guerra contra o Pnrnguny, um:~. peusito a.n- cio, Fl:wio de Araujo, Tolentino dos Santos, 

· nua! de 848$, independente do meio soldo que Sebastiito La.uuulpho, Pa.ranltos l\Ionten~"t'O, 
percebe; Atllayde Junior, Torquato Moreira, Galdíoo 

Discussão nuic<t do projecto n. :?iO, de 1893, Lot·eto, Antonio de Siqueira, 1osé Carlos, Ser
maodnndo f(nB continuem :t ser p:)gas a D. z~dello Cot•t•ea, O~c:w C.otloy, Lins d~ V:l.s-
1\Iathilde de .-\ccioly Lins, desde l de julho de concellos, E1·ico Coelho, Albet•to Tot•res, Foo· 
1892, o montep!o e meio soldo do seu falle- seco. Portella, Belisario de Souza, Euzel:io ue 

· ·cido· ti lho, o nlferes Sebastião Carlos de AC· Queiroz, costn: Azevedo, "Alcindo Guanab:lra, 
cioly Lins ; Sih·n. Cnstro, Ernesto Brazilio, Jnlio So.otos, 

Discussão l:uic.'l dc1 projecto n. 122, de Sebastião de Lacerda, Ponce de Leou, Paulíno 
1893, cooccdencl? a l::l. Olympin. Caroliua da. ele Souz..'\ JuniOt', l\Iayriok, L-.tildulpho de Ma
Silva Barata, VIUVn do desembargador Joa- ~alhães, campoliun, Litn.'l. Duarte, João Luiz, 
qttim ·Antonio da Silva. Barata, uma. pensão Gar>alho Mourão, Chagas Loh.'lto, Luiz Detsi, 
mensal de 100~000; Fen•a:t Junior, Fortes Junqueira, Francisco 

Discussão unic.'\ do pr(\jecto n. 221 A, de Veiga, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octn
.~ ·· 1894, concedendo a D. Cyrilln. Rodrigues da ''i ano de Brito, Lamo\mier GodoCredo, Fer

Silva, viuvt\. do Dt•. Frnnci::co Rodrigues !la reh'tl. Pires, Pinto da Fonseca, Arthur Torres, 
· Silva, ler. te · da Faculu:ule de Medicina dt~- l\Ianool Fulgoncio, Paroisn Co:valollnti, Liu· 

· · .. Bahia., a pensüo aunual de 2:000$000; - dolpbo Caetano, Carl(IS dns Chas-as, Francisco 
·- ·- •· . Discussão unicn. do porojecto n. 19i; de 1894, de Bnrros, Paulo Queiroz, DNmngues de ·cas
::.::,~relevanclo :a prescl'ilpção em· que ·--incorreu tro, Bueuo de Andrada, Paduo. Sulles, Vieira. .. 
:.':· . · · D: . Maria· Jose_pllina. Feitnl .ti ma · .para pei:- de .Moraes, Fr:mci::co Glicerio, Furtado; Her· 
r::::·:· ~e_per-.o ·meio: soldo· 3· rque tem ·diraito: :- · · men.égildo de-N!oraes;-Alves · de . Castro;pr-"': 
· -·· · • · · · · - · - ·.. bano de Gouvêa, Xavier do Valle, Marrano 

~~~.;,;·:l~J~~~s~"'-~: s~ssa~~as. o..=.ho:-as.p !0 ._!llm~tos.. Rnmos; ':Almeidâ'TÕrre~;r;a.uro Mulle't·;: P~nla· : ' 
-- - ._., Ramos, :Francisco. To1entillo, Emílio Blum, 
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Fonsecn. Guimnrães, l\.Inrtios Cost~, Mat·çal 
EscObi\r, Apparicio 1\Iari,ense, Rivad;wia Cor
rê:\ \'ictoriuo Monteiro, Aureliano Barbosa., 
Pin'to tia Fons~, Vespasiano de Albuquer· 
que, Francisco Alencastr·o e Pedro Moacyr. 

Abre-se a sessão. 
DGix:~.m de comp:u•ecer• com cn.uso. pn.rticl

pad:l. os Srs. Rosa e Sil v:~., Co~lllo Lisboa, 
Enéas 1\Iartins, Pedro BQrges, Helvecio Mon
te, Cltnteaubriautl, "\.rminio Tav:wes, Mar
cionilo Li.us, Zama, MaoQel Caetano, Dionysio 
cerquei•·•'• Roul'iG"ues Lima, Marcolioo Moura, 
Nilo Peçanho., Uru;\oo Marcondes, Almei<L'\ 
Gomes, V;\z de Mello, .Monteiro de Banos, 
João Penido, GonçalYes R."\mOS, Ribeiro de 
Almeida, Valladares, Cutpet"tino de Siqueh·a., 
Rouolpbo Abrell. Theo1tonio de l\lagalllães, 
III<ltta !\-!achado, Lamartine, Simüo d<\ Cuohn, 
Cost<\ 1Iachado, Olegat·io Maciel, Alft•edo 
Ellii, C:l.Semiro !le Rocbo,, Almeida Noguei.n\, 
Di no Bueno, Adolpbo Gordo. Moreira da Silva, 
Herculano de Fre!t."\s, Paulino Carlos, Cinci
nnto Br:~.ga ;-Ovidio ·A~ra~o~es, Luiz ·A~olpbo, 
Caraci~lo, Angelo Pmhetro e Peren·a. . da 
Costa. 

E sem causa 03 Srs. Pir<!S Ferreira, Cunha. 
Lima, Pereira de Lyra, Cleto Nunes. França 
C:\1'\•albo, Americo de ?.fattos, Agostin!to Vi
dal. Barros Franco Ju'tnior, Domingos (le 
l\lt'rnes, Costa. Junior, Gustavo Godoy, Al· 
herto Sa!l~s, Lat:lenlla Lins e Bra.zilio d;\ 
Luz. · • · · · · · - --

E' lith< e sem debate :approvada.a acta da 
s~s;1o antecedente. 

O S r . • T osó l\:ia.ria.n o - (pela 01'
c/.>Jil) tem que a.presenta:r llm requerimento, 
que considera de natm·ez.'\ urgentíssimo., 
visto como se trata da e::tecução Iitteral de 
uma. disposi\:t'to e:s:pressa. da lei; mas. nr1o0 
o podenU.o apreseot;\r por !i~lta de nu
mero nc recinto, pede agora á. Mes..1. que, 
lo~o-que houver numere> legal, se dign"3 de 
conceder-lhe a pala.>ra para formular o pe
dido nos termos do Regimento. 

O 5R. PRESIDENTE observa ao nobre depu
tado que os requer_imentos de urgeocill. de
vem ser feitos por escripto. 

Sr. presidànte : algumas palaxras apen:tS e 
ficarei satisfeito. 

Da leitura do parecer oirerecido ó.s emendas 
sobre o projecto n. 149, do corrente anuo, 
fixando as despe7..a.s do !llinisterio da Justiça e 
dos Negocies Interiores para. o exercício do 
a.nno futuro, vejo Que o illustre auctor da
quelle trabulho acceitou umas emendas e 
rejeitou outras, baseaudo-l;e em argumentes 
que lhe parecerom valiosos e producentes. 

Dentre as emendas que não mereceram o 
assentimento do digno relator, se acha a de 
n. G, que n:and;\ eleYar ;L 15:000:j a verb.1.. ~e 
S: 000$ constgnada no orçamento para aux1ho 
a Policliuica. Geral do Rio de Janeiro. 

Bssa. emenda estü. assignada pelo illustra.do 
Sr. Augusto de Freitas e por mim. 

Não é intençii.o minha, Sr . presiuente,acre
ditar c.le qualquer maneil·<t que o illustrà~o 
relatot· quiz2sse neg!lr o seu voto em apoto 
da. Policlioica, nã.o. 

S- E:t., pelo contrario, ::tcceitou outra 
emenda. :sob o .... n. 5, augmentando . para. 
12:000$ n. j!i citada verba do or~.nn1:ento: . 

·T,\mlJcm não ·pretendo censurar ou ct•ttlcar 
a prefereoéia dada á ultima emenda a que 
me referi, porque me pare~e que ess.'\ pl'efe
reoci:\ é razoa>el, pot· co~er~:nte com o proce-
dimento do honrado autór do parecer. ' 
·s. Es:., na súa: louv:~.vel e· ,justo. faina de 

dinüuuu· o mais posslvel os encargos do The
so~9 Federal, prefe!'iu a emenda que menos 
pesava sobre elle, não se lembrando, entre
tanto, de que nõs pediamos a ridícula quan
tia de 15:000$; que representa. um obulo em 
relação nos impagav~is e importantiss~?? 
serviç<;s que tem presttulo, ba 12. annos, :~ Ja 
muito crescida popul;.,ção ~esta Ct~'\de, aq~el
la benemerita. casa. de cartdade e tostrucçao. 

E' meu unico fim, vindo á tl'ibuna, pro
curar mostrar MS Srs. Deputados que. ·si a. 
qnantio. de 15:000$ que pedimos no. emenda. · 
n . 6 é um i nsignüi.c.'\nte auxilio proposto J!~t'a 
a.quelle prestimoso instituto, :~. do 12:~00:-;. ~e 
que trata a emend::t sob o. 5 é uma Dlnh:ma 
atirada no vasto oce!l.no das necessidades e 
das faltas que assaltam. assoberbam e asp~y
xia.m a PolicliniC\l. do Ri':l de Janetro 
(A1Joiados.) _ - . 

Estou convencido de que, si os tllus~r~s 
Srs. Silva Mariz. Vergue de Abreu, Br1cto 

PRIMEIRA PARTE D_-\. ORDEM DO DIA 'Filho e mais si;,.nn.tarios da emend:~. dos 
_ . . _ 12:000$~ tivessem tid_o préyio conhecimento 

E' an~unciacla a contiouacao dn. d1scussao d:1. de lo:OOO$, Lel-o.·hJa.m dEnxo.do de ap:r:ese~
nuica do P<l.l'ecer n. 149 A, de 1895, sobre as tar e de bom grado acceitftrial;ll es!a·que JUStL-
emen•Jas- otrerecidas ·ao· projecto n: 149, de fico neste momento. - ·: . 
1895, que_ fua a despe:!:a. \lo Ministerio da. -- com atreito, sr .--presidenté~-não;preciso de 
Just-iç.,_ e Negocies Inte_riore3 para o eiercicio grandes esf~rços de diõllecti~ e ~~ argu- . ~· 

:!!e 1896 ; .. ,...::. .,.. _. , - .· - · ·· - - - ·mentos sublls-e·finos para mostrar a Ça.mara. "·· 
· ·· .. : - ·- · . _. · · dos Srs. Deputados quanto é mere.ced~ra -.de ,·.-:.: 

.-::. :..0 S~·; E d u a 1·do· d e --B eri·ê d o.;.:, -·u.'ll -~forte ·:apoió~'5noneta~io~=-· est!'-;;:cnrt ~a~~!a.·· :· · 
- l\ão prefeúüõ tóma.r ·muito tempo -â:Camarn, instituição a que· me fen1io refertdo. · · · 
_ C~Ú:F-V."V ~ --. ~.~ ·-· .-~- --~ . - -- 24 
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Li~eiNS ti';Ços biog-Jro.phi~os bnst:wüo para instrumentos necessarios, faz est<\ eslimatla 
most!":\t â C;liD<ll'a. qunoto e preferi"el a cns:"l. de soccor-t·os gastos supe!"io!·es às su:ts 
emenr.!a de 15:000$000. forças, seutlo certo qtte o or·çlmento de suo. 

A Pol!clipic;J. t'oi lfoncl:1d1\ em junho de despez~1. e~ée :tono sobe a ma:s ·de 20:000$ 
1SS2 pelos ingentes C!>fo~.os e bo:t voot:tde a.lteodentlo-se ;i.s oucommeollas que jà. ~ 
dos !llu;;lres cliuicos Drs. ~Joncvrvo, .Mom:~. acllnm feitas ua Eul'O!XI. 
B1·aúl, Sit..-o. Ara.:1jo e outl'os, e de enlão Alli m;quellu ~taflelectmeuto, Sr, nrasi-
par:l. câ tem elln tmba!hado constante- deute, é luJo melhodo, e tuuo ordem. 
mente á custa. de soccorros pecuniarios, zelo e Devido ~·.o espil•ito systemati.:; :~dO!' llo seu 
intet·esse s..:mpre crescentes d:\ pnrte do.quel- íllustr·J•.!o actnt~! dit•ectol', o dbiiuctissimo 
les c.;ue a teem suswut:aclo até ao presente. ocn;ist•t ür. Mot\1\\ l~t·azil, e clo r>cs.-;o.\1 que o 

As suas s<1las concorrem diariament'3 p.lr:l. cerC.'\. ncha-se a escriptm.\ç.ão (laquelhl. <''St\ 
mais de 300 doentes e nellas se acham instai· de tal mo·.lo rcgubda, que o doeu~ lfln jl\ 
ladas c em exercicio oito clioicas ditr~reutes alli urua Yez se tt·atou e que de novo volta. a 
que occupa.m 17 metlicos entre Eff .. cti\'03 c ella pooe, do mo:neuto, sabet· a. époc.t er&J que 
chefes de clioic.1., al.;m de muitos ajudo.ntes lã. es~eve, quaes erc1m os seus so:ldm~ntos, 
que a _ est,.)s substituem em suas f:1ltas, de quem o lratou, quaes os meios etn!>t·~g.l.dos, 
sorte qull os doentes encontram sempre quem etc .. etc., o que Yem facilikw e anxili<>:
cure de si chts 9 born:; dn manhã ãs 4 da mui_to o medic.:l nns suns nevas iod;tt;;'ÇÕ9S. 
tnl'de. J;~ vêem os S\'S. Oeputãclos que css:1. tostt-_ 

De ISSZ n est<.l parte. toem ido á Polic1ioics. tuiçã.o é d:JS qt.:e rot\ls merecem por h.: ver 
procnro.r nlliVio aos seus soll'I·imetltcs ô0.26l :>dquit•i,1o dirailo ú protccç-.ão por parte dos 
doeota>, M:< qunes fot•am cladns -121,2li co·u- Poderes-Puhlicos , .. - --
soltas. pa.ssn~las 84.20·2 \'eceitns, pr:tticn11as De lSSS par-a cú é que o govet'no te:n, de 
9.040 op3t-a'=ves e feif3S 30. il6 <lpplicações a.lzum modo, auxiliado e&:•• im;iitui~~.o; a 
electtie<tS. principio com 12:000$, depoi$ eom. 10:000$ e 

Ora, $i avaliarmos om ciinh~iro todos esses flonlmcuts com ~:000$0~0 . 
scr\·iç.1s e calcularmos as consultas a 5$, as E' isto que -çemos : de um hulo muito ai· 
applicaçr~C:s electriC3S :\ 10$ e as- operaç.ves n. truismo, muita beoeftceocia.. - f:- do outro sô 
JOO~, Jli'C'Ç':)S muitos iu.feriorei aos em que são migalhn;; ! · · 
communmJeot'3 taxnrlos os ~erviços . dessa C!'eio que uiio llrGciso tomar mflis tempo .it 
nnturezCi. ú!remos qu.e todos. esses t.t~..tb;dl!os cam:1r:1, dep<liS de h~ ver bistoriado .em hwgos 
sommnnH' imigniftcan te 1111nntit\ de3 .348: \45.'3 tra.ços a. \';da e os sel'Vi~.os dtt Po!ií· ioica,para. 
que n !'~!i..:Enic:>. tem distribuillo âquelles convencei' aos Srs. D3puhdos de que esse 
que teem procurado seus conselhos o~sles instituto de a:n:>L' ao proximo conr,uistou o 
12 annos ·!e sua profi<~ua. e excessi>amente d!t·eito lie s~r 11rote;!ído uelo coepo lezi3l:tti
trab:~.lhosa. e:tist<!::Jcia. . vo, embora :. émem(;~. u. -5 não te:.J ba ~ coo~-

\'c V. Ex., Sr. pre.siliente, qunnta abne-~ guitlo v f.Lvor de ser nccsita. pel<.l c:>mtní~s::i' 
gaçio, c1n;lllta ca::ida.cL~ h:t. naqnella CaS.'\. e estej•\ a Camara l.Jai)ituadn, qnt\Dclo oão 

Demai:. J~iio é · a Polidinica um estateleci- · estudn bei'n n materi:::, ag\\iar-so peit\ opioiu~ 
monto cJI: ·~ se cccup:t. nn:c.,.menle de trntnr e::ar:~.1a nos p::~receres. · 
lle cloc.>.t:~·'~ ; o !la e t.1.mb~>m uma escola ·de en- 11 pe7.<\!' de tudo, Sr. pt•esidente, craio serem 
sl.oo tliC'o;·i·:o c_p:-;,tico tle mfJdicina e cirurgia. ver<.ladeir,,s n.s palavras do meu ilbstt·e col-

Do ~e1: st•io toem sa.hido cspeci:distas pre- legr. o ;Sr. Erico Coelho, quamlo lli~~ DE'Sta 
pnrnàiss~::1o.: que se ncllnm hoje esf>:Uilatlos é3sa que c!JtMai.•siies da C.v.un·a e do :Sc;w.d~ 
por quasi tOtla a Repul)ii•!a, exercendo suas {á:;cm o qv.e pode,;l e que o Cong.·e:;so resolee 
espccí:tliuad~ com gmnde Yaotagem para os cOJ>lO quer. 
quo sorrr~m e com muita glot·ia para. os seus E' isto uma verdade que não :>e pooe o~g:-.r 
nomes e •1•35,<:& gellu. instituição. e que vemos posta em pt':l.lica quotídin.oa-

Seus esfor.~os vi:io :>.lt~m. E' a cust..\ dos seus mente. . 
mellicos e de donativo•S particulares que tem Estoa certo <le que attentas as rnzo?s que 
ella. 11odido conseguir :instrumentos e appare- ac.'\bo de allez:w neste momeoto, os illtt~tres 
lhos, mu!~os dos quae:; aiuda lhe niio per- tleput<ldos Sitvll. l\fnri7., Ver~e de Abrau, 
teocem. Bricio Filho e mais sígnat;u·!os d;\ emen~n. 

Cada. um serviçc clinico tem ur.1 peqneno n. 5 della desistirão opportunamente, accet
laboratorio apropriado õs suas necessidades tando a que consigna 15:000$, assim COI!!O 

-de;investigação immediata, aléin de ·um gahi· creio tambem que os nobres Deput;ul.os. ~ 
. .riet!'l de.b::~cte~iologia. o a.natomia:patb~logica,_ rac?-~,~~U> o ~u yot~ p:~ora:. .e~ .~\U"i~to a. 

:. - ult1mamente ma·ugu~ldO -e que é:commum a Pohchmc.1., serviço esse de :que Jàmats se 
~: :- . todas;ás.clipica_s_ . .. - ' c- .•. - • --~ - ·. . a~t~P.3Qçl~_rito.~ _pelo . Q!l:l.t ~~.ão. ~~ml?_l~. be~~--- 
·;;:-.- · No mtuito de melllOl':\r o seu ·serviço de dttos·pelos quesotrrem e "(Jrectsam;· (Apo~aclos,; . 
· ·. . el~ctricidâde, prover-He de mais apparelbos 'e muito bcili .) -
"" .. · ... -·:. '..: . .. - · ... \ .· ·, ':' : ·- ··· 
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O S1•. Trindade vem il tribuna em ses Estados, por·onde se vê que a secca. e as 
(lefasn. da emenda que subscreveu com outros inundações são nlli quasi que permanentes. 
collegns, emenda sob o n. 4 e que se reret•e De modo que esse pbenomeno natural neu
{1, consignação para os ~yceus do Estado da tralisa ou annulla completamente a renda, o 
Parahyb:~. e outros do Norte. . que nã.o se observa nos Estados do Sul, que 

N:io é o espírito de ba.irrismo qne o traz á a no1·malidade invária-re1 das Estnções torna 
tribuna. certa a renda perma.nentG dessa. fonte. 

A com missão sabe qut~ os Estados pequenos As outras fontes de renda, que si'\ o a. iran-
da Unirro representam llta federaçi'\o o papel smissão de propriedade e industt·ias e prolis
de Yerdatleiros enteados, semlo sempre mãl sões dã.o pouco resultado. 
aquinhoados na distribu.içfw das rendas, •em A Parahyba, segundo se vê pelo seu orça.
compara~ão com outros Estados ricos. cu.las mento, desv.ende com os encargos que rece
fontes do renda, relativ-amente á exportação, beu da União mais de 400:0005 ; entret.1nto a 
que é a mais importante~. diio-lhe recut•sos ne· rendi\ que a mesma lhe transferiu nã.o chega . . 
cessarios para. terem o 11orescimento e o pro- a. 300 contos. Tem, portanto, de tirar das · 
gresso que em todos elles admiramos. Entre rendas que ja emm suas desde o regl:nen da 
esses Est.-1.üos pequenos estâ o da ;>arahyba. moilarchia cerca de 100:000$ para. f•~zer lace 
principalmente, sempre esquecido ou mal re- as despezas dos serviços que recebeu ; só com 
compensado, mas sempre generoso para com I magistratura , organí53.da aliás muito. modes- . 
:1 União' toda.s as "\"GZG!õ quo tem sido iUYo- tameute, (porque do 30 comnrcas p<1Ssou a 
cado o S3U patriotismo, elle vem constante- ter 12) depende grande parte dessa, sendo 
mente ófferecer o sangue de seus filhos pari\ certo que a tn<lgistraturo não póde corres-

. a desa!Tronta da. honra .da-- Patria -. e -para -a· . pouder-ils ·neces_sidades da· populaçl:.o, ·d.oque
defesa das instituições nacionaes ameaçadas· . . l'Csulta que o povo est:i. no actual. regimen 

A emenda a ·que se mfere restaura a verba mais desservido do que no re!!'imeo pMsado, 
consignad<l no anno pa:;so.do para os· Estados· em que o cidadão tinha a jnstiÇ:\ a porta; ti
do Cearà. Rio Grande do. Norte, Pio.uhy e oba tambem a se~uran~.a indi>idu~i a de pro
M?ranhã.<J, e·steuden<lo.·-~ tambem . á, P<lro- pr.icdude pelo auXilio promp~o da forP: p~-

. hJba.- -,-- -- - .···--. -- - - -, . -blica,--que presentemente e~ses -Est.at..o~-nu.o- -.--
0 g-raude onus que n, União pnssou . -par~ 1he podem ll.Ssegurar, porque fitltam-lhere- . 

os Es~'tdos, qm desprqporção aos recu_rsos que cursqs par<l. mau ter uma força _sntTicieute.. .. . 
lhes consignou. para oc•cor~rel·o, levou. os re- porQue a.feder:\1 não_ os :1-uxilia; o que pó&e.·:,,.J 
prcsentaotGs th\ Parah)rba, o anno passado a g-erar prevenções contra a superioridade da. . 
apresentarem uma emenda consignando esse. Republica. . . : . . . 
auxilio para os seus é:;tabelecimentos de iu- A Parahyba, por exemplo, tio h:~. um:~. fol'Ç:t. · 
strucção secundaria, au.::s:ilio que não corres- estadoal de 200 praças, eleYou-a n:1. orgauisa
poude á gr<'.nde despeza, que faz o Estado com ção do Est.'tdo n 500, e esta me;;ma é insuffi~,~ 
esse seni~.o. ciente para~ manutenção da ordem em todo 

A Paraltyba. !lespendt~ com o seu estab9le- o Estado, porque só a C:>.pilal necess!b de um 
cimento de instrucção secundaria cerca de I contingente permanente de 200 pra~.as pnt'a 
50:0CO:~, el'el!che da União, como auxilio pa!'a · zuarda da cadeia., põliciamcnto da Cidade, 
esse sero;iço, 20:000$ apenas. etc. . 

om·, '.-é a Camara qut~ este àúxilio uão é 0 Si. Jos~ )IARI.~:o<o-E:;tà um servi.~o qne 
ex:J4!'gemtlo pnra n sustentaç:io de uma insti-· · · 1 tniç;:;o da lnõtru(!\'.ão de que ,depende. 0 eu· podin Pernambuco pl'estar agorrt.~~ P~n·al~·lm: 
grandeclmento e progJ~esso a que tambem -mandar metade da força que tem pai'a. lá. 
teem direito o Estado da Para.bvba e os de· o SIL TRI~DADE-E' verdade. E o nobre 
mais contemplados na •emenda. · deput.'tdo bem po:l.ia. concorrer para isso (r i -

O SR. Stt.VA MARIZ--E que ê ccnstitucio- sadas), interpondo o-seu vali:nento p~ra.nte o -
nal. . go>ernad~r de Pernambuco, p1ra. pNstar-no~ , 

esse serv1ço. · · ,_ 
O Sn.. TR.l"l1>A.DE- A fonte de renda mais Precisamos ir nos auxiliando reciproca-

imp_ortante que a União lhes deu, é a expor- mente, porque só.assim poderemos lutar con
taçao. Ora, a exportaçii.o nestes Estados de- tra a força dos grandes Estados da UP.ião: 
pende da: normalidade das Estações; mas essa- ·. Pelo modo porque estão. 9rganisados os Es
normali(h\de das EstaÇ(:ies nesses Estado:; é .n, tados pequenos, com os mtnguados recursos . . 

· ~xcepç;:io; porque a regra é a secca ou a que lhes deu n .União, não :poderão viver. ·.A . 
.. . lDUDdnçã.o. .. : . . . _... _ _ ____ -Federação_ é .a . mor~e d~sses - Estados, .e •. <2.~ •. ~ 

O orador· não estfi. .-roferínd9 :rim facto es_. elles se 'Unirão para-.for!llarem Estados gran- ,_ 
.. ~ tranho_a Camar.a.:; .. pois. elle. é' . . noJorjo ... e· ·.CO:: .des~~U: ftar-lQes-hem_os:Qn:tr:os·~eçurs~;:; ~- ·---. 

nheéido em· toilo·;o paiz. A: 'impreri5a dest:~. ·:O-orador nii<ftem prevenc_-lo. com os ,Esta~ .i::.-
Cap}talreproduz semp1~e. as noticias da des- dos grandes ; long~ disso, · ao contra.rio, · é . . . . ····. ·: :-~~ · . . ..:. -·- -;·· - ,_ .... - ·.' -- :.: .. ·.~· _:;· ·.-:·· ... · .; . . . .. 

··- • • "";>" •• 
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ami~o d'elles e estima e :\pplaudc "'Su(lpros- instituições de eosiuo superior e secuotlario 
pe~idadc, prosp~ridnúe (jju~iú.s não ha àc nos Estados. 
ser permanente, porq:te a.:s-,.~randes renuns, Ora, n outorgaç.ão deste poder import:>. 
que e!lesestáo nureriudo presentemente, pro- duas consequencias: 
vee1:1 principal:nente da exportaç.1o, e esto. e 1 ~.que, quanto no ensino superio,r o ;;ecun
de>idn no phenomeno ccon:)lnico d:~. baixa do dario, n t;nião deve mantel-os no·s Eshl(lOs 
c:~.mvio. No dio. vm que o C<'\mbio nttiogir a quauuo Lo:los os seu:; recursos financeiros o 
20, a rend:t desses Estados hn de tica.r redu- permittam. 
iida. il. m;;tnue, e elles i.er-lo necessidade. de 2~, que cumprindo mautel-os nestas con
procm-ar outros rect:r3os pare compensar esse dições, nii.o se ju.stific<l. que, a titulo de snp
desf;~lqne. primir n falta tle re:1lisnç1i.o desse enc.wgo 

O cale, por exemplo. que no Estr.dCJ do Rio devida n.. carencia de rccm·sos, se a. obt-i::;ue '" 
de Janeiro d(l pt•eseot,emcnte a renda de subvencionar institutos que não creou, soure 
9.000:000s ha de dar com o c:truuio de t 20, os quaes uão tem intervenção, oueraudo-a 
A.500:000$, e e.?liio... uma. receita. com desp~zn a.vulta.J.ia. pot·· cuj:t· 

o SR. ALBERTO ToRJlES-t.)uanuc chegar proficuitlaàe não pótle l'CSponder.~ 
·essa. occasião irá busc.w meios uos seus pro- Em primeh·o log:tr n emenda. não crca. uma. 
·.Prios recursos. despeza no;a, manda. subsistir a que j6. exis-

tia, e, port.'\nto. oe.,sa parte a raztto que 
O SR. SH.v., :\L,.nrz--0 emp1·~limo estb a. comwi:i$10 dá.para nnoacceltal-a não p:t-

"Ulü. rece pt'Ocedente ao orador. Trata-se de um 
O Sa. ALBERTO To!l.RJ;S-0 Esta,lo do Rio favor em cuja. posse já se achavam os Esta-

., o:- de J~ueit•o-é ct•edor da União... dos, e não um fa.vor novo . 
O · .1 O Congresso já o ha >in.. concedido por. uma. 

·-" • • (1 utros apa,·tc.cy. lei, e em virtude desta os Est.ados gozam 
O Sa. TP.L"\DAt>F.- Não estil. fazendo cen- desse favor. 

sura. ao Estado do tuo·de Janeiro, pelo cou- o SR. ALnERTO TonaES - Lei a_nuua. ~ 
trario, a.pplaude o s~u progresso, o que diz ~ o SR. TIUXDADE _ Annua_ou uão, o . tàxor _ 

~··.-que não·devem confiar-na·prosperidade·actunl rõrcoocedido pelo Con~resso, o que importa. 
porque ilão é segura, não ô pct•maneoto, é 0 reconhecimento do direito que lhes assistia. 

·-- deyida a um estàdo excelpcional economico do em •irtnde do preceito coustituci_onal. . _ 
___ _paiz. -=- · . - ~ E' de Ter que essa r azão dad(l. pela com- -

Es3a.s considerações;:·epito, foi que le·n\.ram missão não parece procedente, porque não se 
:- os representantes do.-Nm•te a. o.D.erecer ess~\ trn..t:~. da. creaç-d.o da uespeza nova. A outr:~. 

-emenda, pedindo o au:<:il.io que a Constituição razão provn. demais, porque, a proceder, se
f:\U'ante uo art. 25 § 2!>.. gue-se que não se deYerã ct•ear mais clcspezas, 
. Os Esta.dos contemplàiclos .ntl. emenda não porque todas . ellas tendem naturahncutc a 
pediram <<u:s.ilio que niio tivesse a.5sento na augmeotar; é um facto natural, rl\le decorre 
lei fundamental dn Uniiio. do desenvol\'imento do paiz. Toda a tlespeza 

--· ·· E' um-auxilio que a O~ostituie.iio lhes ga- ãu,;ment.1. correspoo•.lentemento ao desen-· 
rante ; e nestas condiçüns, u[o lhes póde ser >o!Yitneuto d•>S set·vicos a qne elln .: desti-
1legado. o facto da Comrmissão rle OJ•çameu to nada. A desper.a que hoje é de 20: oo;l$, 
tel-o omittido no seu projecto ê que levou o amanhã seri~ de 4o:Oü0$, á proporç-ão que ror 
orador ·e outros collep:as a. ol!crecerem a de5en>olvendo 0 ser>iço sobre 0 qu:tl essa 
.emenda, que a comotis..~io t:unbem não se di- despeza recallir. Do mesmo mollo a renda. 
gnou apoiar, pelos seguintes motivos (Ui): Esta que presentemente é de 300.000:000::; 
: c,\. experienci:t. da vi.da Ol<ç,ameotalia do daqui':< dez annos s~l'it de 6{10.000:000$000. 
paiz demonst1!a que tou;os-os títulos de de!!· 
peza uma. vez errados tEmdem sempre a. cres- O Stt. ALBERTO ToRRES - E a que hoje tem 
cer indefinidamente .. Aquelle de que .-em,, um.ileficit ue 60.000:0<>_0$, daqui o. dez annos 
emenda é dos que mais favorecem o d~sen- wra um de 90.000:000$000. 
volvimento, já. pela extensão do mesmo o SB.. TRI:\"DADE- O illustre deputado, com 
favor a outros Estados. ,que com ju;;tica. nã.o toda. n. sua. illu:;troç~o. snbo qtlo p~o so pa.
poderia ser neg-adn concedida ao primeh·o, gam_os deflcits da Uniito com emprestimos, 

Ja pelo augmento posteriior de .cada. subven- nem se equilibram orçamentos com sup-
.ção. ·~ .. -·-- preSSões de despezns uteis, equilibram-se 

Si e verdade que o art. 35 § 2•, da Consti- por outro modo. . 
. __ :tuiçãp_qá aQ Co~gresso .. :Federnl, não priva- 0 SR. ALBERTO TORRES~ Qual é 0 outro 
=-- tiva.mente, a competenc:ia para ·animar .-no 1 1 . .:;Lpaiz :o _dê?~I;l.V:9lvim~n~.-das le.ttras, .. artes e ,moc f . .. ·- ·-·· . . __ . _.. _ ~ ..... ·.- -····. 
:.-.iscíencias,_é .tamoem certo que o .§ 3• do·mes- O Stt. TniNriAJ>E- Isto··compete ·aos.finan-
. -~o arti~o incumbe-lhe tambem a · crea~o de nanceiros responder. · _...... ... 
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A commissiio tem o de.ver de estuclal-o. 
os planos .tin:Lnceiros não consistem em to

mar dinbeiro emprestado e reduzir as des
pe7.nS, clesorganisaudo-s.e os seniços uteis e 
reprodntivos. 

A commissão m::u: tern de;;pezas para. os 
grandes Estados e suppt:ime outros que vão 
aproveitar aos pequeno:s. • 

Ella nego. auxilio iu instrucç.'Lo publica 
destes ; só a quer uaquelles, quando entre
tanto os Estados pequeui~s teem tanto uireito 
da viYer como os grand2s, pof!Iut;. 't't>dos §i\C't 
rnmilin.~, partes integra~tes da Uru~. : : 

A Constitlli{'".:io, garaintindo ,. atlm.lio OOil 
Estados, não estabeleceu :1. condi~.ão de lhes 
ser co::1cedido quaudo a União ti•er recursos, 
porl)ue é sa.uido que, parn esses Estndos, a 
União nunc..'l. terú. recn.t'SOS. E', pois, uma 
exccpc:üo não previst.'l. n.:~. Constituição, e que 
:1. commissão abriu, dn.udo ta.mbem ao pre· 
ceito constitucional uma. in lelligencia oiliosa 
que elln nã.o :tntorisa. 

E' de admira.r que Ct illus{re relator da 
commissão, illustrado <lOmo é, · queira fazer 
depender, segundo se de:prebende do 5eu pn
recer, o auxilio que a Constitui~.ão promette 
aos Estados, da Iiscalisa~ão do governo . . · 

No humilde conceito do orador a· razão da 
commissão é inacceit~wel porque a Cori
stituiçflo coucedendo au.xllto a instrucçã:o dos 
Estados nit.O estabeleceu a. condição d:t tlsc:lli
linção da União-na- applic..'\ção desse auxilio. 

Fornm estas as consideraçües que o levn
rnm a tomar parte uest:a discussão em defesn 
d:\. emeu<l.'\ e contra o parecer da Commissã.o 
<le Or~tneoto, que a impugnou pelas razões 
que acabam de ser lidas, o que, na opinião 
do ora1or, não tem procedencia alguma. 

Pede, pois, á commi:ss.'il> que considere o 
sett p:l.t'ecer; e ado pte essa. on1eóda.. 

Cont:t que faril. esse ravor nos desprotegi
dos Estndos a que respeitn a emenda daudo
lhes o seu voto. ( ilfttit() bem, muito bem.) 

O Sr. Francisco Tolenti:u.o 
reconhece que a Ca..rnar(ll tem pressa em votar 
o {Y.U'ecer que se discu~e. mas tambem não 
denm de reconhecer quEl ao representante de 
:1m Estado, como o de Sa.nta Catharina, assiste 
o direito de pedir a attoução da Camara. para 
necessidades consubstnnciadas em emendas 
que ioram apresentada:; e que, infelizmente, 
nté agoro, nao fot':lm o.ttcodtdns . Nó emt.'\nto, 
tem o dever de agradecor il. commissii:o o neto 
de justiça que prn.ticou., acceitando as ~uas 
emendns ns. ll e 12 e c:ousignando-as. no pn-
recer em debate. ·:· -

Antes de fa.zel-o. de,·o tratar da ~mentl:t 
n. 16, apresentada pelo St·. Pa.ranhos Monte
negro, augmenta.ndo a. subven<;üo do Instituto 
Flistorico e Geograpllico Brnileirc. 

O Sr. Ministro do Interior, no seu relatorio 
mostra os.serviço:; pt·estauos por esse esta~ 
lecimento e. que, comparada a receita com o. 
despeza, verilica.-se haver deficit - conside
raçao esta quelh~ p'=rece ~cr de grande peso. 
para ~ue a commLSsao nao regateie o seu 
:v~~ a emeodn do nobre depuh\do pelo. Bahia_ 

::1(1. co~issão, porém, não foi j nsta nea-ando 
su<1o approva~~'\o á .emend:1. do Sr. Paula 

Ramos, creando a sul>vençi'lo de lO:OOOS IX\rtl. 
o Lyct:o de Artes e OlHcios de Sant.i. Ca.
tharina, porque pensa. o ora.:lor que, á iDsti
tuiçues dessa. ordem, nio se tlevem re.zatear. 
fa>oros. -
N~o quer occupar a tribuna por n1uito 

tempo, m~ desejnria tratar de certas tbeorias. 
que foram aqui sustentadas no correr deste 
debate e ·com ·il.S qúaes esta em inteiro des- .
accordo ; poderia reviver; por exemplo~. a 
questão que aventou por occ..".Sião 1a. uis
cuS5ão d?. Ot·e;amen to dn ~uerra, .na parte re
ferente a.Just;çafecleral, 1sto é, poderia tratar 
da emenda que consistia em transferir paro. o 
juiz seccional as attribuições ãctualmente 
perten<:e_ntes aos audito~es de gue:ra.- o que. 
pt•oduzU'Ia. um:~. e~O!JOOM superior a •10:000.~, 
sem ·o menor preJUtzo p:~ra os· mesmos· au
ditores. 

A medida é muito lonvavel porque a justiça 
federal nos Estados ficaria melhor represen
tnda e não coustituirin, cJmo o ê hoje, uma. 
verdadeira sinecura.. 

Poderia tambem examinar a ultima re
form:~, elabor:1da pelo Congresso a respeito cL.1. 
justiça federal, mostrando que foram crcnclos 
log,,res de supplentes sem o menor venci· 
mentoJ, ao passo IJUC t'oram t:tmbem est:~.bele
cidos os cargos de juizes substitutos, os qunes 
onda fazem e percebem, entretanto, regulnt'· 
ordenado. 

Poderia. o orador fazer ainda outras consi
deraouas, mesmo de ordem política, mas nüo 
quer ser obstruccionista, desejando pelo con
tra.rio que o orçamento sej:t votado quanto. 
antes. . 

Conclue; agt•adecendo à Commiiisão deOrca
mento dô Interior o acto de justiça que prn
ticou app!·ovaudo ;.a:; suas emendas . Pede,. 
porém, que approve ta.mbem a emenda do 
Sr. Paula· Rr.mos, porque · terá assim pra· 
ticado um >el'liadeiro nct~ d~ justiça: 

- Pede, porémJ P!rmi~ião ao illustrado ;-e- O ~r·. ·A.J'bcrto T o rres (Est~ dis
la.tor da Commtssao do ()rça!llento do lnt_!rlor ctcrs~ d~i:.:a de se1· z>tcblicacl.>, ·tendo si<lo cntrc· 
p.wa.cham\1-r: .. a.:sua. .-attenç.ao :em--'-re1a~.<tO· ~ "!JUC cm.··tympo ·,uro,·ador.) . ~ : ~ . · · :· 
emenda n. · ·19, ·a;pn~sen.ta.da.--pelo seu collega · · · · 
de depu~çãp, -p ?t:: Pa~ln Ralllos,. ·: . Fica a discussão> :ullnd:l poln llorn. 
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190 A~'1U.ES DA C.U!AR.~ 

- ------~------~~------------~-~. ~-----------
SEGUNDA .PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrll. em 'discussão u.nic..1. cj.o n-. 170 -~._de 
1895, sobre a. emenda. a jpreséntada em 2~ dis
cussão do pr·ojecto n. 170 do corrente an~o, 
que •~ure ao r.-Iioisterio da Fazenda o credtto 
suppletn<:lntar de 4.000:000$ ·<1. verba - cxer
cicio3 Findos - da. lei n . 266 de 24 de dezem
bro cte .1S05 ; 

Niugnem pedindo a p:a.lavra., é encerrada. a 
discussão e adiada a vo1~ação: . 

O S r. P residente- A Mesa. hesi
tou em recebe1' · a emenda, porque, tratando
se de projecto de mero interesse individual, 
originado de um parecer defel'indo petição 
documentada, pareceu-lhe que uão havia C<\-· 
bimento p:l.ra emendas, entrebnto recebeu 
a . que acaba de submetter â camara por 
haverem precedentes dados em annos ante
riores. 

O Sr. T o l entin.o de Ca1.·va .. 
lho - Não me oponho ao requerimento do 

Entra enHliscussão nnica o parecer u. 1S2 Sr. Augusto .Mon·tenegro. me$1110 porque o 
A, .ile 1895, sobre a emenda apresentada. em ruuccionario, coja licença a emenda. consi<>na 
2" àiscuss1i.o do projecto n. 182 do corrente requereu essa licença<\ Camara joutnudo~he 
-anno que abre, no vig:ente exel'cicio, o c~e- os neceSS.'\rios documentos, isto é, nttestados 
.dito supplementar de 562:246$610 a. varHIS medicos. Além disso, eu não apresentaria a 
verbas <lo n.rL 2• da lei n. 266, de 24 de de- emenda si não tivesse requerimento de qual-
zembro de 189·! ; · quer das partes. 

Ningnem pedindo a p:'lla.vl'il., é encerrada . Aproveito _a occasião para faz<J~' um _reparo 
. a. discussão ·e adiad<\ a. votação. a ad -vertenc1a. que V. Es . , Sr. pres1den te, 
. · d·-, --- · d · t acab:t de faze1· •. dizendo oue não el"<l. admissi-z:·- ~--;E_;ttra .. en~-~ l~vU~~<\O· · U.DIC..'l. o--pr~JeC ~: -n.· vêl 'eíneutla alguma a este prqjecto. o Regi-

-~ .... 1,.4, de 1~9o, a~ttor._ao~~o .o. f>oder Ex~cutrvo a. men to· não faz distincção. Todo' o pt·ojecto ·é 
. C?D~eder a ':·Uc1des ~atã~o dà R.oc~a : ,:[edrado, emendavel, e além disso, a p1·axe d;\ Camara 

: :-~b1~l!otbecarJO · daE~~l:a. de u·hna::. de ~uro é admit.tir emeudas, . 
:,.:;Preto, -um .anjlo de h~en~"'· com orden,ldo, Como disse, não me -opponho ao requeri-
·:. :para tr~tar de s~a ~auole '· . : _t,neuto_d() !lQbr,e_~'ªP-'~~do_p~lo_ f><U'\i,_ p_orque . 
-.~:··vem a: Mesa--; e ··lula, apolada.-·e postn; em est<•u certo· de que a commissiio b·a. ·de coüce- .. 
. · discussão~ seguinte ·· der a licença a que a emenda -se l'idere, como 

__ J; .. Emencla fez ·no·projecto u. 14:1·· 

':· . 

-~o projecto n. 1-14, dle 1895 . 
.>\.ccresceo.te-se : 

-··E· ~·Autonio Leonardo de l\Ienezes Amo
·l'im, 1• escr•ipturario d-o Tllesonro Nacional, 
. por igunl tempo, com ordenado e pam o 
me~mo fim. _ · 

s. R.; - Sala das se:!Siles, " 12- ~w s~ternllro 
de 1895. - ToleatiilO <u).('4;~·mUi. c..,~tc;, J?-.4l-· 
dri!J1!CS. - ·Tolenlino .rlos Santos . - Arthw· 
-Orlando: - Low·enço de Sà . · 

O S r. A ugust ·o Mon.ten.e:;;ro 
- Sr .. presidenfe, como btJ. uma emenda a 

_este projecto, acho cou.veniente que ~ com
missão respectiva seja ouvida a respeito de !la., 
visto. referir-se a uma l.icenç.1.. · 
: ·- Vou; pois, requerer ne'sse sentido. Vem á 
:i\iesa, ~ liàç, apoiad.o e posto. em dis
cu~ão o segumte 

Requcr.imento .. 

;_' ·_··; Requeiro que :o projecto. n. 144,: de .... l895, 
::·: voJte. à commissão ·pa.ra. dar ·parecer .·sobre· a 
~~'~f~~e,n_da_.. +- .. '':::..:F.~,-õ'(~:)= .. :~-. .:.~~ ::---.·:: , ~f~~~;_ ,.
·:.-::;'" S·: ):t .- -:-;_Sala das ses.sõ.es; ·12 de ·setémbro 
~~-;·~:e .. l,S9.5; ;..:.._ A.~~g_ustõ"' JI:mtenegro . -~ · . . .. 
:r :-.·--~~ . . 

O S r. Presid e n te - Devo dizer 
ao illll'ltrê deputado que a Mesa oiio declarou 
que oito era admissivel emeuda, mas sim que 
llle pareci:l. não ser reguh1r a apresenta~.ão 
dellas a pro.iectos de interesse individual, qtie 
teem um:~. só discussão, apresentados pelares
pectiva commissão a. vista. de petições, e dos 
doonol~~~tos com que süo ellas ju3ti.fic.'l.das. 
(.~(.!Jiit/s.) 

Ni~-~m rnafs pedindo a pn.l::n-ra. é encer
rado. a discussão e adiad(l. o. votação, 

Entm em :discussão unica. o projecto n. 195, 
de 1895, autorisnndo o Poder Executivo á 
conceder a Julio Trajano de Moura, director 
da 4~ secção do Museu Nacion<~l e do L<1.boro
torio Anatomo- patbologicó da Assistencia elos 
Alienados, um anno de licença sem -venci
mentos. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discus;ão e a:diad<~ a votaç1to. · 

Entri em discus..<ão unica o projecton.177 .. 
de 1895; autoris.1.0do .. o Poder Executivo-a 
conceder ao escripturario da Estrada de Fer- · 
ro . de .. Paulo Affonso, .. Luiz Fe1•nandes .. de . 
Araujo Besouro Filho, a licença de 12 · mezes 
-com·.ordenado~ -parã.=tratar-de. sua S:t.tide. ::: ·.-;-;-
:. Ninguim-~peili.rid~ a. p_;ila.vri,.· e 'éncéfr.ad.a. :ã 

dlScussão.e adiada a. v.ota.ção:_ ... -~:- _: .... 
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E' :mnunci:1.da. a discu:>sii:o uoic:{do p~recer 
n. 142 A, de 1895, sobro emendas o1l'erecid3s 
em 3• discussão ao Oc~mento- da Fazenda 
para oexcrcicio de 1896. 

blica chega. ao collossal algarismo de 70 míl 
contos, porcentagem por demais elevada, 
con~pa.ro.-:1~ cota o computo gerol•Ja receita.. 

S1 se u01r a. es~ citra. outros que devem 
ser tam)'>em cll!--~Ificadas como divida publica, 

Q §r . • <\..u_gusto :~J:onteneg·ro- o algarismo atnda se a.volum(l. muito mrtis 
sr. presidente, nOt seguod~ discussão do Or- porque os Uepositos Uas cauas econornteas e ~ 
ç.amento da Fazenda para 1896,-do qual tive a montes <lo soccorro, os compromissos oriundos 
honra lle ser relator, não pulle, por conve- de contrnctos dos quaes a União é llauora os 
oiencia da boa march:1. do servi(:o desta C:\· acleantamcntos de garantias a estra.das' lle 
mar:1, respouller ás cou:siderações fei tas pelo ferro que a União paga e dos quaes não é em
illustre deputt\do St•. José Carlos, sobre o bolçada, chegam ::1. retirar deste orçamento 
mesmo orç:1mento, e ao mesmo tempo defen- U!lJn cift·a superior ;_tlOO mil contos, ficando 
der medidas por mim propostas na~ emenelas somente para o sernço_ de arrecadaçito o fis
gue, em nome da commissão, tive a. honra de caUsação do imposto e d:.o Repnrti~ão de Fa
en>h'r i\ Mesa. zenda a insigniliro.nte quantin.de 16 ou 18 mil 

Apro>eito, portanto, est.'l. opportunid:ule contos. 
p.'lm desobri<>ar-me desse de>er, e ao mesmo Estes algarismos não devem surprebender 
tempo a~roà'ecer ao illustre deputado pelo o Con~resso, que, em parte, é responsa vel pelo 
Districto Federl\1 as nn."llstosas p'llaYras que ausmento desses compromissO!'; po:-tJue utu!· 
me dirigiu, ru:sim como a toda a commissão tas vezes a Camara vota medid:~ quo mais 
de que faço parte. cedo ou mais tarde veem pesar sobre este 

- ·o·orç:tmeotõ dó !>Iinls.terio da l:azé.nda. e o orçamento. ·~::nas vão· se· crystalli~audo, e de= -
que mais se avoluma nc• orçamento geral das pois de um certo tempo entram tJ'iumphantes 
ctespez.'\S do paiz. Occup:t~. este logar que lbe pelo !\Unisterio d<õ Fazenda, e -ieem . exigil• 
foi cedido pelo Orçameo1to da. Viação, graças aindt\ mais sacrificios ·do contribuinte. A. 
ú.s consequencins dn politic..'l. fin:10ceira.. se- este respeito peço licença desde jit para res· . 
guid<\ até hoje pelo goYerno da Republicn e pender a. urna dM observações do Sr. ele pu- _ : 

- que-encontra o seu fuudamento oa~ seguida tado José C;u·Jos, relati\·a a- uma das verbas ~
pelo go\·erno da mona.!rcbia. Certo ê que o ·que a commissiío incluiu no .servi~o da di
peso mo1·to que o paiz arrasta cada dia nu- viela publica, isto e, à verba dos :~.posen
gment;\-mais; e si o C:Ongr~so não tomar tados. - · ' · . 
proYitlencias sérias, euer;::-icas e promptas, S. Ex. refe1•iu-se a aposentndori:l.S illega.es 
em brere o Orçamento d:l. Fazenda se desen- o inclevidns, feitas durante os ultimes annos; 
YolYcrà. de tal modo que tornará impossivel os factos que S. Ex. trouxe ao co.nhecimen-
o jogo normal dos serviços publicos. , to da Camara jà e:ram lxlstnnte conhecidos 

Si V. Ex. c a Cnmarn estudarem a marcha d:~. commi~io e o.cbam-se iuscriptos em 
~su~tadoramente tlScendente 'lUe tem se- pala>l'M que merecem profunda medita~o 
guido '' cifm inscripta pnra o Orç:\roeoto do da Cnmarn, no re!atorio do Sr. Ministro da 
Ministet•io da Fazenda, verão que todos os Fazenda. Ma.s, remediar o mal e muito dif
rcceios não são imagin:\rios, corno se atigu- tlcil do que parece a primeira vista, e creia 
ram a muitos Srs. de:putados; >erão por o nobre deputado que as Commi~sõas de Or- . 
. exemplo, que o ultimo' Orç.,mento da Fa- çnmeuto que se teem succedido deJ?Ois da. 
zenda ua monarchia, para 1889, se eleva a Constituição do regimen decreta.U.o ~ 24 de · 
62.000:000$, emquanto ,que a actual proposta fevereiro teem trotado com cuidarlo elo a'vo
da commis~io cboga ao •:ollossal algnrismo de lumnmento constante ela verba. ...:. Aposen-
117.000:000$, isto é, qu:nsi.o dobro, em cinco tados - avolumamento que sobe a um ponto 
nnnos de :;estão republic:aria. tal que em bre>e ab:solverâ somma. talvez 

Si a Carnaro. detalhar esta collossal ciCra, dobrada. daquell3. que actualmente ê consig- -
que deve encher de receios todos os Sr. dopu- nada. · 
tados, verà que a. sua quasi totalidade é re- Lembro-me de que ha tres annos a Com
presentada por ccmpromisscs que hã.o de per- missr~ de Orçamento pediu a inserção na lei 
durar ainda por muito tempo. pelos servicos geral do. despe7.:\ de uma disposição que ao
que o p.'lrecer.do. commissão chama. propria- torisava. o governo a rever toilas essas n.po
mente encargos da divid:1. publica. sentadorins e a ca.ssar aquellas que tivessem 
·. Assim n Cnmara verti que sô.pnra o serviço sido dadas flagrantemente, contl'(\ n lei e:~:-
dadivid~, publica., proprilnmente dita, exig~·se preSSí\. ·· · :-· . . 
110 orçamento a sommn. . de 45 mil. e tan tos . .Esh\llleclida foi lettra morta até bom pouco; 
contos, dos qnaes· 22 m'il e t.'lotos devem ser durante o exercicio para. o qual foi votadl). ·· 

. ~.pagos .em:ouro ao cambio de 27 ,.lsto:- ~;~fazendo não foLcumpridn, o.si:o.Sr .• Ministro · d..'l. Fa- •. :: 
as dev1dns:redúcções niL nossa: moeda, temos zende no. suo. faina.' -pelo "bem~l.lublico e pelos · .. 

'- ·que po~ encargo prop~j~ep!e d~ di~~:ta.. pu- interess~s,do Thesouro temjã. anoulla~o al- . 
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ÃNNAES DA C.-1.!\I.\RA 

g_?mas des:as a:pos~nt~~o~i~ •. tem-no feito O Sa. JosÉ CARLos - Concordei plena-
nao ftmdado ne:;s:~o dtspos1ça.o Jll. caduc.1. ; mas mente. 
nas leis geraes que bastam para um Ministro 
da F::tzenh, cumpridor d~;'seus deveres, f<\- O SR. AUGUSTO Mo:\TENEGRO. •• de gran-

. ze1· cessar todas essas :tpose~tadorias illegac,s. da<le extraordinaria em ~e trazer, em um pa
.. • rec~r, p:tr<l. a, Ca.mu.ro, ltnputações que viio 

O SR. Jos-E CARLo>' ·- 'Entiio nfio precisa feru• a rcputnçi:io, a. honor,\bilid:lde de todo 
de lei nova 1 pessoal ele ft1zen~la . 
. o .SR. :\vGusr~ ~!o:-;rE:-;~GRo - Não pre- Sr. presidente, preciso explicar ú. Camara 

c1sa c nobre mm1str.o uao tem precisado porqne é que :1. Commissão de Orçamento 
deila. -para cassar alg;umas dessas aposen- julgou dever referir-se ils circumstancias p:•e
tadorlaS. Lembro.-me de que aíod:~, 11:1. cartas em que se acham as .:\.lfande!!'as da 
poucos dia~ a .camara votou um p::ojecto Republica. · ~ 

· de lei, que euVJ.ou ao Senado, no qual dá Ella., na sua phr:l.Se innocente, nada. :r:ais 
· ·como es4\belecido que o Presi(lente d::-. Re- foi do que o pallido reflexo (lo que se eucon

·'}lublica, .no uzo das .. :tttribuições que lhes tra em documel!tos officiaes, no relatorio 
são coureridas por l<li, tem o dir.aito de do S~· . Ministro da Fnenda e nos rela.torios 
cassa1~ essas aposentadorias, porque di parcl:\es de todas as commissões de fiscalisa

. esstl projecto que para as delegach\S fi.s- çiio que teem sido euvi<ldas p:w:\ examioar 
. caes serito pt·eferidos o·s emprea-ado; aduidos e corrigir ::~s fr,ltas e abuso;; que teetu :tp?a
.ou.aposentados illegallnente. ~ reciuo nas repartições anacadadoras dos Es-

:··~-POl'": .. consequencia,-. · esse· .. projecto de lei· tados . 
. ~ - di\.· como preestabelecido o direito dó goyel'-: o sa. Jos'É CAaLos·- Infel~m~Ute ~-sta-e ~-
·• no CàS>ar essas aposent..'l.dorías, e a propria a verdade. · · _ ·• - . 
·· -· Com:níssão de Orçamen.to, nas emendas deste · 
· .orç~mento, estabeleceu a mesma cou;;a de- · OSn. "'l.UGUSTO Mo~TE.."\"EGRo- Sr. presi

terminando <;tle · os lo.gares creados por esta: dente, a. commissão diz simplesmente achar 
-~ .. lei sejam11reeucuidos ~por acldidos ou - por o.ll2o~ivo P_ar:t o estado ~ffiictiYo désbs repar-

.. aquelles il!egal c indevidamente apose.n- ~J~r, no valor t.!epreCJado· da. · nossa· ~oeda -
: . tlldos. . .. . _ 
··--~- ·Por· couse!ruinte, -Y.: Ex. YG lJein que· 0 . «As di>ersas causüs tlet'em-se attribuir as 

go>erno, que a Commh;são tle Orça.mento não faltas que ultimamente se teem · cou·stat:~odc 
· · .se · descttraram· clo .. dever que lhes cabia. de nas .\lfandeg-as: 1°, o valor depreciado d:t. 

fazer cessar a :Uegalid:·,de de muitos destes nossa moe:la, que elevando o custo d<1. ' 'icla, 
factos, e.que, se estampou no seu p~rece1• torna e;;ta clillicil aos funccionarios publicos, 
observações a este resp.eito e uão :1.5 levou :~-te e que, quanto aos emprcgüdos das Alrande
ao corpo do pr~jecto, foi porque achon que c. !;'<\S " pela funcç.ão especi::ü qtie ex-:rcem, 
go;_erno est~~va ampl:uneote muuido dcs tornn-os mais suscepti;;eis de peita e su
meios para que este e'5t:lúo tle cousas fosse borno. » 
debeli.ado. S1·. presidente, peco licen~~"' pa.ra mos-

o SR . Jcsú CARLOS -- Agradeço a v. sx. trar a ~\UlJt'a quanto e pallitla,. a phrase 
~s informaçíhs. .. . d:t Comm:ssao de Orç,'l.meuto posra em con-

-0 Slt. AtiGvSTO ::'-1o::-:n::o:EGRO .:.... Sr. presi- ft•onto com outras que o SI·; Ministro da Fa
dente, 0 estado das noõSi\S repartições an·e- zencla cobre com a sua competencia e · o seu 
cada~oras, como o e~;tado das repartições prestigio. · 

·annexas ao Thezouro, como o elo pronrio Veja . V. Ex. e a Camara o que diz o Sr • 
. . Tl1esouro, estão pedindo providencias por Ministro da Fa1.enda, da Alf::mde"'a d:t 'Ba

J?ar~e do gov~rno fed:eral (apoiados), cst.i.o hia, uma das mais importantes r~partições 
.. · pe~1pllos ~echdas . urg~ntes, si e que 0 Con- arrecad.~\doras da. Re_publi~ . Diz o relatorio · 

gresso . Fetleral entonde que não deve (tli) : · 
nem pod~ estancar as fontes mais abun- « Uma das mais importantes, como e esta 
dantes de- rendas que·Teem cobrir os enc::tl'· Alfaudeg:t, tem sido nos ultimos tempos obje-

- -~os puõlicos. cto de serios cuidados deste mioisterio, nt-
... ·· O·Ss. . . JosÉ·CARLo3 :..- -Perfeitnmeútê. tenta a gravidade dos factos alli occorridos, 

que t:.u:to toom compromettido a. m.·rec.'\da-
7·· ·· O_ S.R. Avc;;si:o. .~I·Ol\'TEXEGRO - .O nobre ção das rendas public.'IS e já deram· em 
··.;· -depu~do:-pela·.Q,\pitaH~ederal, trous:e· iofor- resultado o acto de 22. do mez fiudo,. pelo __ ; 
~ ,,_·maç~esa est~ · ~espeito.: •e referiu-se ·a pàlavras ~ual_foram suspensos diversos empreg;v~os· 
s;,:· '::esc~pt.~,:n~ste;p~e~er;a-~que -a ttribuiu 'força 1mphcRdos, n_ns.:4t•nuúes.:_alli "i>ratiçadas,~c.on:_,_ 
:-;:; ' ile sentenças·é; -aiJezat' . de concordar com -os forme se ·ver1ftc:J. do reln:torio da. commis5ão· .. 
!~::~pnc~~tos exa;rádq~;pel:~,CÕ!llllli;>são de. OrÇ!l-: de S,yn<lí<!in,~ia ~que · remetti ao·.lljudante. do- . 
. q:ment~·nq seu~ Pl\XE)çer; ·acl1a. •.• · · · inspector ·da .Alfa.rid~t<C da. Càpital...Federai,:·· 
! • ~ ~ ... 7: . . ·~.... . -:::· . . . 
.. . . :.:-~-· -· - . = 
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0 Sr·. Manoel Francisco Feroaudes, por de-~ provando-se mais uma. vez que é verdadeiro 
nuuch• do l>rocurador secdon;\l. o principio de que no Bt-azil não é preciso 

.b provns siío de tal ordem que fui obri- pa~ar contr-abando p:trn. rõr·n. das repart iÇÕes 
!!:lrlO a sujeitar a processo cr·itninal os em- aduaueims ; pa:;saudo-os pelos porta.') dn. AI
pregados respecli vos e, creio, terei em ht•eve fan•leóo-a. ê que elles são mais certo.s, mais se-
outt<\,; providencias tle accorcl.o com os in- gm•os, mais lucro.tivos .. _ 
ter&>ses liscnes, pn1·Q. quo· o:;.;o. Np;\l'tiçii.o PÜr cuu:;egulote, Sr. presidente, V. Ex. vê 
a•lquira melhores cr·editos uo conceito pu- que não roi o relator da Commiss."to do Ot·ça
l.tlico, tão profundamente :lha lados como estão t:lcnto, não foi a propria commi~'-ão que cou
por· aquelles factos eott·e,gues hoje ao apreço detnuou as t•epat•tições aduaneiras, que ntirou 
do Poder Judiciario. :. · sobre eli<\S um labéo, que S . Ex. deu força 

N:to é só, Sr. presidente, na Bahia, temos a de senteoç.L Elli\ não foi m;tis do que o pal-
Aifaudegn do Cear-.i. (lli) : lido reílexo do que esti. na conscieocil\ de 

todos, --do que se lê nos jornnes, do que se en
c No regimen de de.."--rganisa~'io em que cootm., abrigado pelo. competenc!a. do Sr. Mi-

cahil~·;;n as Alfaode"'as do pniz não é de · t 0 d~ Fa: eml no 11t r· por S Ex 
estr·anlt<U' quanto éíh o inspector _da. AI· 015 r .. z ~~. re •· 0 10 • ' · 

tlirigi~o ao !?resideote ela ~epul.tlict\. -
faudega do Cea.rà. Diz esse lnspector : os paht, Sr. presidente, o terr.>r que se o.po
empt·egados em su:1. ma.iiot· parte não .teem dera. de todos nquelles que, sabendo que i\ 
disciplina, são negligentes e m:LI etluC(Idos reuda aduaneira 6 a uuicn. sobre a qual po-
no serviço. Em consequtencin disso ficnt·<~m demos construir um ·Orçamento de Despeza, · 
att~tzados todos os tralialllps cl~•- X:~~tr.tiçüo, .observam Qlte-elht não-cot•rosponde-:to$- con---:
os quae.s procut·o-po'r ern1 ilia e . fica.rei b~ts- tinuos sacritlcios que o Parlamento vê-se nl\ 
t:mte salisCeito si conseguir esse meu inten· 1Jo!ot·oso.contingenci;\ de peclir todos 0$ annos 
to. Lucraria muito a rep.·\l'tiçii.o se fo~e ao contribuinte, porqu::, St·. pt•esideote, a. 
remoYida uma grande :pltte do dito pes- •H·opot'C,:tio IJUC os uncar:;os pttblicos se vão 
sóal. - . ~\\'Oltunnn•lo, não lia romodio sinão ir :tvolu-

Qnnoto ao sc:r\'iço intel'Uo, diz o inspectw :nantlo taml.tem a.s cx igeucins' do ft~co para. 
q11e o encontL·ou atr;ízndis~imo devido ao com 0 pnlilico. E como e, St·. pr·esidentc, que 
pouco ou nenhum c;\-:;o qu~ !'n.r.em os empre- estas t'.!pat•ti~:õas nrrec.\dt\uom teem conTes
gado:; dos chefes de sec.;·ão e a ueullu_ma. fot:ç:~ 'pondido ás .leis de meio vot::tdM polo Con- · 
mo1·al. ~e~tes p:tra com ú.quelles. Fot de n11~- .. res~o '/ 
te1· S~Jettal-os a mne:tç;t !)a. pen:\ de s uspoos:1o "' H:\, s1•• pNsiuente, muitos meios d.a passar 
aos rt;,"<>res da. prot·ogaça.o da hor.t do expe- contr;lbaudo, !UM felizmente descobriram-se 
tliet:te. pnr:\ ~ conre~ã.o dos tl-ab:tllto~ ta.mbem méios muito raceis de cochecel-os. 
~e 111m.or ur·gencl<\ tio The~ouro, recm'Sos (JU~\St_ Sl'. pres:dente, v. Ex. vê que ,.até o t\DDO 
tmproucn~s. O gunrcht:n~or chere do servrço pa.ss;tdo, porque o presente é uc:li\Sto jk'\ra M 
externo uao tem as h<tbdt'tt\ções par:n o desem- renda.;; quo esmo decrescenclo de uma. maneira. 
~uho do. c.·u·go, vi~to que não snb() faUar ns extr.\ot•diua.ri.1. veriticavaraos que· a renda. 
hnguns mgleza. e frauceza .» · provenionte do imposto, nã.o crescia nn. razão 

Eu poderia niodt\, Sr. presidente,refet•ir-me directn do augm~n!o ~o irnpo~to; no entre
ao caso dt\ Alfandcg:~ de: At'.lcajü ; po•le:·ià tanto,:\ l'()!J<.I;~ dunuluta r~latwameute, lll~!-5 
ainda. rel'arír-mo ·;\ ind.i~ciplina r1ue reiu;1 ;\o· mesmo tetnl~~-!g~n. eu.t:\~0\,.~. ~ge~ 
nest,\ rep:t.rtição ; podet•i:t :~oind:~. referit•-me â bt·ut.:\ ua h\lpo~ , ~ ~t~m:JmatS 
Alrande!!:l. do Espirito Santo, em que o gcnet•os no 1>:'1U: rctl4;\~~~~a'r~r 
inspecto~· da rncsmn. collo•e;t·SG a discutn· com co;np.ll"n~it.O com sse augmeuTo eXTra.ordl
o Sl'. 1\Hni:;trJ da l~aze:nd:\. <.te igu:\l pat'<\ narin no peso tottll da.s. importaÇões distt·i- . 
igual. como si nas repartii<:ues de íi\zen1.l.\ não unidas por ciMs~s da. tartfà. 
hou,·esse um:\ hierarchia, e d:\ qual o Sr. O que quer d!Z~r 9u~ o coo!raba~do que 
Ministro d,, Fazendo. é o :supremo che~t e re· se_ estabelece quant~ n percepçao uo unposto 
presentante do President-e d:t Repuhltc,\ nos n:to levav;\ o seu c_ur.l~;l.(lo a pot~to de t;\mbem 
tmt•alhos a nos ser,·i~os comrnett idos âqucl- fhl..;ilicnr ns· estt\ttsttc:\S relnltV:\S ao peso 
h1~ repal'tiçõcs. . . · tot.al dos ge.net•os enti."J.do~, 9 que <I_e~~nstm 

Prc,:t~o :\iud:\, St•. _ pr-esulente, cttnr um evtdentemeute ~rnnde des1d1a ou.des~erxo_. 
onll·o- racto, facto que roi _publico,_ fa~to q~c Mas, St•. pre:;ule~te, a. es~e r~petto amda. 
causou clamor, li.tct() que causou Jn•.hg~n~o mo rellro ''uma p:u te .d? dtscur:.o do nobre 
C!!ll totlos a.quelles que se occupnm dos ner;o- depntacl.o, qnautlo ~ - Ex. f.;_z:..u~s ~mestt:do 
CIOS pnl•lir.os, e <.lquelle que ·se ·deu nns Alf,lu- sobt•c a mnrclt.l. ll)l unp~rtaç;Lo e. expo_rt.'\Ç<lO~ . . _ 
de~a:; do Rio Grn.mle do Sul, Alft1nde- . Occup;u·-~e-het d<\QUI ha pou~ ~n!J. ~~_ta.-__ ~-':? 

- -:;:1s· que, gt~lç:ts ":í -medidas ·euergicns •to::. lha.clnmeu~~ desto a.ssumpto. 1\I_:tS;-t~reclSO oc:7 . · , -
1na\las aind:\ pelo governo pn.ssado, dobr:t- cu par-me J'" de umo._ ob,;ervaçao, que S. E~· .. 
t'flnt im1nedintameote· ns .. suas~ a.rreca.dacües, .fez. ~ ~ .. · .... .. : · \ .loõ 

c~ro~r:i v. v · · ~ . 
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. S. EÁ. disSe que s.e notn.v:• um aug-mento ~iu, como (1. Cam:\ro. votou, uma medilla l':\• 
na arreca.<.lação_ das A lfundeg<'s pequenas e dic.'\1, mtJoiudo o t.::xllcutivo uos moi os de 
uma diminuição na d:ts ga·:tudes, facto que á. puuil• os empre~1dos rlesidiosos, po1·que sa
pdrueit..-~o vista. ptu·ece devel~se:r julg,:do iuex- ue-se quanto maiot• ê a desidh1, quanto mai;; 
plic:~.vel, quando é proruoua.meute cat•ectet•is- bem reiu~o ú ::1. fl<~uue menos provas crihtin:~cs 
tico do coutrab.'\udo. . deixa., menos vestígios lm parn. que se in-

Sr. presidente, sempre que se à.1•olum:u.'l ns stnure um processo re~utar, preciso alncJa 
rendas das Alfaudeg.ns gt-audes e •liminuem razer nlgurua.s con:oideraçõ~ a. respeito ue 
as das pequeOilS, a t!sc:alisaç:io é m;ds perfei- .:ert:1s tul!diuas px·opostas oeste oa·çamento e 
ta.; lln , porém, fraude, quando os geueros que a. commissão f01 obrig-ada •~ fazer no in
procuram us Alfandegas pequeOt\s oude eu- t ..Jresse doservioo publico- refiro-me ao o.u
contl·o.m mais fMílid;~,de para serem })i\SS:\- meoto ue al<>uns vencimentos. 
das contr-a as detet•minações da t;lrifa de p!'e- Sr. presi•feute. o mundo esti dividido em 
ferencit\ as Alrundega.s grandes, não só por- trez grandes categorias, quanto ao moral 
q11e o pessoal ê nesta:; llll\is numero3o, mais dos iu<.lividuos. V. E~. encontro orgo.oisa
competeote, como tambem porque estão mais çOes profund:tmente honestas e esta:; podem 
debaixo das viSt.\S do govex·uo ceotl'al. ter .vencimentos minguados, y:odcm p::tss:\r 

E' este um fa:ltocornprO\';tdo peh\ expal'ien- miserias e fome, qne não discrepo.rão uma 
ela e que todos os Minastros ua Fazenda coa- iiohn siquer do camiuho recto do dever : pa
scienciosos e ser·ios dE• vem al'l'ecear- se e pl'o- !'<\estes não se coglt:\ de Hquiparaçrto t\e ven. 
curar investiga.l' . cimentos, lle inumnovibilidD.de,lle •~poseotndo· 

. - ·· o ·interis5e .. ·restricto do fisco,- Sa· . . presi- ri<\5 e <te.toda. esta mnchina. <tdnünistl·ativo. 
:, :·-··: dente, e que este pl'li:~ fosse cercado u~ uma crea.d;\ nnica. e exclusiv:lmente pàrii fàvoL·ecêr · 
· · muralha cem uma. só porta por onde passas- o fuoccicnalismo publico. 
· · sem t.odos os generos destinados ao consumo ; H•• em :;entitlo opposto uma outra classe, a 

desde que isso nã.o e permittitlo pel<l. civilis.t- Jos profundâmente· deshonestos, par<\ os 
ção, P.2lo progresso, pelas relaç.}c:> commet·- qua.es não ha medidas- que cheguem uem 
ciaes e extensão do p;li~, o fis~o-tem .interesse L'eCUI'SOS que bastem, llilo de se·t· deshonestos. 
em que estas portas H•?Jam em menGr numero porque isto está.-lhes na maSS.o\ do &logue, 
possivel ·e tem intere·!se tmnbem em accumu- :liio O['gnniso.ções to.llmuus deste modo e no!
lar mts ~üfandegas errant\cs a mtúor somma. mioistl'aç:io deve banil·os completamente do 
possível de importa~~io, porque quanto mais mac!Jinismo administmtivo -= t><lra estes nilo 
augmeutar o pessoa!l d:ts repat·tições fiscaes, j)Nduz: etreito alg-um todo o m<ichinismo a.d
mais se dá. o prccessc• da divisão do tr.\halho, · miõistr:i.ti,,o creauo em t1 vor dos empregados, 
mais se commettem serviços a classes espc- porque ser.\o seUlpre deshonestos e froullu
ciaes de indivíduos. B~St.'\ citar à Canuwa lentos. 
que nas Alfaodegas pequ~n:'ls não ha conre- Ha a 3 .. classe que engloba. a gran•le parte 
rentes. quando a conferencia. ê um S9r,·iço da humanidade, que são os honestos porque 
de primeira ordem, nm servi~o basico d:\ ad· vh•em em um meio honestos e precisam 110 
ministração das .•\lfandegns e não se pó•le n.ltrigo da. lei. do soldado tle policia. etc., s;1o 
exigir de um ~~rupt·egado certos co- chlaaão;; malcaveis, caracteres dueleis e que 
nhecimentos technic,os que deve ter o confu· por constituírem a. maior par·te da sociedado 
rente, mas. as necessithulcs uo serviço vublico dcYem s~L· seguidos pari-JJassu p.::lo. lei, a é 
11ão permittem que ~;e tenlH• nas .A.LCalllle;:~\S par.\ estes. que constituem o gra.udc numero, 
pequenas onde se cofrita ha'l'er pequena im- que siio est.'\beleciu<~:; todo.s estas medidas no 
porta~o. servioo dl:$A!timinado assim por ca- sentido de prover-lhes as necessid11des, a 
tegorias de funcciooarios, e se é obt•iga.do a a.l'<lSta.l-os do etl minbo u" <.lesbonra, collocau· 
commetter ordinarittmeute o serviço de cou- do-os ao aba·igo dn fome e d~t mi:;eria, dando
ierencia a empregados ile pluma. Mas desde lhes elementos de teot.•t·ena reag-ir contr;~ ns 
que o contrab~ndo sempre ax[JeL·to e hldiuo á sugg-estões exterioL·es que .os forç:1m a a.bau
procurade brecha, c~ocoutra. ·uma des:>as Al- domu·, por intet-esse:; pass:tg-eiros, ainda que 
l'audeg:as, precipita para ellas toda a. impor- muitas veies <Wultados, os intereS3eS que 
t~o âa;; regiões .viziah:u: &, si é ve1'dade que proveP.m ll.e uma vitill hnnP.sta . 
influe ~na-som ma tot:l\L da - arrecadaç-;ro . dessa. . E' a estes, Sr. prosid~ote, que se applic:l. o 
Alfundega, em.compeosoção: diminue e.trecti- apborisUlo d~ Fr:.IDklin, que, si os velhacos 
vamente os direitos que seriam cobrados se· soubessem quanto é util e bom ser homem do 

.· estes. geberos.fõssem..1Jas~dos_pela5 Allilnde· bem, o seriam por. velhac:tria.. E' para appli· 

._ E,"ll.S por onde J;~atura.lmente · devei-iam passar. cação <.lesse --principio que a. 'lei deve pol-<'s no 
~-0;_,;-. _:_...:. sr:. ~ pr,e~d.ent~,_ i)llJ~n~Q .. ~!l_da .. ne~te ~ abrigo de d~te.nções, ma.is cõmmuos .nos e_rn
.'~!· .. - · sumpto.que ·é-mUlto·:espe~tal , e ·muLto mehn:.. 't>~eg-~dos ·de razend:t, pot·que 'p.or,-suas_.ma~> .· 
:::~--. ·.~oso •. !lq ~es~ado ·,_ Pl'•Gcario·do pessoal das re- passam os in~eresses· ftscaes, E e t\SSim que, . 
;:~;~~::: partições-·de:fazenda; es~o precario que exi- _sem querer) a.nçar um. lab~o .nem ... ~ma. pre· 

. ~ . 
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sumpçlo de rleshooestidade sobre ns reparti- Isto sem fa.llar no credito especial de 
ções de fazenda, se explica o conceito per 15.000:000$ para a Estl'Ma de Ferro Central 
mim externado nesse pat•ecer que mereceu do Drazil e o crédito pa!.'a ditrerenças de 
eloquentes consideraÇões do nobre deputndo cambio, que, annuncio, vae subir â. quantia 
pela C:l.pital Federal; são es,;as mesmas de 27.000:000$000 . . 
r,tZões que explicam P•>r que a commis$ão ~o prova., Sr. presidente, que o que a. 
trata constantemente ele melhorar os venci· commissão propõe não é realmente um ar· 
mentos des.ses assalariados q.ue gaob;~m com gu:nento, é uma deslocação de escriptllração, 
o suor do rosto o pão qu1otidnlno ; par-.L es>es que tem o merito e grande de dizer t1oaoca e 
a commissão tem considerações e confessa-o Lealmente ao paiz a verdade da. suo. situação 
puiJlica e solernuemente, para estes a. com- orÇAmeutaria, e o paiz deve julgar a sus si· 
miss.'io procurou obviarr, quanto possível, ns tuação financeira pelos seus orçamentos o que 
consequencias da dura crise por que atra.ves- até hoje não temos podi•lo fn.zer, porque o.o 
samos e d~ qual não sã.o elles responsaveis; lado de um orçamento .expresso, ha um outro 
c: e,;sa consideração quEl justilica to:.los esses, occulto. 
nugmeutos de S1durios paro. patrões, mnri- Sr. prosiuente, destes 10.000:0~ que 
nheil·o3, tr-abalhadores, auxiliares, ajudantes, tormam .o augmerito proposto pela commis
emtim, ess:1. cla.sse numerosa que presta o siio, ba. 9. 700:000$ provenientes da verba..
mais importante servi(;(> nas repartiÇões de Dill'ereoça.s de cambto-a.ugmento ~ne serà. m
fazenda. sufficiente par~ :as necessidades do Thesouro 

Sr. presidente, a Camara:=·vê que o Otoça- que pediu 28.550:000$, tendo a commissão 
mento d..1. Fazenda esttHwolumarlo ;- a. . com:- tlotndo essa. verbo.-com trinta-e·nove·mil du-- -
missão, conttoa seus habitos e contra. sua zentos e tantos contos. - . 
ioêlole, foi cibrigadá a P,ropor um augmento A commissiio teve o trabalho de mandar 
de despeza.. de dez rml contos. E porque1 elabot"<lr uma nota dos serviços orçamenta
Darei <\ explicação da mtaneir-a a mais succiut1\ \'los, cujas ditrerença.s de cambio devem cor
e breve. rer pelo Ministerio· da Fazenda, e por essa 

SI.'.. presidente, a Cornmis>ão de-Ot•ça.mento nota. vê-se que o total desses servicos ascende 
resolveu este aooo fazElr uma l~i de despeza. a. 39.294:000$000. . , 
a .mais approxi1m1do. p:>ssivel da roa. !idade, E CA)Uf~so aos Srs. deputados que ossa 
}l<'\ra que uão se pudesse repetir este anuo o cif!'ll. oão é definitivo., . deve-se a.volumar um 
que tem siJo coostautementd repetido em p'uco m;1is. Eu, não querendo descrer ab
annos consecutivos. solutamente das fina.oç.'\S do meu paiz, e que-

Em 1889 foi lh:ada. a despeza geral em 153 rendo nutrir e3per-aoças qàe já. vão se apa
mil contos,;\ ell'ectivamente rea.lisada. roi de g:.1.ndoem muitos, calculei, esperando n;~, pro-
187 mil contos ;_em 181}2 a despeza vota.:la foi videncia., que o cambio pa.ra o anno chegasse 
de 205 mil contos e :1. r.ealisada. foi ue 279 mil; a \3 1/'1-. 
em 1~'93 a despe~.a. autoriS;Lda pelo Cougt•e$so Fiz o computo lia. l'ubric.\ sobre esu base e 
foi de 107 mil contos, <L feita pelo goverco foi ncllei que essa. rubt·ica oão podia ser dotada. 
de 311 mil; em 189tl o Parlamento votou tL com quantia. iurerios•, a manos que se queira. 
despeza de 250 mil contos, o goveruo dispen- en~nunr re~ondameute a opinião .publica.. 
deu 371 ü1il. Por conseguinte, j:i. nhi V. Ex . encontra. 

P.sr.1. 1~5 ainda niiCl ex i~ tem dado.; p:~ra ~ra.nde p(Ll'te do argumento que a Commissão 
comput::t.t' as d~spezas publiei\.S; posso, poré:n, llo Orçamento teve a hoaro. de pt•opot• á Ca
.assegur-.1r quo exce~·ert1o muito a vot.'\d;l., mar~. O mais foi dividido por outros rubricas 
npez•1r de. no anno pas>ado, já ter a commis-- do orçamento. 
são euvereúa.do por e~so. linha de eondueta, A primeira dellas é ::t. das delegacias tlscnes, 
ue dour os serv1ços publico3 c...m a qua.ntia. serviço que incontestavelmente sotrreu muito 
corrtSpondente p:u'a o seu normal' elfectivo com a suppressãóda.s thesourariasde fazenda, 
fuoccionament.,. porque t iver.tm-se de englobar nas attribui-

St·. presidente, j:i. es.te anno, apezar de cer- ções do inspector da ~\lfandega. attribuições · 
tas larguézas qu~ bou!ve ua dotação dos ser- verdadeiramente colOSS'lCS. 
viços; no anno p ns,<;.'\Jio pn.m muitos .los qn:te:> R tamo!': como consequencia a. seguinte ano, 
foi incompleto, é certo, porque"foram .eseaS>a.s malia e é que a. C<\ pita L Federal, com a Al-

. ns intot'ml\ções do g;overno, não obstante fu.uJegn que rende extraordina.r.iamente, o 
.su~lem-se quasi tliarriamente os pedidos de seu inspe~tor tem menos attributçõ63 que o 
credito . . (f..é) •. . . . . •. _ -· • _ . . . da !'-lf~nde~o. d~ P~ne_~_o, cujo re.~dime,!l~o 6 . :~ 

A -mo.rioba 'ja. tem pedülo credttos no mu1to t.nfer1or.; .e !~to .porque a. re~a-.tl<:ão .. 
valot• de 7 .038:050$678, .. a l?uer.r-J. no._ som ma adunnetra; desta:Capttal est.1.ndo proxtma ~l>~~ 
M ro. 905:410$565, o:; do ':Mtóistêíiõ aõ l iite- Tbeso!)ro;:tem:· fe'ca.r$os- l>rõi:nptos ~·: facets, ·? 
rior sobem a mais· de dous mil contós,e os uo emqut\nto Qll:~ nas A.l~ande~s loug1q~, os .. 
1!inisterio. da Fa7ie!lda· quasi ·sete-mil contos. recursos são·. sempre d1s~nalosos, qua.sJ. sem-:-
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.pre de nenhum cO.O!ito o profundamente le- 1 A fiscalis.1ç."io niío se podo f:1zcr não só 
si vos aos intereS:ies do comme-rcio honesto, pelos elentcntos internos dospNpríos edificios 
110rque dão :10.:; inspcctores direitos >et·daúei- como pelo mán serviço dos po1·to.>, mim ser
l·nmeute absolutos, e::;tabele~;ndo vel'dadoiro viço devido i1. nu~ouchl complet;\ de liscalisa-
fa~orilismo 11;\SAll':\ndc:::-as. ;~ ~ão. 

Po>r isso foi preci,;o <l'·enmmi~;;;1o cie Or('.:t- Auuuncio :i. C<\mnra qne :\ nnic.'\ _barca de 
mC!OtQ cre<lr re1>artiçve:> destiMd;\:S a. nsc;,li- vigi:t d;l Balli:\ ac;oln. de naufragar, e que 
s:trem prlncipalmeule ·~ Alfamleg::s de I" or- em 3> discu:;:;ão tenho de pt·opor nmn. verb<l. 
dem, podentlo a Ca:nar:l., si :\S~im entender qne não é pequcu:J., IK\I'lL compt•:~o de um:\ 
irt•:~o.li:tr. a~u:t competeneia par:\ n.:; Alfandegas u:trc:.\ :le Yigl<\ para cs~ Allito\lcga. 
de 2• e 3·• ordem que mais se approxinmr~m Em Suutos diz-se a mesm;\. cousu. 
d;\S ~edes das dalegaci;w. Ma.s, conto que com as mellidas que se en-

E si a Comtui~ão de Or<;~mento uão foi :~te cootr;~m ne~le or~~~meoto, si as uecessidadcs 
i creaç:ão de dele<,'tlcia-s rl~c.'\es em todos os puhlicas d<ts Alfunde::r-'s _não fot•em comple
Estudo:;, foi pot• uma cousiuerac:~lo de simples plctameutll S.'\tisreitus. paio menos :~s tere
economia. que não rtniz JJl'etel'ir', ll!e~mo mos em ~p·ande parte provido ue meios ua 
.de:~nte·dos altos e gr:wes intot·es:;es da boa rí sca.Usarem regulurmP.ute este importante 
"fiscalis<'\iiO pu1Jlic:1 . · serviço. 

Dabi, Sr. preiill~nte, ,·em a.~ te :n•gumeoto -~~sim _c, Sr. presidente, que V. Ex-. vet~\ 
fie coosigonç."lo p:ll~\ a YCrb:l. - Delegacias que dotet com elementos convenientes a ,~1-
11sc.1.es. ii:mleg:\ de Santos, a 2~ da Republic.'l. 

-·- __ • ..tl5 .. repnrtiçõos aduan.eir<lS em.g-er:\1 esUto _ Acccitei a. coasigu:\çãÇ> . ministerial parn. 
·' desprovid<lS do meios da mais rutliment.u·lls- duns lnncllas a vnpor, estabeleci guantas, 

calisaçfio m:1teriill. · postos tlsc.'les ao longo do ciLes, etc. · 
.a Commis~ão de Orç:arnento foi obrigadn a Em rim, procurei. corresponder o mais pos-

dotar um pouco m~tis a. Yerba - Obt~as. sh·el á conliança em Ill.lm deposit.'lda pel:1. 
Tive occasião de 'risi ~:~r ~~ All~tntiega. da Ca- C;\mar~. _ 

pitnl, vl o que é aquill,o, vi os d~s_troços, :1s V. Ex. t~rnbem eocontrmci nvolutriada :1. 
ruínas, o materinl ~~stJL'at;ado qué, por f<\lta Yerha dn Alfande::a. 
de verba multas vezes losi~uitiC:\llte, deixa M:1s, a simples leltura das emendas CJUC a 

- _de ser_ reparado con,enientemente, podeudo Commiss."io teve a honra. de apresentar~~ pro-
aind:~.-prestar ser,·iç.O-s ao paiz. - po,;t.a ll!iuisterktl, set·,-e de justificação -para. 

V. E.s:. sabe que a. All'amlegn. do Rio de a:; medidas qne, cmborn impot•tem augrucnlo 
.laneiro mo>c totlos os iunumet·os guindastes de Jespeza, 'l"ão, entt·etanto, tt·azer melhora
que servem para os serviços das capatazias mento:; rencs para eshlsrcpr\l'li~:Ges. 
d:\ mesm::~. Alrllndcga por m~io de uma unica V. !::.x. encon trm·:'t dotadM dh•ers:LS Al
ro:lehiua hydt-aulic:l, l:IQa, mas velh;\, e que fandeó-'tl.> de lanchas c outros mecllOL'l\mentos 
qoruquer desses dias pôde pro.!gar umn peç;t á ma.terines do qne precisam. 
repa.rtiçii:o aduaneira, Tislo que ella não tem E a. propo:;ito de l:mcbas não posso deix:1r 
rueios.de snppril·"'· quando por qu;\lqucr ac- tle :>.cccitor ns considel,.\ções do noure ucpu
cideote >enll:t n pnml'.. tndo, o Sr. José Carlos, com relnç::io a. uma 

Ora. dennte dest.L situação, o que bavi;\ de verb;\ que, po1· sun Jivs·e vont:vJe, setll sug
fazet• <\ CommisEão de 01'~.a.mento, si não ln- gestií.o de ninguem pe:la simples iuspe~ão oc
cluir na verba respectiv:\ a qn;~ntia. necessa- cular, a counnissito incluiu no orç:~mento 
ri:\ p'arn a acqui~i~âo de un.a uJachina. auxi- para :\ compr:t de uma lancha sileaciosa,l).'\r<\ 
li:tr, que vcn ba retit-a:r e~ te pet·igo que· é im- o serviço do porte desta Cidade. 
minentc. . Mas não podinmos entmr em detnlhes mi-

A Alfandegc. d~l Bailin· est;\ precistmdo de ouciosos como aquelles que trouxe o · nobro 
repnros immo!diatos, energieos p:tm que a deputado. 
acçiío tiscalJ!ÜO ~eja illuôidu, . para. que o O que S- Ex. disse e umn excellente lem-
tl;;co não S<"ja projudi<:<~do. '· Lt•;~n:;a. r1at·a. 9 Minislerioda. F:t7.~ndn.; o ap· 
. E' preciso <tne nos couvençnmos quo o di- )lh\uso que a Corutui~sii.o ue Orçamento Já á 

nlleh·o g;lsto cvtu u nmled;~l tle fisc..'llisnt;üo, 1déa., sel've pari~ <lcmoostrot• ~~o Sr. Miuisto·o 
. Ã \llll dinheiro uem g-asto ; · no fun do oxe!'ci- da l~azentla que S. l~x. não esti\ sõ na. sm\ 
cio entra. p:i.ra os coCt·E!S J:ublicos quantia su- dechll'ação ; ell\l nns forças da verbn. dotnrà 
perior.áquella que·o Estado ;r..tstou com es:;e o sct·viço de iospecç;"lo nocturnn. do uneorn.
se1•viço. ~ouro dos meios convenientes para não ·ser 

'- :.; .Ji.. • .UfándegndePermmbuco está uo' mesmo llludido o serviço <.le fisc:lli.:;ac,:ão. ., 
· . -cnso, as do Rio Gr:md·e do Sul estão em estn- . O) Ilustre deputado pela. · C:\pitnl Federal 
~~'~<lo'. de~.p~nul·ia·~· · ·.::·.: · ___ · ·· ' --· ···:.:.· ·-· refêriu- .>.e as cmenp:LS da.· commissão, relati-
: .o armamento dos· g:uarilas qas a,lfandogas >n!> no arrendamento dos . tel'renos da Quint:J. 
. , .. __ ê .. uma.irrkiio. -· . - · dá. Boa. Vist.'l. · 
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s. Ex. 'impugou uma emeorla da cÓmmis
sio, mn.s tive a ventur;~ Je vet• :\ mioha idêa 
pntrocin<\da por um out:t·o distincto repres:::o
tante d;l Capital Feder~d. que on. emenda qne 
a.preseotou e !'oi por mim íleceit<'- expti :ou me
lilor o pensn.meuto da commis$1\o, qu~. eomo 
disse, é diminuir· as <.lifiicnldades e o tL·ab:l.lbo 
qne o The:;ouro tem com a Quinta. d<'l. Boa
Vista. 

O melhor meio de ac:\lxw com as preteoções 
sobre terrenos ti:~. Quinta. e de reguhw sollr·e· 
tudo a si tm\{:i\o dos pro prietario> de pl'edios 
coostruülos com licença. do ex-imperador. é 
arrendar ou atora.r essE~s tet·reoos. 

O a.rrendamento que f·)i a primeit·a idêa, 
soi!reu impugo<\cão muito sét•ia. 

O lWrend<\men to é por tempo limitado, e 
d:i. log;).r a questões sérias tle iudemoisaç:fto e 
outr,\s. 

Quem é jurista conhece perfeitamente ns 
consequencias embaraçosas e ditliceis em que 
o Tb.esouro iril. se ver _m\ .liquidar;.iio .. desses 
arrendamentos ; o {l.fornment., e o regimeo 
normal de todas, as Gid:ades que teem o seu 
pt\tl'imooio em terra.s ;. todt\S .us:~m deste .re

·gimen, que dà. um rendimento, sin[o ~toaocle 
pelô menos que nü.o llifficultn. o deseovolvi
J~eu~oA~s ~dificnções pub\ic(ls .~ _ .• _ . · 

Sr. presidente, o nobre deputado pel::~. Ca
pital Federal tambem ;\preseu•.ou um:l. me· 
diua sobre a Ca~ da l\J:oeda. . 
· Em regr:~. sou contrario ::dodas as autot·i

StlÇões V•~gas a sem bases, sem limitação de 
cspecie algnma.. . 

E' por isso qne impugnei e comb.'l.ti uo men 
parecer :l. meo:lida. pot· ::>. Ex. proposta.. . 

Sou dos pi·imeiros a ·Tecouhecet• que i\ cns:~. 
tl;l i\[oecL~ uito ruucciona de uma. maneira coo-
1ilrme o.os pt·incipios ndministt'ltti\·os quo de
vem llrcsidir ao regn\.(lr ftlncciou;~.mcuto de 
todt\S as repartiçõe:; puulicas. · . 

t'l.otos contos, cheguei â. conclusilo de que o. 
Casn. (ln 'l\Ioecla. precisa de interveoç[o Legis
ln.liv(l. : mas entetldo que o l':xeculivo não 
•leve iutet·vír na. C<tsa. dl\ Moe<la. sem que o 
Legisl<\ti ..-o 1 h e diga. quaes os termos u(l. ·in· 
'torvGn~ào. :~.e b(\SOi:o do. no v::~. ol'S'~uisn.c;.oào· quo 
lhe deve dat• e o EJt\e elle deve reformar o 
n~? reformar ; porque ha um latlo technico 
n!l Cns:" dit Moeda qne é superior, -qne é di· 
guo de todos os e!og:ios e eucomios ; a reror
ma a<lministr·ativ:\ deve só c•mtribuir n:wa. o 
regul;u· runcciouamento ch Cas'~ da. !11oeda, 
applicando a ellôl. todo~ os princípios fi.;caes 
que são a.pplicados às demais repartições pu-
hlic<\S uo paiz. : 

ú SR. Bt>VILAQUA- 'Etn m::tterh\ de tisca.li
snçii.o, na. res~nh: ~ CJIIe V. Ex. fez da.,; irr·~gn
l:wi<lndes nas Alfandega.s; l'e\izmeote é ioc.'\
pa7. lle poLler encouLrar um;~ mt Ca::;a. dn. 
Moedn.. · 

.0 SR. AUGUSTO Mo:>iTENEGRO- Entroagorn; - • 
S1'. ·presidente, na ap1•eciaçiio das .considera~ - _ · 
ç;.ões qnc o i l!ust1·e deputado, Sr. José Carlos, 
lez .a 1:espeito do desen v o l vimeuto adll:l.ueiro 
commerchü e.economico do paiz. 

O Sn.. Jos~ CARLos-Unlcamente.como base 
de -estuclo. 

O Sn.. AGOUSTO l\!oxTExEGRl:>- Permitta. 
S .- Ex .. que declare que h\bor:~. cm_:pJ:oftlUdo 
equivoco. - · 

O SR. Jos1~ ·cARLos-E' possivel. 
O Sn.. AGGUSTO i\IoNTE~EGtto- Logo que 

S. Ex. come<;,OL\ ''· llesfhr aquell:\ sét•ie de a.l
g:1.1'ismos, admirei-me profundn.mente do :~.vo
h,maroen to ·d~ <'-lg11us. Estudütl(lo depois com 
certo.cuidndo os mesmos :\lg'l\l'ismos, com<~ 
consiuel'nção qno S. Ex:. me merece. ;tchei "' 
quo S. Ex. tioht\ .. • 

0 SR.. Josg CARLOS-Embrulhado ! Sou o primeiro t\ reeonhecer isso, -e l)O mett 
pM·ecer ex;\rei com :franquez:\ ess<'l. minha O SR.. ll.toosTo l\1o::>TE:o\ECRO-Embrulh•Ú1o 
opinião. não é o termo, mas achei que S. Ex. niio !i-

O SR.. 8EntAQUA-'Com muita. acriLOooia e nha bem applicado as cifras que citou, tinhn. 
não menos injustiça, perip.itta. . v. Ex. q~e comp<irüdo cifras que não podiam ser comp;~-
111'· u1• "'a radas . 

.: o • .: A est..'l.tistica é a arma mais subtil, mais 
O Sn.. Josf: CARLos--Foi a leitura do pa- trnçoeira, que existe. Com as cift·as pôde-se 

r ecer da. Commissã.o que me suggcriu <\ idéa provat· tudo, por·que n .cifra tem •• sua elo
de api·eseotM· <'1. emenda.. quP-ocit\ muito nJ;\iS pertgo:>a do. que a da. 

O SR.. li:OGUSTO l\Io~Te~EGn.o-Por isso, !J«laV!'n. "~ c~fra enga~a aos ma.ts espertos. 
como não tloh<~ os el•ementos pret:isos ~l(tt'a As estatlSttcas a.ppiLcadus sem . um ocr·t~ 

··estalleleceL' nnm refonu;J. admiuistr;ltiva.. n:~. receio trazf!m ,.sempre consequenctas Ütlsas, 
·Casa dà. .Moeda, refot·m::~. qua, quanto ao .pes-1 p1·ioc~palmeot~ no. 8t':\Zil, O!l<i~ e,;se ~er:\"i2o 
soai e aos vencimentos, é ul'gentemeute pe- .é mutto mal fe1to, e onde ~" dados na~ sao 
dida. pelo .director. em consecutivos reh\tõl'ios ~'l.lc.nla.dos _da .'!I!la __ m<~netr.a systetnt~ttca e .. 
dirigidos no Mioisterio U<'l. ft\ZeDlli\,' h\uto que regular. · ,. . ,- .. , _ · .. ,_: . 
no anuo passado .ti"ur-ou, não n-a.·-propost.\ do - N~s- e~tat_IS~I~S d~ c1t~. entr~ n(.)::.~· ~Qbre:-. -·:<:· 

'· ~ov.el'no;rorque ·efte;nü.o-llos ~:r~z'<dloo"ra: :de 'tudo nas que _se . ~-erere~ <\valor, li<1. -um. -
envia.1"própost.•, nia.s na. tabella .explicativa grande elemento de·duv!da, um.;grande .. e~e- . _ 
do orçamentó,:~um<1. ·verba. de .. novecentos· e weuto .vacillante, ql!e faz' falsear as mals _ -~·. 

... . .. 
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.. 
vista.; mns determinnndo cxpressruneote que E' sem debate encerrad:~. a discussão do 
o <\U.Xilio fosse prestado na rórma da. lei. art. 1•. 

O ~- Tlm\OA.DE - A clispQSiçiÓ do art. 2<> Entra. em discussão o art. 2•. 
foi inserid:\ ness.1. lei como um voto de des-
confiança ao gov€rnndor do Estndo. · o S r . La.u.ro M~ller- Sr. pre-

0 SR. AvGt:STO Mo::-."TENEGRO - Mas o orça- sidente, o pro.jecto ' cuji~ discussão v. l!:x. 
mento nadi\ tem que ver com isso. acaba de enunciar está em 2.. discussão ; as 

'Sr. presidente, este or~lmento encerra pro- observ:~ções que tenho a far.er podem ser 
fundo ensinamento à Cam11ra, mostra o qun- feitn~ em 3• discussão, e nestas condições es
dro doloroso e triste d1t oosstt sitcn~1.o tinMl- tando a hora adeantnda e não querendo 
ceira, mostra qne é tempo· dtt Cnmnra dar tre- tomnr tempo oos nobres deputados que de
!!nns nsentimentosdecerta ordem, muito res- sejam fall<Jr, desisto da iJala.vra. <Jguarclando-
peitaveis, muitodi;?nos, e que devem ser sujei- me para. a 3• discussão. · ·'"""-·· 
tos à medita~iio 1los podere~ federaessemtempo Ninzuem mais pedindo 0 . palavra é encer-
o_~po~·tuno. A Cnmnm .• ve~o u.o Or<!"~mento. dt\ ra.da ~ t!iscussão llo art. 2~. 
Vm<:<w. pnr~ce esqnec1•h dtl~nq;.J.o-~ .. -:- ..,.. . . _ 
do Thezom·o, vot.'l. melho~'li.oS ~··".'lltda; 7 Entrom successtvnmente em 2• d1~ussao, 
a parte, melhoramentos 11~ PDI~~. qu~~bate encerrada, os nrts. 3• e 4u 
cntivo esti1. na impossibilidãrleprotic:\'"ãe'"ré.'l.- do 1'f'ojecrou. 83 A, ue 1893. 
lis;1r. hoje, visto esse grnnde numero de liuhns 
telegraphicas que tem sido votarh1s. Porven
tura pôde o governo nctm~lmeote, com o p "!S• 
sonl de que rlispõe, re<\li!lnr llS.~es melhorn
mentos no exercício cot•rente 1 E' impossível. 

O Sr. Pres idente - Segue-se o 
projecto n. 35, de 1895. · havendo Ot'll.dores 
inscriptos e estando adeantada a. horn, vo!l 
mandar pt·ocet.ler à leitur.a do expediente. 

POSS.'l.-Se à. hOI'<\ destinada ao expedie~te . 

0 ~R.. [0 ~ECRETARlO procede l\ leitura. do 
seguinte _ 

EX.PED!E~TE: 

Paro C'Jne, portnntl\, os nobres deputa dos não 
dão tre~uas no 1lesejo quH teem, muito natu
ral, mnito digno, muito ,iusto, de ruo·strar 
interesse pelo:; negociosde sens Estadosquando 
:~ silwu,:ii.o or·çamenlarin. C1ão permitte" sati!s
r.,.ç;io desses desejos 'I E' umn tregua. tlesta 
or,lern qne proponho i1. Camara.. Reflitn.·se, 
IJ'l·! tod>~s essas dcspezas que vão além do 
computo,Jareceila, cryst<dis.'l.m-~e.condenS:~m- Officio dll Ministro da Jnstiç.'\ e Nt>gocios 
se em um emprestimo ou em um:\ operação lntet·iot·es. de 11 elo corrente, enviando n. 
qne vem sobrec:trr-e:.rnr com novos encnrzos seguinte Meos:1gem. 
c.-ste pobt·e·Orça.lllento do .Ministerio da Fa- . Srs. Membros do Congresso Nacionnl 
zenrln . Tom:\ o do em eonsidera.çiio o l)ne me pondero11 

E' pam este esf:otlo de ·cousas que chamo a o ministro ôa Justiça enegocios interiores ern 
ntleuc:1io dos nobroi depult:vlo;; . rol=•~1o :i. OP.cessitladi>, uilo sô dn concessão do 

Os E$L:\dos preci&\m omito 1le me1hor:unen- crerlito de iG:OOO$ para. a cootinn:~.Ç<1o dns 
tós, muitos rl·~lles r.stão em situnção precarin; rlespa1.ns com o cn:;teio da. cotonin. corl'eccio
mas ha um mefhot~\mento flue se impõe n. .to· onl dos Dous Rios, de julho até ao fim do 
dos nó:;. é o me1hor~\mHnto do Tlu:zouro. nctual exercício, mas ta.mhem dn inclusiio do 
(AJJOiadcs). de 150:000$ no orçamento deste ministel'io 
. Q1tanrlo este esti~er d,esafo,:mclo, então é p:J.r:\ i'h:utiC:lS tlespez\~ no futuro exercício 

tein110 dos li lhos dilectos dn. Uni:i.o correrem a de 181l6, teu h o a honra de remelter-vos a 
ella pP.dindo soccorro e protec<-iio; por em- inc1usn el':posiç-.:io e mais papeis a. ella. anoe
~uanto l)nem precis.'l. d~ socc..,rro e protecção xo!;, nfim de que vos digneis de resolver sobre 
e ella. (Muito bem, muiro belll; o OJ·ador e o assumpto. : 
1ll1dto felicitado)· Capital Federal, 6 de setembro de 1895.-

Ninguem m:~is pedintlo :t. pal:ivrn é eocer- Pn.vlenie l. rle Moraes Barros, Presidente da. 
rml:L a discussão e n.rllada a volu~:ão . ltE>pulllic.a. A' Con:missão de Orçamento. 

E' annuncind:t a 2• discussão do projecto . 
n. SS A, de 1893, nntori.st~ndo o Poder Exe- Senhor Presidente ela Repub1ica. - O fíD-
cutivo a contractar c~m o engenheiro Ayr.es verno, em virtude_dn. l,'Utorisn~ · ·conferld": 
Pompeu Car.~alho e SonZt\ e . . José· Augusto :pP.Io dec1·eto n. 1 4~, de. 11 de· ,Jnlho de 1893, 
Vieir:~ , ou com quem melhores >nnta~?ens rundon no . proprio nacional·- Fazenl1<t dos 

. olr~rP.r.er, :\ con~_trncçiio, uzo e gozo d? · um Dons R.io!:-;mnniCipios. dé Angra d~ Reis • • · 
rama_l f~t·reo-dn: Est.:.,c:ão do ~aJ10pembn: -;\ li h:\ Est:'_ito do R1o :u~_ · Jn~leJro,·--t.:ma. · ~1\•li_Hl: cor- · , ::. 
llo Governndor, t~ outros melhoramentos; nas recc1onal tlestmnd<\. a reclu&\O dos 1Dd1vuluos . 
condiçõ~ _que_ indica. _ _ . . . de qualquer se:to e jdade, cond.empados ern 
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virtude e para o e1l'~Ho do nrt. 1° daquclle 
: decreto, regulamentando-:~. pe\o de n . 179J, 
de 11 de setemi)ro do nono pn.s"s:\do. 

De accordo com o disposto no :l!'t. 7• tlo ci
t ado tlccreto legislativo, fol· aberto pelo de 
n. li95, htmbcm de 11 ue setembro, o cre
dito especial de 89:000$ para as despezns com 
a organisaç-lo e custeio da. t·eferida colooi::~. c 
com o pag:tmento dos ~cncimeotos do respe
ctivo pessoal. 

Esse credito. por conta. do qual tizera.m-se 
as dcspezas no exercido passado e no nctunl, 
esgoutou-se em junho ultimo, e por isso tor
na-se necessario o de 70:000-S para o conti
DMCÜO das mesmas despez.'I.S, de julho até ao 
final do exercício, corno se verifica d,~ inclusa 
demonstrnçti.o sob o. l. 

E' como no tempo dt\. ot•gaoisacito dn pro
posta de orçamento para o exercício de 1S9G, 
ni'to se acham :liOd:\ detlniti'l'ameote instal
lada. a colonia, e, port3nto, não era conhecida. 
aindn. importancía precisa para. o seu custeio, 
deixou, cgmscgniotemente. de ser coutem
·plado ria dita propost<\ o respcctiYo credi to . 

A' vista. do exposto, 0.1-be-me .lembrar-~os 
a conveniencin de cornmunic.w este facto no 
Congresso Nacional, afim de QUe se digne de 
providenciar no sentido, não Só de ser cooce
oicla desde ji1. o credito de 70:000$ ncima al
ludido, m::us t ll.mbem incluid~ uo orç.1.mento 
deste mioisterio, i vista. do documento an
nexo sob n. 2, a quanth1 de 15Ct:OOQB, precisa, 
para as despezas d<\ rererida colonia. uo su
pracitado e:-.;ercicio de: 1896, sendo, entretan
to, de presumir que não se despeudar:'t toun. 
aquella quanth\ attenta a renda provavcl d<\ 
me·smn colonia, como se deprehende do re1n
torio apresent.1.do pelo respectiYo dil'ector. 

C;.tpitnl Federal, 5 da setembro de 1895. -
Dr. A11tonio Gonr(!l-vcs Fq>·•·cira. 

tores, enfer
meiro, sus
tento, vestua· 
rio, cnraiiYo 
dos corr~c:O
naesm~áo
rins dos em
preg:Lilós, 
materiaes de 
cônstrucção , " 
gado, mo- -
veis, ntcn$i
lios. lenções, 
colchões. tra
vesseiros, co
bertor~s,lu%, 
ncquisi$ão de 
um fotrão,oc
jectos de ex 
pedi e n t c, 
prompto p:~
gamento,des
p eza.s de 
tt't\nspol' te e 
outras im
previstas . ..• 65:500§000 

76:000~'000 

Dircctori:~. Gero L de cont:\btlill:\de da Secre· 
t :tria de r:.stado ela. .Justic-a e Nc.trocios Interic
res, 5 de ;;etembro ele 1895.-0 dir~ctot• gc
r::t.l, Jose Carlos d.; Sou;a Bo>·dini. 

N. 2 - Demonstração do credito preciso 
para as despezns com a. Colo.n.in. Correccl
onnl dos ~ous Rios no exer cicio de 1896. 

:\:tture~o. d:.. 
d4;:ipe"X:L 

Imrorl!>.neio. 

:N. l - Demonstração do credito preciso para. 
. as despe<:as da Colonia Correccioool dos 1 direcrot· .. · .. 

Dous Rios, durante o per1odo de julho a. 1 :~judnote. • .. 
Dezembro de 1895. I medico ...... 

6:000$000 
3:(i(.KJ$00(1 
.J.:SOO=S()OO 

N:tturcz:. d:>. 
despe?.!\ 

Pessoal : 
1 director: . .. • 
1 njudante .... . 
1 medico ... . .. 
Ao mesmo, gra-

til!cação pelo 
ensino .. ...• 

1 escrivão .... . 
~ 1 ahnox{U'i(e •• 

'"'' .. Mti.terlal: 
Pessoa,i(Ia$ of
. ftcinas, fei· 

Importnncía 

2:000$000 
l :S00$1)00 
2:400$000 

:~Q0$)()1) 
1 :soo:rooo 
1:200~00 

-.;: ....... _ .. ~:: . 

10:500$000 

AO ro esmo, 
pelo traba
li.Jo de ensi
no. Gratifi
caçito • ..•• . • 

1 escrivão ..... 
1 almoxarife .. 

)Iaterial : 
1 enfermairo •. 
3 mestres de 

000$000 
a:600$000 
2:400$000 

1:800$000 

21:000$000 

olllcin::t.,~ .. ... 
1 :lSOO$ •. ! -- : ·. . 5:40V$000 ' . : ' 

5 JíCUl'ei.N)S,~ · a ': . ~:::·:: 7-·. ' . • f:.f/:-;·;~ ·~ 
4.$ <lhu·ios 
cada um •••. 7:200$900 
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5 Mrpinteiros, 
:\ 4$ di:u·io;; 

G feitores, a 90$ 
mensacs ... · .. 

comedorias pn
ra os pedt·ei-
1-oi,c:u·piotei-
ros e feitores, 
a 1$200 dia-, 
rios para C.l·
d:1. um ...•.• 

Sustento, ''eS
tunrio e cu-
t-ativo de 100 
corrccciooaes 

7:200$000 

7:480$000 

?:008:~000 

a 1$200..... 43:800$000 
Ol•jectos de ex-

pediente . • . . 1 :200.Si000 
Pl·ompto paga-

mento....... 1 :2001$.']00 
Materiaes de 

construcç;"io e 
outrns despe-
r.a.s • • • • • • • •• 22:71~$000 

Sct·viço de tran-
sporte. ...... 24:000$000 129:000$000 

150:000$000 
Directoria Geral ·de Con tabilidnde da Secre

taria de E$tado da Justi~·:~. c Negocios Inte
riores, 5 de setembro de 1895. - Jose Car· 
los d.: Sou.;a llordini. - · A' Cornmissiio de 
Ot·e.ameuto. 

Requerimento de Jos:é lgnncio de No
vnes. pedindo seja autot'isado o governo 
n ooutractar com o mesmo o serviço de fts
C.1 Ii$:te;io dns cJcscar;r.•s dos navios entrn
dos neste porto. - A' Commiss.io de Fa
zenda. 

O Sr. ·vespasie~no .d0 Albu
quea·<JUG- Tio h;~ re:solvido não tomnr a 
~tlavra p<lr:\ explicnç.io de nssumpto que lhe 
Wse$5~ respeito iodh·itlualmeote; eotret:10to 
l\ Cidade do Rio de hoje em um<~. noticia 
sob a rubrica -Explosão de B.'lgé - diz (lê): 

« Disseram-nos que, nc• dh\ 9 o Sr. depu
tada Vespnsiaoo já sabia. ·da explosão, que, 
segundo os telegrammas,. occorreu no dia. 10 
em Bagé. 

S. Ex. f1\lloo a respeiU) della em uma. roda 
de amizos na Cama.-:a. 

Deve- por força ter havido demora na 
trnnsmjssão do teleg-rammo. e erro de d<\ta 
para. o que chegou :i. imprens:\, a menos 
que o depubdo rio-gr.nntleosG niio tenhn.. 
o dom de t\dvinha.r co:n 24 horas de aotece
dencin as desgmças que se vão dtll' em seu 
Est.'\do. . 

· ~ Sí nãO· é: o caso de-liaver quem- sejá pro· 
pheta. em sua torra, devemos pedir :li) depu-

caiiiara· v, v ' . . . 

tado que cha.me o telegrap1lo e os noticia.ris
tas a. bolos. 

A ppella. não só para os seus amigos nest.'l 
Camara., como pn·ra honra de cad<\ um dos 
seus collegas, para que declarem se isto é 
exacto, si no dio. 9 fallon neste assumpto a 
quem qoer que seja., r.omo assevera a Cidade 
do Rio (Pausa.) . 

Pelo silencio· que se fez, observa, reconhe
ce a in verdade da. noticia .. . 

O SR. F.RA:-rciSco GLtCER.lO - Nito ha. du
vida. 

0 SR.. VESPASIANO DE ÂJ.BUQUERQUE - • •• 
primeiro porque não tem o dom de advinbar 
e segundo porque só teve noticia desteacon
tecimooto no dh\ 10 á. noute por um tele
grnmmn. do Sr. Julio de Castilbos, ao Sr. se
nador Pinheiro Machado, telegramma expe
dido às 8 bo1'a.s e 3 minutos, cujo origioal <' 
camara vê. 

Entret:10to pela leitura. da Cidade do Rio 
vê-se que [aUou-se no facto no clia. 9 a noute; 
o orndor não ouviu fa.Jiar, e sente não ter 
ouviuo fallar, porgue teria feito tudo quanto 
em si coubesse, dando aviso aos seus amigos 
do Rio Grande do Snl para evitar esse de· 
sastre. · 

Aos republicanos do Rio Grande do Sul, ele 
modo al.,.um podia aproveitar uma catastro
pbe que destrua as munições de Bagé, Cidade 
em cujas pro:-..;midades aioda. se acham os re
voltosos, ou antes, cidaaãos armados, porque 
depois da pacilic.'l.Ção parece que não deve 
ht\ver mais re\·oltosos. 

O Sn.. THO:M.\Z CAVALCA~TI - Emquanto 
não depuzerem os armas são revoltosos. 

O SR. SILVA MARIZ - Só depois dn.amnis
tia é que não haverâ. revoltosos. 

0 SR.. VESP,\SIA!'\0 DE AL'ÔUQUERQUE - Por· 
tanto, si ha na. notich\ d:\ Cidade do Rio uma 
insiouaç:ão, ella não. póde attiogir aos repu
blicanos do Rio Gt':lnde. 

Além disto, h<1. uma outra circumstancia.. 
As condições em que a. explosão se t.leu 
ainda não são conhecidas ; mas jâ são ~co
nhecidos alguns resultados da catastrophe, 
sabendo-se que morreram diversas praças e 
que foram feridos e morreram .alguos 
officiaes. 

Ora, e~ses officia.es são &migos do orador 
e St elle tivesse tido, como diz a Cidade do Rio 
conhecimento de tal f:\cto com a antece
dencia a que esse jornnl se refere, segur.\
mente, teria avisado aos seus amigos. Na 
guarni~.ão de Ba;:!'é o comma.oc!Aote e o.seq 
substituto são nmigos a quem muito : .preza·e 
cuja. existeocia defender ia a todo o transe, 
os Srs. carlos Tãlles e .Oscar Pioto-;- que S.'\1-
varam·s~ casualmente; de modo algum o~ 

. ~ 
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r -9pnblicanos e:~:porimn tn.es officines a ser 
· victimas deste desastre,-q U<\ndo elles siio dous 
sustentnculos da Reputblica e d.o partido repu
blie;tno, a. quem taiio cou\·érn de modo 
:\lgum a suppressão de umi~. 

O SR. Jost'CAR.LOS - Priocipn.lmente desse 
va.lor. 

0 SR. VES!'ASl:\SOtre .ALllUQmtQti'E ••• prín
cipallllente desse va:,or. como !Jem uh o no
bt•e deputado pelo Distric:o Federal. 

Vê, pois. o Sr. presidente, que uma nGtici;, 
dest•, r.odendo dar hugat· a. uma especulbção 
politic<', req neri:\ unua e::...'Plic:t~~"to. 

Si fosse individu;d, não se levantnria. con
tra <\ iostituiç.ão. como niio se tem levantudo 
coutt•a calumni<~S atirachlS contt~:~ a snn. pes
SO\\.; mas neste c:•so uão· é · envolvid<l a 
sua pessoa. fómente e sim o partido repu
blicano. 

O Sr:E<luar(i"oR~l::oio·s-desejava 
propor á delibet~rçiio r,,l rama.•·a um .rc•)neri
mento, no sentido rle obter do g-overno, por 
intermediei do Ministro d:~ .Marinha. c..~clare

. cimeulp sobre o asn:mpto quo lm tle ser vo
. tado em ::;~ discrtssão oest~ camarn. assumpto 

que tem uma tal ou !Jnat · gt~vidarle~ para 
a.l~rrns-pouca, p:1ra outros-,-muiti.~;;im:~. e 
que se ref~re li. que~t:io dos-200:000$ ao St·. 
almirante Gonç.'llves. Des·~ja , portanto. ;.-a.ht>s• 
_do l\tinistes·io d:~. l\!~riinha. q11:ol o computo ma. 
ximo o o l'.om;mto rnini111o a quo podem _'1m· 
Jog-ar as tl\bella.s c.lur:ante o tempo rlecot•t•tdo. 
des·.le o !empo ela t·eft1l'!ll:\ elo Sr. Gorll;l\1\'es 
até ale! o di:\ de sua t•twet·::.:to. e n C.nm:\ra 
tambem jl"ecis:l snl.tt:!:r nfim tlt! J•odes· tomar a 
sua. de!iher:lc;ii•> a >a.h.Pr o que :\'ae Yotar, ~i é 
ou niio nm ps·es~n• o. ou si 6 011 nilu nm 
eqniva!ente ; e pat·:~ isto, com .ió. disse, pi'O· 
cisa. d'l esclnrecimentos. 
· ~· esta razão por quo mnnda. á Mesa. um 
requerimento. 

· Vem á Me!'a., é lide•, apoiado e sem debate 
encerrado o st>guinte. 

vão a. imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 153 A- 1895 

Retlu:; a tres me::es o pra:o estabelecido tUI 
pa,·arrra11ho unico do art. :~o dtt lei». 35, 
d.e 26 de janeiro de 1892, parrt rluraç,io 
das incompatibilirlarlcs·de{inidas no 1·e[erido 

.a1·tiqo e reooga a lei ~~- 28, de 8 da janeiro 
ele 1892 

O projecto do Senado n. 153. f"!.o corrente 
anno. visa. diminuir o pt·nzo das incompati
bilidar1es cre3flas por duas leis anteriores. 
O projecto é justo. Acceito como prini!ipio 
que ua.s denwcro.cio.s o. ~obe:ronia reside no 
povo e que :~. maneira. do povo exercei-a é a 
escolha dos. seus rep esentantes. qualquer 
limit:l.ção que se faça a esse-direito de es~~ha, 
limitação é á. soberania. popular. . · 

Dahi a ·cautela extrema • . que o legislador 
r'eve sempre ter em marcar incompatibilida
rlt's. incompar.ibilidades que SÔ St< justificam 
como excéj)ÇÕeS salutares para e"l(itar o US!l 
cla fraude e da viohmcht dos governantes so
bre os governados. 

Estão neste caso :u; que estipulou o art: 30 • 
da. lei n. 35.de 26 de janeiro de 1892. L'·vou, 
porém, ella muito longe o se~ vigor, quando 
estendeu a seis mezes depo1s do acabamento 
de exerci cio a prohibiç.ão. que só é plenamente 
ju~tifica:vel dUI~\nte a sua p~roanencia. O 
projccto actual. passando de S<'tS a tres o nu
rnet·o de mezes durante o qual subsiste o 
iOllleditUento. acceita. utn mei., · termo ra
zoa.vel. 
. Quanto ã. lei n . 28. de 8 de janeiro de _1892, 

d"e que o projecto actual revoga. um at·tt:;o, o 
caso ê outro. Ld dect·eta.da. sob o imperio de 
p.-eoccnpações de momento, ella. não se_justi· 
fica ID<~is pot· titulo algum. 

_ Creando uma incompatibilidade absol~~· 
não só de remuneração. netn de exerctcto, 
como de simples investidura. eotr"e cargos es· 
tadoaes e federaes, ·eua. ·excedeu as ja rig?· 

Requeiro qné se solicite do governo, pvr rosa.~ prel'criMôes constit:Ucionaes. 
intermedio do 1-liSist•:-rio da.l\fnrinha. o cal- Ao tempo em que foi elaborada, uma pre
r.ulo_t.l:>s vAnt:;~.gells pl?cuniarias (~oldo e gra- occupaçà.o dominava os espíritos, preoccu~

.. tific;ações para corom'is5õel') que-no ?ninimn e ~'.ã.o que esta patente na 11atav1·a. de rodos os~ 
..•.• _11o ma3;inio poderiam cotl)petir ao afmiloante orado!'es que então a discutiram . _ Trat:l.va·~~ 
. -Gonçalves durante o tempo que deconeu da rle im-pedir que o:> ministt:os d_o·Pr<'sidente da. 

: ·.,:·-- data de sua reforma alé o de sua reversão ao d · lta ente 
~---. __ :serv. i"O activo da. 3-rlma·d • uâcional, nos ier- RepuLlica·pu essem occ\tpa.r Hmu neam .. 

Y a. governaçã.o dos ~sta.dos •. paJ?.. que. desse ; ·;:--~;:::: -~mos·<!aõlei· ii :-:-. de.: .- de-1894.=- ·.. . modo·disfarçatlo; ,nu.o.se,chegasse a a.t}n~ll~ , 
··.-,_ ~- .· . S.- lL-sai~ da.~ s.es.~~;. ~ 12. de -~tembro a federação. O perigo· (que na. propria; .. época' . 
. ~::." ':::'!le :!895: .....:.eduàrdo Ràmos;. · · era contesta.y~l) passo11_ ~Je intei~a~e~~~: 

.•. 
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As constituições de quasi todos os Esfudos. 
decretadas após esse !act.o. ti"veram-n'o em 
vista, prevenindo a. hypl()these. E por tal 
fórma. a sua desnecessidado se tornou patente, 
que ella. teve a. peior das •::ondemn~ p3:ra. 
uma lei decretada. contra. o t~eto wes•denCJa.l 
por dous terços do Congresso: caducou dentro 
de dous annos, e caducou. tão radicalmente 
que nioguem se apercebeu r'o facto. 

Membros do Congresso teem a.ccumulado 
funcções-de deputad•>S, do senadores, de ve
readores munieipaes, sem · que a federação 
tenha com isso corrido o toenor perigo. 

Mais ainda: a. despeito do seu art. I•, o in
ruem pen~ou em ~~ar como incompatíveis 
Pa,ra os cargos politicos dc1s Estados os mUi· 
tares de terra. e mar. E, no entretanto. a 
disposi~ é formal. 

Assim, a Tigencia dessa lei, desmora.lisada 
pela sua absoluta. inobse.rva.ncia, é, entre
t.'\nto. um perigo, podendo a qualque~ tempo 
servir como arma pes;;oal ou appa.recer como 
obstaculo insuperavel a administradores~ 
crupulo;;os. A questã<> de accumulações re· 
munera.das, está. re.,"Ulmmentada. pela lei 
n. 44 B, de 2 de"junho de 189"2. A das incom· 
pa.tibilidndes eleitoraes, dos chefes de Estados 
ll mais autoridatJ.es pela de n. 35, a que se 
refere o art. 1• do actual projecto; as 
de exercício ~os membros . do. Congresso 
e Executivo federal estãc• na Constitui~.ã.o. 
A lei n. 28 não deve. portanto, ser revo
g:tda. apenas no art. 3<', oomo propõe o pro
jecto: ella. deve de>a.ppa.recer da. nossa le
gisla<·ã.o. 

Assim, pensa a. commis~iã.o que o projecto 
deve ser aceeito , alterando-se apenas o 
art. 2" no sentido de revog-ar inteiramente ~~ 
lei n. 28 de 8 de janeiro de 1892. 

O Congresso Nacional d12cre ta : 

Art. 1. • Fica reduzido a tres me1.es o prnzo 
est;\tt~lecldo no pnragrapho unico rio nrt. :-lO 
d:\ lei n. 35 de 26 de janeiro M 1892, para 
dumciio dns incomp.'\tibiiiidades definil.l:~s no 
rel'eril.lo artigo 

Art. 2. o Fica. revogada :a lei n. 28 de 8 de 
jaueirode 1892. · 

N. 153 - 1895 

(DO S~:iADO) 

.Redu:: a tres me::cs o pra:o estabelecitlo no 
JIUTU.!JT<'l'"u tmicu du urt. 30 1/.u. lei n. 30; 
de 26 de ja1~eiro de 1892, para duraçao das 
incompatibilidiUics definida~< no referido a1·· 
tigo é revoga o art . 8• da lei n. 28, de 8 de 
janeiro de 1.892 

O Congresso Nacional c~ecre~ : 
AI•t. 1. • Fica. rer1uzido n t1·es mezes o prazo 

estabelecido no par·agra.pbo unico do art. 30 
da. lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, para. 
duração (las incompatibilidades cetlnidas no 
referido artigo. 

Art. 2. •• Fioo rovo;tl.do o o.rt. 3" do. lei 
n. 28. de 8 de janPiro de 1892. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Senado Federal. 7 de agosto tle 1895.- Jlfa
noet Victorino Pereira, presidente.- .Joiio 
Barbalho Ucltôa Ca,;alcanli. 1• secretario.
Joa/ti.m cfO. Cat&mda, 2" seereta.rio.-Gu.•tavo 
Riclrard, 3• secretario.- Joaquim José Paes 
da Silva Sarmento, 4• secretario. 

N. 19i- 1825 

A11tori$a o Poder Exeetrtivo a concctlCl' a Emí
lio José M oreim. Juniot·, 3- escripturario 
da .4.l(andc!Ja rlc Maneio.•, wn an11o de licença 
.•em 'OC1lt:lmemos. 

O 3" escriptur:trio tln All'nndPgn de 1\lnnúos, 
F:milio Jo•ê Mot·eiJ·n. Juniot·, reqnet· no Con
gresso a conce~sio de um ;~nno de licençu, 
pa1·a tr:1t11 r- se, visto nii.n te•· coos~g-uido I'C
st.1.bolece•·- se no goso dns quo I h e fo•~•m con
cedidas pelo Podi.'I' Executh•c>. 

Este pedido esta apoh1do nns informaçõeos 
dn repnrtição competento e 110 attest;~do me
dico. que veem nnnexos, pPlo (Jue é u commis
sf~ de petiç;.io e poderos de parecer que sejn. 
o peticionario attendido e para isso o1lerece o 
seguinte projecto de lei : 

O Congr<'~so Nacional rosolve : 
Artizo unico.E' o Poder F.~e<'uti"o nutoriArt~ 3. • Revogam-se as li i~posições em saúo a"conceder a Emilio JMé 1'\"loreira Junior 

contrario.- V. de Mello, presidente.- Me· ~o:escripturario d& Alfltntle~a de Mnn:ios, um 
dtirot e Albuquerqu.e.- 1:". Tolentino. - Lüi;; anno de licen~~. sem w:ncimentus·, reTO!!nda.s 
Domingues. -Eduardo Ro'YTWs. de accõrdo ~ 
com o parecer sobre a .a.dop~lio do projeeto <tS disp~i~ões ~m contrario. - -
de lei vindo do Senado. Vencido no mais.- Saln tl:~s commissões, 12 <.le St:tembro de 
Sebastiao de I.Acerda. de aceordo com. o voto .1895.-Gonçolo d-:.J.agos, pr<'si<!ente.-Gus-· 
anterior.- Ma-rtins Oosta JuniÕr,-de accôrdo taoo .Vero$, relator. - Landtclplro de M agolltoes 
çom os 4oll8 "VO~os J.n~:dentes : -G~mir'iano Brt~.:il . -;- Et4:ebio de Quçiro1

1 
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N. 288 A - 1893 

Reverte, -.·epa;·tidamente â viuva e /i.llUZ$ do 
fallec:clo marecl!a:l visccmde de Pelotas, a 
pensao que este percebia. 

Fazenda o credito supplementa,r de 4.000:000.) 
::~verba - Exercícios finrlos- da lei o. 200 
de 24 de dezembro de 1894 (ctiscu::são unica): 

N. 182 A, de 1895. sobre a emenda. aprC.: 
sentada. em 2~ discussão do projecto n: 1~'2, 
do cot•reote anoo, que abre, no vig-ente exer-

A commissti{) de pensões e cootns a quem cicio. o credito supplementar ele 562:246S6IO 
foi presente o projec~to n . zss. de 1893, ma.n- a varias verbas do art. 2• da lei n . 26G, de 
dando reverter à. ,,i uva e tilhos do fallecido 24 de dezembro ~e 1894 (discussii.o uoie:1) : 
marechal visconde <de Pelotas a pensão que N. 144, de 189o, autorisnndo o Poder Ex-
este percebia; ecutivo a conceder a Alcidrs Cnt~o da Rocha 

Considerando qui(o relevaotissimos foram Medrado, bibliothecarin da Escola. de ,~Iinas 
os serviços p!:estados por aquelle servidor da de Ouro Preto, um anuo de licenca, com 
patril'l. no campo de batalha e na paz ; ordenado, para tr<\tar de sua saude ( dis-

Co_nsider~ndo qu•3 a. recompeoS<\ por taes cns~ão ,~nica) : _ . . , 
serVJ~.os, deve beneftc1ar a. viuva e aos des- N: 16o, de 189o, ant~r1san~o o Poder E!· 
cendentes de , tão iUustre cidadão, é de are- e~ut1vo a conceder~ .Juho TraJ:lnrlo ~e !\foura, 

_ cer que entre nn. orde'l'!t dostr&b..~ r ch~tor d:" 4" secçao do ,Mnseu_Na.c:lonal e ~o 
ser adoptado 0 re:feri.M p~to n e 1 La~rator1o A_natomo-pathologico d<\ f1SSls-
lS93. - . , , tenctn. dos Aheoa.dos. um anno de hceo(::l 

sem vencimentos ( discussão unica) ; 
Sala das commisões, 10 de setembro de 

1895.- Fonseca- Gv,,iinaréies: presidente.-Le
onet Filhc, relator .. - Mariano Ramos.-Lima 
Bacw·y.- Car_Zos .Nouaes.- He.·menegildo de 
Mo1·aes. - A. Guanc1bara. 

N: :288-1893 

O Congresso ~aciclnal resolve 
Art. 1.• Fic.t re'">'ertída, repartid;\mente, á 

viuva e tilbas do fn,lleci:lo marechal visconde 
de· Pelot:~s, a penl>ão que o illustre cidadão 
percebia em vida como recompensa aes gran

.des seni~os presta.Cios á patria. 
Paragrapho unico. A reversão contar-se-ba 

dn. data do fallecim,eoto do dito mitrec!lal. 
Art. 2. '' H.evogam-se as d.isposiçães em 

contrario. 
S. R.- Em 21 dia agosto de 1893.-Santos 

Pereira..- Bellarmino Mendonça.- Caetan~ 
de Albuquergue.-Bastos d~ Nascimento.- :r. 
Retumba.- Oliveir,:z Pinto.- .llftwsa.- Ra11· 
mundo Baruieira..--F. Simas. - A11gusto de 
Freitas.- Alfredo lWis.- Cesa,· Zama..-Cas
sia.M d.o Nascimento. - :r. Serya.-Amo1·im 
Ga,·cia.-Demetrio .Ribeiro.- Alfredo Barbosa. 
- .M:"rcolino Moura,.- Barão de S. Ma.rcos.
Martinho R.odrigu.es.- M. Cantao.-Andre 
Cavaléanti . - U1·baY.10 Marcondes. -A. Fialho. 
-Sa .4ndrade.-Prisco Pa1·aizo.-Sealwa.-

= · _ Christiano C1"'t1:. 

O Sr. P1•e s iden:te - Achando-se 
adeantada. ·a ·horn, designo para amanhã a 
se~uiote ,ordem do di:~. : · , · 
·_:votaçãp, dos ·~eguiotes projectos: 
:'N .: 1 i9 ·A, "de· 1895, sobre ·n. emeoda··;t p're

sentada. em 2" discussão,do projecto n . 179, 
do corrente a.nno,, ~ue abre ao l\tinisterio da. 

N . .1 77, de 1895, autorlsando o Poder Ex
ecutiYO a ~nceder ao escriptu~t·io da Estrada 
de Ferro de Panlo Afi'onso, Lniz Fernaotleo 
de Aro.ujo Besouro Filho, 'n. licenç..1. de 12 m-e
zes, com ordenado, pa.ra tratat' de sua sande 
( discussão unic.'t ) ; : 

N. 142. nxando n. despeza do orçamento d<l 
fazenda. ( sa discussão ) ; 

N. 83 A, de 1893, a.utorisando o Poder 
ExecutiYo a cont ra.ctRr com o enzeohelro 
Ayres Pompêo Carvalho ·e Souza e José Ao~ 
gusto Vieim, ou com quem melhores Yant~
gens oil'erecer. a constt·ucç.ão, uso e goso de 
um ramal ferreo d<'l. estllção de Sapopeinb.1. à 
ilha do Governador, e outros melhor:une.ntQ>, 
nas con<líções que iudica ( 2~ discussão). · 

1> parte, até ó.s 2 1/Z horas, ou antes : 
1" discussão do projecto n. 194, de 1S9:í, 

autorisnodo o governo n. abrir um ct·o.lito 
suppleroentar de 7:707$ il. ve!:ba- Aii"•l.ntleg;ts 
- art. 7• n . 12 do or~,ameuto vig~:ntl!. ]1:\r<t 
occorrer ãs despez.'I.S d:\ Alf;mdef>a do estmlo 
do Espirito Santo; 

Discussão unic."' do p:~recer n. l-15 A, de 
189!5, sobre a emenda ofi"erecida pelo Sr. coe
lho Cintr<l. ao projecto n. l45,deste anno. que 
approva o regulamento que lnlixou com o 
decreto n. 2.043, de 15 de julho de 1895 n.' 
parte que elevou ,-eocimentos e creou nows 
empre~JOS naEstra•la de Ferro de Porto Ale· 
gre a Urugnayana ; 

Continu<•ção da discussão uuic-'1. do ptu'eeer 
u. 149 A, de 1895, sobre as emendas offer2-
cidas ao projecto u. l •H), dê 1895, que fig 
:1. despeza do Mínisterio dt'l. Justiç;'l. e Nego
cios lnte!'iores par.• o exercício dl! lS!lG, ~ , 

Contiouaciio th\ 2• discus&w do pr~'.l;-c.t: 
o. 178, de 1895'; t1xar1(lo a. despez.'\."dO lllt~~ 
terio dil. lndustrix, Viaci'io ·e Ol.lt·as PubhCól! 
'(XIra o exercício de 1896 ; 
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Continuação da discussão t~ &Llt~1.· ~ísçassão unica do projecto n. 283, de 
jecto n. 57_, d_e 1895, m~ntetl~j;""f:~ 1S93,m'b~cedeotlo a D. Juliaoa Morei Garcez 
tudo os (.h t•ettos confcrtdos nos estados pelo P.dha., vtuva. do tenente do exercito Dio~o 
;u·t. u4 d<\ Cousliluição sobr·e as terras devo· Garcez Palha, a pensão aooua.L de 960$o00; 
lut;ts si tundas nos seus re:>pectivos terl'ito· Discussão uoica do projecto n . ?ô A, de 
rlO$, e tli~ outras providenciu.s; 1893,concedeodo a viuva do Dr. João Fit·miao 

1• cliscu3São t\o vrojecto n. 140 A, ele 1895, Vel\ez, uma pensão annanl de 2:400$000 ; 
1 nutorisaodo o gover_no ;.~. coot!t·mnr no pri- Discussão unica do p('(ljecto n. 172 de 18\)4 

m~il'!l posto do exerctto todas ns praçns com- concedendo a pen..,ão de lOOS meosaes, rapar~ 
mtsst••ll•ttla.s uessd posto. até 3 de novembro titlameute, a Ursulioa caudida.. do Couto e 
de 189~ ; • . · outra, mãe e irmã do fallecido cil:ur<>ião na-z• \IJSCIJSSUO do pro.)ecto n. 10, de 1893, v;d Dr. João Pinto do Conto • o 
enumerandO_ OS bens O~ SujeitOS á peuhOI'<'I._; o'iscUSSâO UDÍC.t do projectO 'o. ' l10,t.le 1894, 

1• ~hscussM do pro}acto .n . I OI, de 189o_, elevn.odo de 60$ a. 100$ mensMs a pensão do 
antor1sando o POl!er Executivo "' reverter a alferes honornrio Antonio Paes de Sã Bar
i' ehtsse do exerc1to o teuente reformtldo da reto · 
ru:Ol!\ de-~ vnllaria Carlos ;<\ugusto C~S't?Y ; 1o discussão do projecto n. 10, de 1894, dis· 

D!$CUS:>ao do parecer. ~ •. o2, de ISSo, JUL- pondo que sejam entregt:es pelo governo aos 
ganuo que d_eve ser _dtrtgtda ao governo. a estados os proprios nacionaes que não são 
reprtsent<tça.o de vartos bancos e companhms neces.,nrii•S rwt.m os set•viços da União, e i 
com Sé.le nestõ.l. ~apttal, que rec1a!ll~un contra Inteodencia :Municipal do Districto Fet.l.erat os 
a cobl'n.UÇ<\ do unposto sobre d1 vtdendos lll\ ediricios que menciona onde se excutnm 
J':l.?.~o tia:! I /2 "/• ; _ sel'viços' municipaes e os' comprehendidos no 
~J:eussa.o uotc•~ do parec•er n . 33, de 189o, [Jlano de melhor-J.meotos desta. capital: 

opwanclo no senttrlo de ser ::t:pprovacla <\ emen· 
I da apresentada pelo St•. Ga.hlino Loreto, na. 2• parte, is 2 1/2 horas ou antes : 
diSCit~s(';o uoica do pt·ojecto n . 99, de 1894 ; 3,. discussão do prolecto n. ;:; .•, le 189::;, 

' l•di:;cussão do projecto o . 106, de 1895; ., v"' v 

tot'D;\ntlo cxtensivo·aos ~uardas de polici:t. e concedendo a h·maudade do Santíssimo Sa· 
aos patrues de emb1u-c;1çUe:; dos arsemles de cramento da Ca.udelaria tres · lotel'ias de 
ma1•1nh1t th~ H.epublic.l. 0 ueuetlcio de que 1.000:000$ cada um:~. ( rcd:>.(\Çii:o pa.ra 3" dis-

. g~<ltn os a-u:mlas t.le -policia. llo At'Sena.\ de cussilo do projecto u. i5, deste nono) ; 
: Mnrinha. ~J~~ Capital F.adet•.al, ele coucoJ·t•er Discussi'io unica do projecto n. 130, de 1895, ;: ;: 
1~m~ ll monte pio dos cmpre;;a.dos puullco~L u.ntori!'&nt!o o Podtal' Extlcutlvo a conceder u.o 

I• lli~cu;si.o do projeclo 11 • 1 \G, dê lbv2-. ellfi"ellheir4.l civil José Dias Delg.\do de Cllrva
~ulorisaudo 0 go'l'cmo a contrnctal' em~] Jn::;: 1110 Ja:clor. lento do e:octeruttto do Gymoa.sio 
lim & Gautlcil'<~ <l coustrucç~lo de unm esh-ada. Nacional e professor do Collegio Militar, urn 
,((, r~t'I'O aêt•e:t do largo dd s. Francisco de auno de liceuç.t, com o ordenado, pa.ra. tratltl' 
P;ml:~ :1. Sapopemb:t ; de sua saude ; 

2• discussão do projecto u. 219, de 1893, Coutiounç;i.o da 3• discussão do projecto 
aulot·is:\n•lo o gove1·oo n ionovo.t• 0 conh-acto n. 35, de 1895, autorisaodo o governo a. re
de IJliC 0 cessionnria ;~. Companhin Geral de ver o regulamento e pt·ogramma. de estudos 
)fdhorameuto::; no J\Iaranhii.o, se~undCI as do Gymuasio Nacional ( re4ncção parn 3o. dis-
b.tses crnc apl'esenta; cuss:'ío elo projecto u. 205 A, de 1S'J4) ; 

Discussão unica do projecto u. 2:3\ , de lS93, 2~ discussão do projecto u. 39 A, de 1895, 

1 
elcrando a 100$ uleosaes a pensão de ~ue uetermioaodo as condições de reacquisição 
~~o. Co~1stanç;\ Leopoldiua. de Albuquet'- uos direitos de cid:tdú.O brazileiro, com voto 
que, \'ÍU\':\. do capit<io r'ranc~ de P;l.ula ~\.1· em sepat".ldo do Sr. Mu.x·tins Costa Junior; 
rueido. o Albuquerque ; 1' discussã.o do projecto u. 135 A, de 1895. 

D.iscuss;i~ uni e<\ do pt•ojiecto n . z54, de crenndo no Su pt·emo Tl'ibuoal Federal o ser
ISIJ3, au tot•t:;a.ntlo 0 p,1der Execntivo ,, mau· viço tachigraphico, e di!. outras providencias; 
d~r p:1;;ar a o. Enlnlia da :Silvtlira Niemeyer 3" discussão do projecto n. 84, lle 1895, 
e Slld~ •luas Jilhas solteims, vi uva. e li lhas uo trnosfel'indo ao dotninlo do Estado de Matto 
falteculo c:t pitüo João Conr:luo Nicmcy.::r, da. Grosso diversos proprit'$ nacionne.~. tJ.Ue n. 
d~ta de:sta. lei em de..'\nte, 0 meio soldo e pen· União não neceS$ita po.ra os serviços ro-
sao ,Que percebe, pel;l. tabella. actual ; dernes i · · 

DtSeuss1o:;uoica do pl"Qjecto n . 251, de 1993, 1" discussão do projecto n. 89 A, de 1895. 
COOCêilllndo ~ pensão 100$ mensaes repat•tida· opinando no·sentido de ser ~pprova.do o pro
tncnta.em fn.vot· dos filhos menores de D.isau· jecto n. 89, deste o.nno,. ,que substitue-pel~? 
: ~ Carolina. ' AIIlõ.\l'O ~l\1~1S ~ do f<llle~ido que a. ~!la :compa.nl:a u. tnbella F, ~naeX;\" 
1 leutJutc th a.rmada: H eur1que Ft-anc1sco .Consol,daçuo das Leu das Al{andCfJIJ.S e Me$liS 
C;lloJ;~s ; ·ae Rende%f Fcq_eraes. · . 
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2~ discussiio do projecto o. 134, de 1894, 
opin:~.ndo peta appt:ova.~·.ão llo projecto n. 295, 
de 1893, que :1ntor1sn o goveruo a coott-actar 
com quem u1elltorçs vaut;~geos olf<lrecer, o 
servi~ ue ll<l veg:,ção dos portos de S. Fran
cisco e Alll:H~lllt<l, ao rio Pntnallyru ao da 
Tutom, no ~sta.llo •lo Mar<~nhão ; 

Silv;~ &r:\t.'\, viuva. do dese:nba.rgatlor Jo:i~ 
quiru Autonio da Silva. BarMa, uma pensilo 
mensal de 100$000.; 

l" lliSCUSSãO do IJI'Oj•3Ct0 n. 1~1, de 1895, dc
cl!ll':lUdO sem effçl!o :1 resolução do Podet· 
Executivo, de. 28lle outubro de 1891, que an
nullou o :~.cto equitativo do governo pt'Oviso
rio, de 17 de abril de 1890, e consiJera com 
o cnt'SO lle sua nrtnt\ pelo regulameuto de 
187-1 o tenente de cavallaria. Zozimo Alves r.U 
Sil veir:\ e com elle touos os offir:iae.s e praças 
que se ncha1·em em su1as condições; 

Dtscussão unic.~ do pt'ojecto o. 221 A, de 
1894, coocedeudo a D. Cyrilla Rodrigues da 
Silva, viuva t.lo Dr. Ft'llncisco Rodrigues da 
Silva., lente da Faculuade de Merlidn:\ da 
B;1.hia, a. pensõ.o a.noual de 2,000$000. 

Discussão uaicado projecto n. 197, de 1894, 
releva.ndo a. presct·ipc;cáo em que incorreu D. 
M:a.rh\ Josephinil. Feita.l Lima p<lra. pet·caber 
o meio soldo a que temdiNito. 

1" UtsCllSSi.tO do projecto n. 93 A, ue 1895, 
nutorisau<lo o Poder· Executivo a m&udar 
construir um rnmal do p1·olongamento da. Es
trada. de Ferl'O da Bati. ia, de Santo Antonio 
<lns QuelUJadas, ou de outro ponto mnis con
veniente, i~ vilh\ do Mot•rodo Cllapéo; 

3~ d!scussã.o do '{lrojecto n. 201 de 1894, 
dechtr<tndo cxtinct;,~. a divit.la em IJUe !!cou 
l>:tm c.om a F•14encl•~ Nacional o fallecido co
ronel do exercito \Ve.oceslf\o Freire de Car
valho; 

3~ dts~ussã.o do pt·ojecto u. 9 B. de 1895, 
interpretando. as disposições do n . 1 do§ 1• 
do at·t. z~ da lei D. :WO. de 1 de dezembt·o de 
1841, e do nr:t. 1• tlos io3trucçõe$a.pprovadas 
pelo decreto n. 1.388, de 2l de revet•eiro de 
1891 (t·edacçio p:u'a a 3" discussão do substi
tutivo ao projecto n. 9 do corrente ;1.nno); 

2• discussío do projecto o. 202, de lbSl, 
detet·miualldO que os otJbaes do exet·cito rc
forma.Uos ou que so.: r~::rorru:trem, <Le accordo 
com :ts (l!spo.;içües do decreto o. 193 A, de 30 
de j<tneiro de 1890, sii estiverem gra:lundos 
no posto immedinto, sej;\ru considet-ados, paro 
todo.; os atreitos. C9ffiO se estivessem e1fecti
nmeote providos oa. classe de que ti~·erem 
n. "'t".l.d uação ; 

Di:;cussii.o unic.'\ do projecto n. 123 A, de 
1895, autori;;anu<> o Poder ~:tecutivo a. apo
sentar·, no log;tr 1111e nctualmente exerce e 
com todos os vancim1~uto;;, o cot·onel Pedro 
J:>au li no di~ rousec.'l. ; 

Discus:;i\o uoica c.!.o projecto n. 260, de 1893, 
coocedeudo a O. M:H·risa ltodt·igue,; C<lbral, 
nlhn do capitão José Garlos Cabral, morto 11:\ 
guena. contra o Para,~uay, uma pausão au
nual de 848$, indepenàeote do meio sol~o que 

!I'orcebe ; ·- . 
Di;;cossão uuic.'\ do projecto u. 279, ele 1893 

mntidnodo que coutiUI!lem a ssr pago~ a. D. 
Mathilde de .Accioli Lins, desde I de julho d.e 
1892. o montepio e meio soh.lo do seu fa.l\eci
do filho, o alferes. Sebastião Carlos d~ . A~ciolí 

Lcvanta·se a sessão ás 4 !Joros e 30 minu
tos. 

96• SESSÃ.O E)[ la DE SETE~rB!tO DE 1895 

P,.t$idencía dos Srs . Arthll1· Rios, (1• ,ju. 
presid.eAte), Co3ta á:e11edo ( 20 1lice-prtsi
dt:nte) e A.rrltur Rios ( t• 1l(ce-pres!dertte) 

.Ao tneio·dia procede-se á chamada, á. qual 
respondem os Srs. Arthur R.ios, Ta.vares de 
Lyra, Alencar Guim<ui.es, Sà P~ixoto. Ga· 
llrM S<tlg<\do, Augusto Monteoegro, Theo. 
tonio de Brito. Carlos ela NoV<\eS, Bricio 
r"ilho, Gustavo. V eras, Eduardo de Berredo, 
Christhmo Cruz, Gonçalo de Lagos, 1hl.efonso 
Lima, Francisco Benevolo, Augusto Severo, 
Francisco Gurgel, Junqueira Ayt·es, Silva 
~iariz, A.rthur Orlando, Tolentino de Cal
valho, Cornelio da Fonseca., Carlos Jorge, 
Fernandes Lima., Araujo Góes, Rocha Caval
caoti, Octaviauo Loureiro, Olympio de Cam· 
pos, Menezes Pt•ado, Gouvêa. Lima, Miltoa, 
Fr.tncisco Souré, José 1gnacio, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Sa.ntós, P'cl.ranhos Mou· 
tenegro, Tot·quato Moreira., José Carlos. Ame
rico de Mattos, Alberto Torres, Silva. Castro, 
Nilo Peça.nlla., Erne$to Brnzilio, Julio Santos. 
Ponce de Leon, Landulpho de Magalhães, 
João Lui~. Carvalho Mourão, Cba,"!!S Lo~ill, 
Ferraz Junior, F<.lrtes Junqueira, Fra.nclSOO 
V!!iga., Alvaro Botelho, Leonel Filllo •. Oela· 
via.no de Brito, Fet·reira Pires, Ptnto.da 
~oosec.'l., Manoal Fulgencio, Olega.rio Mac1el, 
Par<liso Cll.valcanti, Vmdulpho Caetano, Fran· 
cisco de Barros, Domingues de Castro. Costa 
Juoior, Bueno de An·lr.wa, Vieira de Moraes. 
Fraucisca Glicerio, Hermenegildo de .Mo~s, 
Alves ue Castro, Ovidio Abrantes, Urbano 
de Gouveia, Mariano Ramas.- Almeida. Torre>. 
Br.Lzilio da. Luz, Lanl'O J\(uller, P.tula _Ra· 
mos, Francisco To1eotino, Fonseca Guimara.es. 
Victoriuo .Monteiro e FranciscO Alencastro. 

. • . .. . - . . - 7". : .. 
1..\ns · · · -

Dis~uss1to unica do projecto n. 122, de 
1393, con~demlo a D. Olympia. Carolina. da 

Abre-se a. sessã.o. 
E' lida. e posta. em discussã-o a acta. 
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() S1·· Bricio 11'.ilho - Sr. pl'e· 
s!tlente, compt\J·eci houtem wuito cedo " ~sta. 
C;llllUr:t. Quando entrei uo recinto, atnd<l. 
uãu estavam iniciados os tt·ab(l.lho::, tanto 
que encontrei V.: Ex • .:m convet'S<\ animada. 
com algun$ dos Srs. deputados. Tive depois 
a t.>rlum• ue. v e e V. Ex. snt.rl r ao ~trallo, 
;~<>itar os tympà.nos c mandar proceder á 
cha•!!:Wa, ti qual eu rC!S!l':>ndi em alta voz. 

Vi, entt·et:oato, .com sttrpre.-.a, que o meu 
uome oito figura. na lista. rios deputados pre
sentes, e por isso peço a V. Ex. que mmtde 
fazer na a c ta a necCSS<\r·ia rectilietlção. 

O S a·. P•·esiden-te-Dn. acta consm 
o nome rle V. Ex. como presente ã. sessão. 
A omissão, pot•tauto, foi do Diario elo Con
IJI'csso. 

() Sr. Bl· icio .f:"'ilho (pa1·a t"na 
cxplic((çtlo) - Sr. presidonte, a exp lic.~ç-J.'> de 
V. Ex. 5<\tisf'az-me completa.meu te ; entre
tanto, :t minha t'c<:h\mação tiuba toda. a 
rn iio de ser, em primeit·o loó:u•, por que 
o meu nc11ne não tlgm·11. na li:st:~ dos depu
tndo:; presentes, vut..lie:\d:t no Diario <lo 
C/JII!JI'csso, em segunrlo Jogar pot·que não 
ti\·e a. fo~tnna. de -ou vir o Sr: secretário 
let· o meu nome entt•e c• tios Srs. deputados 
quo comparecerarn á sos::.ão de hontem. 

Em soguiua é a.pprova.da. a acta. d<\ sessão 
:1otecedente. 

emendas otrerecidns ao projecto n. 149, de 
189.'5, (JUe fixa a uespeza uo Ministei'io u;~ 
J U$licn. e Negocios Interiores para o exe!'cicio 
de 1896. .-

O S r . J osé ~na.cio usa. da pa.t:,. 
vra. mais pam d.or um:\ explô::-<~oc,:ão ao lllu;:
tro relator da Commissão de Orç:tmento do 
gue p:l.t'u. o fim que tinha quando bontem se 
inscreveu. 

Niio tinha o proposito de ftuer demorar a. 
votação do m•ç;\mento ou,...de qualquer ou~ 
medida sujei"U\ à. de~ibel':u.\lll) da. Camara, tan~ 
to que em quatro ou ci'AOQ minutos tet",a, ~ 
n que vinha, si porventu-ra. S. Er. não tí
ves;;e sido levado hootem a exceder a hol':l. 
destinada á 1~ parte 1lt1o ordem do di~. 

Ainda hoje não vem o orador embllraçar t1. 
marcha d.. lei or..>D-mentaria, porque t~.inda. 
uiio ho. numero pM·a. n.s votações. 

Tem até todo o iotet·esse em ver desob
struido.s o caminho dos lrab:\lhos-e-a orJem 
Jo dia dos projectos de orçamento, para. que 
poss.'\m ser resolvidos u~sumptos de muita. 
JJlagnitutle, quaes os que se t•eferern aos Esta.· 
nos do .Amazonas, Set·;,-ive, Al;\gôas, Pernam
buco e Bahia, victima:.lo:S pel~ politicn at•bi
traria. e violeot.• que fere as -Constituiçüas 
Fedel'·•l e E:>tadoat. 

·(.jm jornal jâ. disse 'iue é pt·opo;;ito das in
fiuencias poli ticas da camara não resolvet· 
tae;; que.st!les; tnns o or;\dot· não a.1redita e 
antes contia que os hont':l(los Srs. pt·esidente 
e lcader dt1. Camara set·iio os v• imeiros a con-

PRIMElRA PARTE o.~ ORDEM DO DIA cortoer t~<'l.ra que elhts tenham andamento. 
Ditas estas palavt~tS. o or;ldOt' mo.stt·a que 

Não lu~ vendo numero para. se votar as ma
terias indicadas na orden1 do dia, passa-se ;i. 
mat.eria em tliscussão. 

o honrado relatot· não tem raz.i.o em dizer 
que os Estados do Norte ~:io mais pesados à 
Uoião que os do Sul; as verbas concedidas 
aos Estados do Not·te, t.lesde o tempo d:t mo

Entro. em I• discu$5<10 o pre>jecto n. 194; narcbla, teem sido sempre inferiores às tios 
de 1805, autol"is;\udo o governo <1. abrir o E;;tados do Sul. 
creuito snppl~:nentat· ile 7:701$. á verl•a Lt\Vt'ttndo o stm prote~to, o úradot· justidca 
- Alf.tudegas - art. 7~ n. 12 do or~meoto duas emendas, contra. as quaes a com missão 
vigente, par'tl occorret· ú.s deSJ>er.as da Alft\0- se pr·onunciou - as que concedem auxilios a 
deg:t do J::stado do Espit·ito Santo. duas instituiÇÕe:s importantíssimas do "Est<ldo 

Ninguem peàiodo a pn.l:lvrn, é encerr-.lda a. da Bahia: Lyct!u de Artes e Officios e o lu-
tliscuss;1o e n.tlhda a. votação. stituto Bistol'ico " Geogr,\phico. 

E' tJnnun.:liada. a tlis.cussão unica. do p.'l.- Nioguem mais p2dindo :\ palavra, é encer-
recet· n. 145 i\, de 189~i. sobre a. emeud<l rada <\ discus>ão e Mliada a votaQ1io. 
olfur·eci·J:~. pelo Sr. Coelho Ciutr;\ ;10 pro.iecto E' anuunciarlu. ·~ continuaÇ<i.o da 2" discus
D. 145, deste anno, que approva. o l{eguh\· são do projecto n. 178. de 1895, llxant.lo a. 
meuto que h.lixntJ r.om o decreto D . 2.0o13, de ;lespezo. do Miuistorio uo. ludastria, Via.ç.ão ~ 
15de julho de 1895,. -na parte que elevou ·obras.Public:tS para o exercício de 1896. 
~encimentos e creou novos empregos du. São Üdas, apoiadas e enviad~ á .. Coinmissão.: 
&ir':tt.la.de F~rro de Por to .alegre a Uru- t.le orçamento as se""uiotes. 
guayana. <> • 

. Ninguem pedindo a palavra é encerrada. a. Emendas 
dtscuss,1o e-adiadn.:a votação. .• • Ao projecto :1. 178, de 1895: 

E' annuÔcia.da a. continuação tla. discussão Ao§ 21 do ar·t. l O'_ accrescente·se •• •..•• 
uuica do parecer n. 149 A, de 1895, sobre ns 90:000$ para. a couti~unção do serviço de"des· 
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obstrucc.ão e melbomnnentos do ?.io P•<rna.
llyb:i. 

S. R.- Sala das sessõos, 13 de ~etembro de 
1895.- Anisio de Abreu. ·' 

Ao § 6° do a.t•t. 16 
·- • accrescente·se: 

80:000$ para. w constr uc~ão de r.11naes tele
graphicos que- liguem á \iuha. get·,\l os muni
cípios de Valenç.a, Picos, Jaicó, S. Raymuodo 
NouMo e S . Joiio de Pi.tuhy. 

S. R.- Salas das S•:>ssõ(F, 13 de setembro 
de 1895.- ~1n.isio de .1./J·· :u: 

Ao § 21 do at·t. I• - accreocente-se: 
100:000$ pa.l'n. "' construcção de uma r.~nte 
sobre o Rio Parnallybo., tendeu te:\ li.z:.<~io da 
cidade de Therezin<\ do Pü\Uhy e Villa. de 
S- José do l\:I;tranllão. 

S. R.- Stllils dt~s se,~sõe$, 13 de setembro 
.. . . de 1895.- Anisio de. Jlb1·eu. 

Ond~ convier : 
P<tr<t contiuuaç;io dos . estudos da. Estrada 

de Ferro de Catalã;_o n. CuyalJá, seguntlo lei 
existente: 200:000$000. 
-· Estudos da. futura. c:)pital no Planalto Ccn· 
tral:-- 4oo: ooo~oo· 

S. R.- Snln. das ses:;ões, 13 de setembro de 
1S95.- VrbaJ20 de Gou:cêa.. - Henncnc!Jil!lo de 
jl[o,·aes .-O'Oidio Ab1·antes.- .IJ.l'Ves de Cc!Stro. 

A' ru1Jrica6":-accrescente·se-Para acqui
siç:.1o de um }>redio destinado á Repartição 
dos Tel~grapbos em l\laceió-35:ú00SOOO. 

S. R.- Sala d:tS sessões, 13 de setembl'O de 
1895.-Cco·los Jorge.-·Fernandes Lima.-Ro
cha Cacalcanti.- Octa'lliano Loureiro.- Urba· 
"o de Gotu:ê a. 

Fie:~. cre:tdo. a. verb:~. de 50:000$ para. auxi
liar ns obras de prololllga.mento dil.lioha tele· 
grapllica que parte da estação Machado Por
l:ella--Estraca Centr:tl d<\ B.tllia- <i villa de 
Càl'inhanha. na. margem do rio S. Francisco . 

S. R, Sala da~ ~essões, 13 de · setembro de 
1$95.- Rodl·ioues L ima.- Francisco So(l,·e.
VeJ'!P~e ele ,lbreu.- Pa,·anltos illontcncuro.-
1'olenti?lo dos Santos. --.Dionysio Ce,·queira.
Tosta. 

O Sr. Bueno !d e A n dra d a pe
diu t\ ptthn•ra. p(l.ra <Lp>resentar duas emendas 
bustôl.n te innoceutes, porquanto não nu.!\"rilen

. tam despez<t. O 01-ador~ entende que o traba
. . l bo apresentado pelo illustre Ministro. da 
::: ·:--::Y.ia~o .estã.-,J.erfei tameu te ?~~anisado_e,é,.u m 

t raualbo sensato e pntr1otlco, porquauto 
a pres_.mta. .: sobre ~ or·çaruanto vigente .. uma 
econ~mia ·de 5.qq0:900$000, 

Ora., qua.nuo um ministro comprehende tã.o 
bem o seu 11apel de gestor dos negocios e dos 
dinlleit·os puL!icos, rms comlições diffic~is que 
atravessa. o paiz. sem alterat• set•vi~s esta
belecidos, sem dP-sorganis.u- a. m:trch<t da 
admiuistrn.~.ão pui.Jlic.t, póde-se dizer que ess!! 
mini;;t ro bem. merece cln p:trti•lo I}Ue o a.poi:\ 
e do pôl.iz que nelle coutb. 

Assim pois, seguindo o exemplo do minis
tro, o orador nií.o tL·m·ia emendilS que pnd!ls
sem accrescer o total tlôl. despez:t do Mmiste
rio d<t Viação. A Camat<t sabe que este 
orçamento é o que tem mais importaucia pat~\ 
o desenvolvimento e progresso material do 
paiz, pois que as despezas que por elle cor
l'em sã.o classific;\d<lS em todos os paizes como. 
despeza.s reproductivas. isto é, aquellas quc, 
vão accionar o traballlo, de modo a desen
volvei-o. 

De dous modos gera.es póde-se distribuir 
eSS<\ despeza- ou economicamente, conconen
•Jo par:t o equilibrio orçamentario, ·OU lao· 
çando-se o ~overoo na politic:~ d;\S t~ntativa.s 
e das experíencias, iniciando despezas novas. 

O ministro ueru l!)mpt•ehendeu que o mo
mento não e de experieoch\S e tent<\tivas, 
Ol'çando :tS despezas em llnt circulo u~ fe'rro, 
de economi<\· ba.st:•ute evidente. 

As emen<hts que o Ol'<\uor apresenta vis,~m 
tambem a. economia.. Uma dellas refere-se ao 
serviço de immigr,\çã.o, concordttndo o orador· 
com a. opinião d<\ com missão em negat auxilio 
aos Est;tdos que,j:i. teem encaminlta.d;\ :\cor
rente m\tural de immi~r;t~io, como acont'3ce 
aos do Rio de Janeiro, S. Paulo e i\Iina.s Gc
ra.es ... 

O Sa. Pr..ESIOEXtE pede ao nobre deput:1do 
que ioterrotnp<\ o seu discurso por :~lguus 
momentos, afim de proceder- se as votações. 

O Sn, BuE."o De "\.NDn.-\.D.~o.-Pois niio ! 
Comparecem mais os Sr;;. Costa. Azevedo, 

Tbom~z Del tino, Lima Bacur·v, Fileto Pit•es, 
.Mlltta B:tcellnr, Hollanda tle Lirnt\, Bene<licto 
Leite, Viv<!iros, Luiz Domin~ues; Costa Ro· 
drigues, Anisio do Abr·eu, Pires Ferreira, 
Nogueim Pn.rannguá.,Artbur de Vasconcellos. 
Fredet·ico Bor~es, Torres Portugal, Thom.az 
Cavalcanti, João Lopes, .losJ Bovilaqua, Tnn· 
dade, José Mnl'iano, Martins Junior, Gas[Jar 
Drummond, Coelho Cintr<l., Luiz de Andl<ttle, 
Lourenço de Sá, .Medeiros e AliJUquerqu!!, 
Miguel Pernambuco, Gonçalves i\lnia, Cle
mentiuo uo Monte, Gemiohtno Braz i!, Zn.m:1, 
Neiva, Tosta, Aristides de Queiroz, Edua.nlo, 
Ra.mos. Pttula. Guimarães, Vei"gne de Abreu, 
Leovigildo Figueira.,. Fh\Vio de Araujo, ~c
bastião Landulpho, Atahyde Junior, G<~ldmo 
Loreto,.Antonio"de Siqueira F.l.'all<}<\ Car.valho, ' 
Scrzedello Cor1·e<\, Oscar Godoy;Aiciodo Gua- . 
nabu.ra., Lins de Vasconcellos, ~Belisario de 
Souza, ·Erico · Coelho,Fonse~ Portella, Euzeuio 
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tiO Quei~o?., ~~bn_stiiio ~e taC?ttht, }l<tyrink,l O ~r.. Jh~esidente _ A cmend:~o vno 
Campohnn. _ ... una Duat te, LUtZ Debl, Lumou· const1tuu· proJecto ern sep·u·n·lo 
uicr Godofredo, Arthur Tot•rcs, C:trlo3 das 1~. ~ . ~ : · · .. 
Gha:.:ns, Caseznit·o d:.t. Rocha, Moreira d:t • =-po::.to n ~oto::. e npptovado e:n 3• di:.· 
Silva, O in o Bueno, Pa.du:~ Sa.lles, ~'urta.do, cussao 0 segu10te: 
~avier do Valle, Emillo Blum, Martins 
eo>t:~., M:t••r;\} 8scob:u·, .Por&ira. d<~. Costa, 
A{lp:>.I'Ícío Marieuse, R.ivada.vio. Corrêa, Au
reliano B·\rbosa, Vespa.sialllo de Albnquet·que 
e Petlto Mo::t.eyr. 
D~i:mm de comp•w~cer •com cau~a. partici

pa•h os St·s. Ros;). e Sil,m, Coelho Lbi.Jou, 
r:n.~t\S M:\rlins, Pcdt·v Bon:e!!,Helvec:io Monte, 
CIH\te;\nbrínud, Arminio T'a.vnres, l\1arcionilo, 
l.in!!, Santos Pereira, A ugnsto de rt·eitas, 
M:\noel Caetano, Oiooysio Cei'()Ue·ira, M •r·co
lino !\lonrn, Almeida. Go:mGs, Ur!Ji1nn l\l:tr
conúes, Vaz de Mello, Monteiro tle B<l.rros, 
Jciio Peni.to, Gonçalves t-tr~mos, H.ibciro •le 
."dmcill()., V<\lladare:s. Cup•~rLino de Siquelrn, 
Jtorlolpho Abroo, Theoto:nio tle ~bgulhães, 
.Matl;\ Machado, Sim:io da Cunha., Lamat·tinP., 
Costa Muclla.do, Alt't·edo Ellis, Almeida. No
gneira, Gustavo G.:>doy, Adolpho Gordo, Her
Clllano de Freita.s, Paulio<> Carlos, Ciucinato 
Br.lgll, Luiz Adc,lpbo, C!ltaciolo e Aogelc. 
Pinheiro. E sem ca.usaos Srs. CllDU<\ Lima, 
Pe1~ira ue Lyr.1, Cleto Nunes, Ago~tinho 
Vida!, Bar·ros Franco Junior, Paulino de 
Sotw.n Junior, Dominl!'os de Mot·ae:s, Paula 
Queiroz. A!IJerto Salles, Lnmenha Lins e 
l:'in to d;\ .Rocha. 

t'KOSECTO Jx. 179 - \8'J5 

<. Co •.. ; resso N::t.eiooal resolve: ;; 
At·t. l. • E' o governo tlutot'i$ndo a :lbrir 

no cor·::cmté cx.el'cicio l\0 Mloi:;ter·io da l~azend:l 
o cr~clJt~:>.s'.'PPl~ment..'\t' d~ -L 700:00()$ á vet·ba · 
- Exet•t:lCIO:) tíndos- arl. i" u. ~I ua lei 
2G5 •lu 24 de dezembro t"le 18'34. pa.r:\ occor
rer <JO J""~•mento das dil·id;~s jà. tiquid<'da:; c 
:l.S qu~ _<."Stl\'erem em vh de lh(t\Ítlação a.té o 
CXt'l'ClCIO de 189:{. 

Ad .. 2.• l'C\'Oé"am-;e as disposiçO:s em 
con tt•nt'lO • 

. t::· o_ projecto, assim npprovado om :~· 
d1scussao, euviado ú. conuni:;:;iio tle redacção. 

E' posta a yotos e nppt-~\"ath a. seguinto 
emeotl:\ do Sr. Coelho Crotr-J. ao projccto 
n. 182, de 1895 : . '· 

. Accresc~nte-se :1.0 art. 1"-n. 39- Ã.; rpla.n· 
ll:\ _de 186:9-t~$100, para - Obrns do Mi-ois· 
te no da. J u;;ttç:.\ e Ne.crocio3 Interiores- ac· 
crosceote-se a de 3:930$ pa1-a. roplros o 
COmpleta a.d;lp_tt\Çi\0 dO Jll'Oprio IK"t.CiOillll C:l. 
l'aa do [~<lSSeto, em q)le vai rucccíoo:rr o 
«Pedugogturn». E' sem debate appr.:~v.1da a Redacç:'io tioal 

do projecto n. 134 A, de 1895, para set· eo-
\'iado ao Senado. Em seguida é posto n. voto:; 0 approvado 

1::' aoouncia.·!a a \"otaç-~o da emenda do Sr. em ;;• tliscus...:ão o seguinte 
Augusto Sel'ero e outros, ;lO prJjecto u . 179, 
de 1~5. · 

O Sr •• ~!lgusto lSieve1·o -(pela 
orclem)- St·. prcsiclenlGI, ped1 a pah~vm 
}\'\1':\ rcctitic:w um engano certamente tn•o· 
~l'ilj1hico, QUCDOtGi D:\. emcod;\ Ji~a. em Jogar 
ue 183:000:> co:no GStA no impres;o distrilJuhlo. 
deve-seúizer I\J3:000$ como Gst;i. na emenda 
atJrcsentnth\. 

Apt·ovcito n occ.'\Siã.o pa.ra. declarar que a. 
''Ctlx.\ a quG se reft3rG <\ dita emenda é j5 
d~l~u·ndi~- uo e:>ercicio findo pelo proprio 
MIUt~terto ela. F<lzenda., c destina-se Gm quu.si 
SUl\ totalidade <\0 ftl.g<\ffiOUtO de obraS jil. 
rcatis.\das. _ 

ED? seguidà ê posti\ a vo•tos, e approvada. a. 
segu10te emenda.: _ 

Aecrescente-se onde con,•ier: ...:.c de193:000$ 
ao ~Iini:;terio da. Industria. ·e Viação as des
-~l.its· ool!l se_:vicos; jti .. eiJ! :·p<l.rte· :e~lis.\dós, 

a c-,\1\alts:>.çao de u.gu;\ p:11ra Maca.o, no Rio 
Graude do Nort.e. 

C~lllAr:. V. V 

O Coogresoo Nncionol resolre: 
Art. t .n E' o Govemo nutot·isa.do a. nbrir 

0;0 correo te e:;:ercicio, no Mioisterio !la. JuS.: 
uc;a e Ne:;~io . .; Interiore~. o credito supple
mentar de 5G2:246S610, destinado ás se"'uio
tes verlrls do art. 2" d:l. lei o. 256 •lo '24 do 
del:embro de 1894 o assim distribuído: 

5 Sect·et:\ria do Senado •.•..• 
7 Secretaria. da C.1mara elos 

Deptttados .............. . . 
O Sect•et<\ria. de Estado •...•• 

J 1 .1 usti~a. do Oistricto f<'orte!'í\l. 
13 Polici<l do Distl'icto F~dera.l. 
lO Se1·viço S;tnitario i\'I<'ritimo. 
20 Instituto. Sanita. rio Fe•leral. 
21· Faculdade de Direito,de São 

. Paulo ... •.•• •..• :. ••••..•.. .-
22 r"aculdade de Direito \lo Re· 

cife ......... . .......... . . 
27 Pedagog~ •. ••••.•• • . ~ •..• 

60(}$000 

e, 157S.:soo 
R,OOOSOD9 

78:140$000 
. 62:390$000 
30:780$000 

1-:200$000 

·2:800$000 ·; .. .:.. ·. 

3:065$000 
6:150$000 

27 
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2S Grmnasio Nucionul........ 24 :520$000 I ctor tln 4• secção do Museu Nacionn.l e do L.'\-
32 Instituto dos Surlloi-Mudos. 1:500$000 bort\torio An~tomo-P~thologico da Asslsteucia 
:19 Obt·as................ .... . • lSô:!l-14$110 dos Alienados, um :wno de licença sem ven· 
41 Eveotuaes ....... .... :. .... 50:000$000 cimentos. 

Art. 2.0 Revogam-se •. as di$posições em Art .. 2.• Revogam-se ns disposições em 
coutrtwic. coutr~no. 

N. 17í - 1895 E' o pt·ojecto assiul cmemlauo, ::~pprovado 
em 3• discussão o envh\tlo â Commissão de 
Redacç;.ío. 

E' a.pprovado o reqnel'imcnto tlo Sr. Au
gusto i\lontene~ro,p:!l.ra que o projecto o.l44, 
de 1895, volte li. conuni.ssão para interpor pa
recer sobre a cmeud.n. 

O Cougt•csso Nacional resolvo : 

São sncccssinimcnto postos a votos e a.p
provados em discm;são unic.'l. e eovi<ldos ã 
Commissão uc Redacção o:; seguintes 

Art. 1. o E' autorisado o Poder Exccuti I'O 
a conceder ao escripturario dn E:;tl';\lh de 
Ferro de P<\Uio Affonso, Luiz Fernaudes do 
ArauJo Resouro Filho, a. licença de 12 me%es 
com ordenado pa.t-a. tratar de sua snude ont!e 
lho convier. 

Art. 2. • Revog-.llll-se ns dlsposições em 
contrario. 

PROJ&CTOS 

N. W5 - 1895 

E' a.uouociada. a. votação du p•·oJccto u .142, 
de 1895, fixando a. despe~ do Mtoisterio da 
Fazenda (2• discussão). 

O congresso Nacional resolve : 
.o\rt. 1.0 E'· o PodE:r Execntivo autorisado 

_ . a_conceder a '1 ulio Trojnno da .Monta., dire-

São successivameote postos a. votos e 
appro\'ados em 2• discussão, salvas ns emendas 
o. elles orrereciuas, os seguintes artigos do 
pt•ojecto n. 142, de 1895: 

o Congresso Nadonal decreta: 
. Art. 1.0 O -;Presidente da. Republ ica. é autorisado a _desj)ender, pelo _l\finisterio dtl 

F,,zeuda, a somma d:o 117.177:372$878 com os serrlços designados nas segumtes verbas: 

1. Ju1'os, amortisn~o c mais despezas d:t. divido. externa (como na 
proposta)......... .. .................................. . ........ 13.387:808$000 

2. Juros, amortisac;ío e mt•is dcspezas dos emprestimos uacionnes de 
18GS, 1870, mSS9 (como na proposta) .................... :........ 9.038:805$000 

3. Juros, amortis.'lçilo o m!lis despezas da. divida interna fuotlnda, incluidn. 
n somma do 5.250:1lros pa1·a o pa"'anlento ue juros de 5 % das 
apolices a E•roittir em virtude llo decreto n. l9i6 de 25 de feve-
reiro do 189i5 (como na propost:.) ............... .. ............. .- 23.361:612$000 

4 . Juros li~\ llivh.la. inscripta não fuud<'d<', anteriores á. emi~S<'\o das a.poli· 
ces, G pn.gnuneuto em dinheiro das quantias- interiores a 400$ 
(como nn pr.,:,posta) .................................... . ...... . 

5. Peusionistns (con:1o na propost.\) .. ..................... .. . . .. . ..... . ' 
G. Aposentaclos (corno na proposta) . . .................... . .. ... ..... .. . 

7. Tlle:;ouro F~deml: 
Pessoal, augmen tnda de 2:400$ __ para a. grotil\cação 

elo nlf:lcinl de. gabinete, de 600$ pam a dCIS nuxi
Jim·es, do 1 :SOO$ pat'a a gratid~ do alL'\ilia.r 
d<' Directoria. uo Cont:.l.bilidade ................. . 

Materit\1, a•Jgroentada. de 20:000$ paro1 publicações e 
impr.,ss~s ................ . ....... .. .. . ... . . . . . . 

s. Tribun~l d_e Coo tas : 
Pessoal (como 011: proposta) ••• ; .. .. . . . .. . , .. . ..... , 
.Mnterial .(como n,a prop::>stri}. : . ...... : .. · .... . .. . .. . 

~-· - · "'.iJ. Recebedotiâ d~ capital Fedecil: 
PessÓal, augmeultada. a cvnsignação da $0:1 40$ para 
· o' restabelecimento ua. tabella. de vencimootos,. 

Gii :~OOO 

116:00®00 

320:800$000 
40 :200~00 

7:000.~000 
4. 724: 5Si~96S 
3.30S:6US~ 

793:000$000 

36 I : 000$0:l0 
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mandada vlgomr J?ela. lei o. 266 de 24 de dezem· 
bro de 1894 ............................... ..... . 

Material (como na proposta) ....... . ...... .. ....... . 

10. Caixa de Amortisaçii.o :: 
Pessoal (como nil. proposta.).: ...................... . 
Material (como na p:.•opostn.) . .•... ....•........•••. 

, 11. AlfJ!tldt;gas \' 
~ ~ -: 

CAP!~rAL FEDER.~L 

Pessoal, augmentada a. '\"erlm de 12:80uf,; para equipa
rar os vencimento:; dos fieis de arniazem aos dos 
segundos escripturarios •....•..•. . •. ... ..... . .. 

Material, reduzida de 15:580$ a verba destinada pat-a 
o serviço typogt•ap,llico ...........•• .• .•....... • 

Diversas ~espezas (cottlo n<~ proposta) .............. . 
Companlna de guardas (como na proposta) •...• .. ... 
Capatazias, deâuzidos 40:260~ de 21 trab!l.lhadores 

o }2 auxiliares de portaria, que ficam suppti-
.mulos .. ... .. ........ .-..... · .• ; .·; •. ~ . .... . : ... ; ..• 

A pparelhos bydraulico:s, comprehendidos os guindastes 
e elevadores (como na. proposta) ... ••.•...•...•. 

Deposito tlc polvora n:n. ilha. do Boqueirão (como na 
proposta.) ... ..• .... . ...•. : ...• . •..•.•....•... . . 

M<\terial das capatazia:>, diminuída. a. verba de 10:000:5 
pa.ra. acquisição,·· reparo e conservação,. 5:000$ 
Jlll.l'J. a conservação das linhas de trilhos e gira
dores, 5:0005 par~~ concerto do material rodante 
e 6:200$ pará enc;:tnameotos e mais despeza.s com 
illuminação, a.gua e esgotos ....•...•••.•.•....• 

Serviço marítimo e· barcas de vigia: 
Pessoal, diminuída a verba.·de i: 300$ para ser conser

vn.da a tab~lla esltabelecida pela lei o. 266 de 24 
de dezembro <le 1894 •.•••...•. .• .•.•••.•..• .• •. 

Material, augmentada de 80:000$ par.a a acquisição do 
. uma lancha surda ........... · •. . ...... . ......... 

ESPU1~ttO SA.NTO 

Pessoal, augmentada :a verba de 800$ para. equiparar 
os vencimentos do· fiel de armazem aos dos 
segul)dos escriptuJra.rios . .... . .. .. •..•. .. ...•••. 

1\faterial (como nn. pro·posta) ... ... . .. . . . .......... . . 
Capatazias: · . 
Pessoal (como na prop,osta), ...................... . . 
Material (como na. pro·posta) ••.•••.••.••.•.••. ••.••• 
Lancha a. vapor e e~l1eres : 
Pessoal (como u•~ propo;;tu.) ...... . .... ..... .. . ... .. . 
Material,. augmentada. a verba de 2:000'$ para com-

busthre) ... ..... ' ........ .. .... ... ....... ..... .. . 
Comp~nhia de gnarda:s (como ntl. proposta) .• ..•...•. 

.. .. lBAB.IA 

Pessoal, augmentada a v:erba .... de.7:0qo$ para equipa-.. 
rar os vencimentos dos ftets de armazem aos dos 

185:390:;;()00 
86:380$000 

149:000$100 
1:31: 182.$:>00 

789:800:)000 

51:000.~00 
38:680$000 

455:800$000 

l.Oi9:8T.':i;500 

56:882$500 

2:40()$')00 

166:000$000 

161:140$000 

187: i23.$400 

59:14080()0 
6:9138$000 

12:600~ 
1:80~0 

17:280$000 

2:500$000 
17:700$000 

segundos :escriptm·arios ...... .. ......... . .. ; ... : 306:600$000 
Materilll (como ·n:~. nrooo;;ta\ . • . . ,. : :.. . . : . ?n;o:::;nt-MI\ 
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271 :770$000 

~80: 182$500 

2.989:303$400 

.lJ7:9SS.$00Ci 
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Capatr.zias: 
Pu~o:tl (como n:t proposta) ..•...•....•.. •...• ..... 
l\latc:lrinl (co:uo na proposln. .. . .....•..............• 
L1ocha a vapor, barc.15 de Vigia. e esca.leres : 
l>csso:tl (como na 'proposta) •. •..•...•.....•..•••.•• 
:l\bt.:!t•ial (como na pt·opost.:1.) .••••••••••.••••••••.••• 
Companhia de guardas (como n::~. proposta) ... • .•.•.•• 

~~~ ... ,, 
Pesso~l (como na ~f(tpost.~)~ . • . @"á · • . . .;,. . . .... .. . . 
MM<ma.l (como u:~ propost.a) ••....••.••.. , .•••.•.•• 
Capatazias : 
Pessoal (oomo na. proposta) ....................... . 
Material (como o;l. proposta) .. .................. .. . 
Esc:\lcres : 
PeSSO.'\l {como u;\ proposta) ....................... . 
1\la.lerial (como na pt·oposta.) ••.•...•. •.. ...••...••. 
Companl!ia de gum'da.s (como na. proposta) •••....•. 

:IIACEIÕ 

Pessoal nugmantndn. de 1:200$ para equiparar os ven· 
cimentos dos rteis de arm;.\zens t\Os 2•! escripturarios · 

Material (como n:l. ·pr·opostn) .. .•...••.••• . •.•••••...•• • 
Capatazias : 

Pesso.'ll ( como~oa pro.posta) .....•. •......... .•........ 
Material (como na propost;t) ........... . ..... .. .. .. ... . 

Lancha a vapor e escaleres : 
Pessoal (como o:l. proposta) .•. · ... . ........ .. ......... . . 
Matet•ial (como n:~. pt·opost<\) •...•. •..... . ....••.•••• .. 
Companhh\ de Guardas (como na. proposta) •.•. •.••.•.••• 

l'E;)."EDD 

Pessoal (como na propost:l.) ......•• . •••• . •••.•. . ••..••. 
:Material {eomo ll(\ prc•posta) •..•••• . •..•••..•.• . ..•. .•• 

capatazias: 
Pessoal (como na prop1'sta.) ....... .. ....... .. ......... . 
?.faterial (como un. proposta) . .. ..... ... . .. .... .. ..... .. 

Escalares : 
Pe-o...soal (como na propostn) •..... : .. • .....•.••........• 
.Mãtel'ial (como oa proposta) .. ............ ..... ....... . 
Comp:u:.hit~. de Guardas (oomo na. proposto.) ...... . ...... . 

PERN:UIBUCO 

Pessoal au:mentnd:\ a verba. de 7:000$ para eqnip.1.r:tl' 
_. os vencimentos do•.s ·neís de armtUem aos 2•s escri-
. ptual'ios) .... .... .•..•.•.......... . •....• . . • .. .... 

:Material (como na proposta.) ..... . .... " ............... . 
_ ·-· __ q:~pata.zias: 
· Pessoal (como n:l. proi_>osta). : : .:: . .. ·.: · ................. . . 

Material aug-meota.ua. a consignação ue 30:000$ par:l. 
. acqui:>ição de mnt~lrialrodaute e de um gu.i~dnste n 

vapor .... . · .•••.• • , .... .... ........ .. .............. . 

116:610$000 
14:000$000 

95:388~ 
10:000.~ 

123:600$000 

42: 120$00() 
7:600$000' 

7 :200:!;000 
1 :00~00 

6: 72fl::,'OOO 
1 : ()(){)$000 

15:900$000 

89; 900:;.'-000 
6:568$000 

18:315$000 
s<mooo 

13: I 77$-300 
2:300$000 

22:600$000 

42:120$000 
6:793$000 

2:754$000 
400$000 

0:720$000 
1 :000'~000 

11:948$000 

304:200$000 
18:118$000 

166:950$000 

45:100$000 

687: 148$000 

Sl:5l0$0(JJ 

153 :660$5()) 

71 :735$00) 
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Bt\rcas de vigio. e escaleres : 
Pesson.l (como D:\. ?ropostn) ....... . .. . .. . . . ......... . .. 
~laterial (como na. pr·opostn.) .. . .. . .. .... ............ .. . 
Compnnllia. de Guardas (como na proposta) .• ••.......•.• 

Pessoal augmentada de 800$ para a. equiparnção dos >eu-
cimentos do fiel de armazem aos 2•• escripturnrios .. . 

llhtterial (como na. pt•oposta ) ... . . .. .. ... . . .. . ..... . .. . 
Cnpata.zias : 

Pessoal (como na propostn.) ............ .. ............. . 
llt:tterial (como na prop•ost.\) ...•.. . .. . . •..•..•.... •.• .• 

Escnleres: 
Pesso:J.l (como na propost.t) ..... ....................... . 
Material (como na propost:l.) ................. . ....... .. 
.:ompanbia. de Guardas .•. . .....• . •. •• . . .•....•.•...•.• 

RIO ORA.:t>DE 00 NORTE 

Pessoal (como na propo!;ta) . ........ . ... . ........ .. .. . . . 
Material (como na pt·oposta) .•.. . ...•. ••.•... . .•. . ..... 

C3.patazias : 
Pessoal (como na proposta) . .. ........... .. ......... .. . 
Material (como na proposta) .. . _ .. . .. _ •.•.•.• . ....•.. . .. :. 

Esco.leres : 
Pessoal (como na propo$ta) .... .. .......... : . . .. . ..... .. 
Materio.l (como na prop•osttt) ..... . .. .. .. . ............ .. . 

Companhia de tiuar~das (como na proposta) ..... . .. . 

CEAR.l.. 

Pes..~nl augmentada a verba ~e 3:000$ para equiparação 
dos vencimentos dos fieis de armazem aos 2<'" escri-
pturarios ..•....• ••......... . . •....•........... . ... 

Matel'inl (como U:\ proposta) ... .... ................... . 
C<tpatazias: 

Pessoal - Diminuída dt3 2:000$ para a acquisição de uma 
baleeira de alto m:D.r, por estar ma.l collocada .. . . .• 

!\Iaterial (como n;\ proposta.) ........ ...... ........ .. . .. 
Escnleres: · 

Pe~soal - Augmeotad::.. a consignação de 2:640$ para 
serem elevados os vencimentos do patr-lo a 1:200$ e 
dos remadores a 1 :OS0.$0()0 .... .... . ... ....... . .... . 

llfaterial - Augmentada tle 2.:000$ para. o. ncquisiçiio de 
uma. bo.leeiro .....•...... . ... . •.•.. . ... . . . •.. . • .. • 

Forç.n de Guardas (como ua propost•~) . ... . ............ .. 

PAR)<A"RYBA 

Pesso_a.l (cnmo na. proposL'\) . ..•.. . •••...•.••.•...•.•. •. 
Material (como na. proposta.) ..... ; ... .. .............. .. 

Capatazias: .. _ • .;..:.. ..,- _ .... . , ... · .. ·:·< · 
Pessoal (éomo ua.proi>oirt.'\.) .•.• ;, • ; ·ft •••• ; • • , •• • ; •• ;; • • 
MMet'h~l (comq Jl(l. ll.ro:po~ta) ,,,, . ,_,·, 1 , •• ,! !' , ,·;, ·; ·,, ' ,, · , 

75:0Q0$000 
41:200$000 

122:100$000 

59:140$000 
6:718$000 

10: lOC$100 
4.00~00 

5:52~000 
400$000 

18:500$000 

42: 120$0:JO 
5:SS2.SOJO 

4:500$000 
i50$(10:J 

6:7SOSOC:O 
750$000 

12:400$000 

122:700.~00 
8 : 26S:$0<)U 

35:940$000 
3~00 

12:000$000 

2:~50$000 
33:150$000 

42:izosooõ 
6:340$000 

3:3QO:i>OOO 
§QO~QQ 
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ii2: 668$000 

100:874.Sl00 

73 : 182.~000 

214:708$000 
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Escaleres: 
Pesso:s.l (como na propqst.'l.) . .. ......... ; •..•. . •....•••. 
:1\faterí:d (como na proposta) ... . •..... , .......... . .... . 
Forga de guardas (co:mo nn. proposta) . . .............. . . 

Pessoal - Augrnentàda. a verba de 6:400$ para. eq11iparar 
os vencimentos dos fieis de :trma.zcm aos 2•' escri-
ptura.rios ••• ••......• .. ..•.•... •. ••. . ..•.•.. . . •.•.. 

l\Ia.terial (como na proposta.) .......................... . 
Ca.patazh\s : 

Pessoal (como na proJposta) ....... ......... : ........... . 
l.Iaterial (como na. proposta.) . . . . .. ..................... . 

Barcas e escaleres: 
Pes~oal (como na prorosta) .•.•.......•.••.•.••.•...•. . 
Material - Augment~t.dt\ de 20:000$ p:tl"..i. uma laucha a 

_ For;d~~~ãi:ààs.{conn:;· üá · p·t·oi>o'st;)::::::::: ::::: :~::: 
·-~- .. ··-· . -·-

PA.IÚ. 

Pessoal - Augmenta.oda de 7:000$ para a eqttip;lração dos 
lieis de armozem. aos 2"' escripturarios ; augmentt\da. 
mais de 60:9-20$ para. uma grattficação àtà 2) •t. que 

~- o ·Poder Executiv·o·fic<1autorisado a -abonar . . .•.•.••.. 
Material (como na pt'ioposta) .......... ~ · .. . ........... . .. 

_Capa.tazias: ~ 

Pessoal (como na pro posta) •••• : . .... -....... ... . : •..... . 
Material (como na proposta) .. .... ...... ...... .. .. ... . .. . 

Cruzador Caçado1r: 
.Pessoal) como na pt'oj)osta) •.•••.••.... . . . . • . .• ••..•• . ••. 

Aviso Serzede~lo:: 
Pessoal - Augrneot~•da. a consignação de 2:040~ para 

elevar a I :800$ os vencimentos do mestre, a. 960$ os 
dos carvoeiros e a·840$ os dos tl'ipolnntes ..•• ••.• •.• 
Lanchas a vapor : 

·,Augrnent::.da a. cqosignação ' de. 3:S40S para elevar os 
vencimentos dos encarregados a · I :800$. dos aju
dantes a 1 :4~0~, dos carvoeiros a 960$ e dos tripo-
lan tes a. 840$0001 .•.•.•.••• 4 • • • ••••••••• • •••••••••• 

Barcas de vigia: 
., Pessoal - Augmeola.da. a verba. de 7 :2JO$ p:.ra. elevar 

. os vencimentos do escrivão a 2:400$, · dos mestres 
a 1, :800$. dos plltrües a 1:200$ e dos marinheiros 
a 840$000 .... . ............................. · • · · • • • • • 

Material (como na plroposta) ........ .. ....... :. ........ . 
Força. .dos g'\lll.rdas (como na. proposta) .••. ; , .•• ... •• .•.. 

MA.~ÁOS . 

Pe5so:~.l -Augmentatda.de 1:200$. pu~ . ~· .equiparacão do 
.,:..;;-:;:fiel.-:de . arm~zern7aos--2~•, escripturarios· ; de .. 35:960$
.... _. _)>al'a 1;1ma. gratifi~ção , atê'- 4.0• ot~ •. que ·ó Poder · 
_ .. -Execubvo fica:·avttorJsado a concedez: .... . ......... · .. 

.-Matcr!al (como na prooposta) .•••.. . •.• ;:; •• : .. • ~--' •••. : •• 

7:200$000 
1:200:5000 

13:500$000 

149:100$000 
8:768$000 

54:000$000 
2:400$000 

32:400$000 

43:300SOOD 
33:900$000 

. 365 :520$000 -
26:136$003 

153: 180$1)00 
. 25:100$000 

2.S:oeo$OOO 

15:080$000 

17:2õ0$000 

23:040~0 
52:060:;>00ü 

148:9505000 

125:860$000 
12:948SilOO 

74:460$000 

323:868$000 

854: 48~$000 
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Capatazias: 
pessoal (como ua p1•oposta) ...... .. ............... . . ... . 
Material (idem) ••••• •••• , .••••. •••• •••.•..• •••••. ••.•• 

Escalares: 
Pcs;oal (como ua. proposta) .• . . •••.••• • . . •. •.• . . •. ...•. . 
Material (idem) .. .. .. :-: ; ; ... ...... .. ... .. ... ... . ... .. .. . . 
Força. de guaruo.s (como• ua. p1·opusta.) •••••••• • ••••••••• • 

S.L~TOS 

Pessoal - Augmeutada. d4l 10:000$ para equiparar os fieis 
de a.rmazeos aos 2"1 escripturarios; de 116:880$ pat•a. 
uma gratific.tção atei 40 "fo, que o Poder Executivo fica. 
autorisado n. abooo.r ........... . .. .. ....... : ; ..... .. 

Ma.terial (como na propost.t) . . .... ..... .... . .......... . 
Capatazias: 

PGSsoal (como na proposta) .. . . • •..••••••.. • . •• • ..•.• . • 
Material (idem) .................... ... ... .. .. . . . .... .. 

Lanchas a vapor e ~caleres : 
Ptssoãl - .Augmentad:l. de 7:200$ para mais dous macbi- -

nistas, de I :800$ para. mnis um foguista., diminuída 
de 12:000$ pela SUJ~pressão de 10 remadores •. • .•••. 

M~.let•ia! - Augmont.'\da de 20:00()$ p:l.t'a custeio e de 
6:000.) para n. consttrucção de qU<\tro postos fise.'\es 
terrestres ... . ... .. . .. ... . .. ... ... . ........ . .. .. .. . 
Força. de guardas: 

Pessoal - Augmentada. de 24:000.$, vencimentos de 10 
gu;\rdas que ficam ereados ... ·-· • .• • • : ••. . .•.. • •. • •• 

Mtlteria.l (como na. proposta.) •• ••• ••• ••••••• • .••..• •••. • 

PARA..I. .... AGUÁ 

Pessoal ~Augmentadt\ a.. verba de 80Õ$ pn.ro. equipara\' os 
vencimentos do fiel de armn.zem nos 2"• escriptura.rios 

Material (como na. proposta) • • ..••• ••• • .• ••.•.• •••• •.• • 
Capatazias: 

Pessoal (comõ na. proposta) . . . .. .. . .. ...... .. ........ . . 
Material (idem) .. . . · ... ..... .. . ... .. . .......... .. .. . . . . 
. Lnncha a. vapor: 
Pessoal (como na proposta) ...... . .... .. . . . .... . ...... . 
Material (idem) .... . .. . .... . ... . .... • •. • •••• ••• • . ••. • •• • 

Escaler~s: · 
Pessoal (como nn. proposta) .. ... .. .. .. . ... .. .......... . 
illaterial (idem) . •• •• .• ••.. . •••..•••.•.. • .•.. · • .• · · · · • · 
Forç:~. de gua.rdM, a.ugmentadi\ de 2:400$ paro doas guar-

das que ficam crcaclos ........... . .. .. . .... ...... . . 

lí:SO®OO 
7:500$000 

15:540$000 
32:500$000 
40:300.~00 

409: 030:5!)00 
17:018$000 

15:600l?QOO 
2:000$000 

58:500.~00 

125:500$000. 

183:600$000 
2:000~ 

59:140~000 
3:218$000 

5:986$000 
G00$000 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
700$000 

16:450$0000 
------

SANTA CATHA.RINA 

Pessoal - Augmentada. a. verba de aoo:s para equiparor 
os venciinent.>sdo ·nol de arma.zem ao 20 escripturario 

_11L'\terial ·(como na. proposta.) ..... .. ......... ; . ....... .. 
.. c.~Pa,~~s~-.-- -·-:-- ... ~ ,..:, -~-.- · ... c:-·"· . 

Pessoa. I (como na proPQs'ta) .. . . .. .. .. .. • • ••.••• • , • .. • . • • · 

,.. ~ 59:14~0 
6:348$000 
. : - ...... --
6:000$000 
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252:448$()0Q 

813:298$1)00 

102:584.$000 
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Esc.~ leres : 
Pesson I (<'omo nn. propo:;ta) •.•.. •. •.•..••.• •. . •...•. ..•. 
l\fat01•in.l (i!! em) ...•.... • ..•.•.. ••.•••.•••••• ....••.•• • . 
Fol'ç;~ de ;;uar(!as (com() nn. pro) posta) ....•.•.•• • ... •..•. 

():240$000 
~lOOSJ)OO 

15:~00$000 
------

RIO CRAXDE DO SUL 

f'essual- :\ugmeotaun. ele 0:40:>$ JXI>r<~. ~ equip;~.rae-.>o 
dosvenciuwnto:; dos fieis de armazem aos ZOS escriptu-
rarios ..... . •.. ... ..... • ....•...•..... • ... .•••.. ... 

Ma tet'ial (como na proposta.) •.•.•..•.. . ..• ••..•.•.•.. •• 
Cap:üazias: 

Pessoal (como nn. propo,sta) .•........•••..•.•.••....• ..• 
llla teri<\ l (idem) ••• . •..•.••...• • ...•....•.••...•...•. , .• 

Bar~s, lancll:t.S e es.:.'ller~s : 

Pes.~'ll (como na. propc>sta) ..•.•. ..•. ...••••..••••.... • . 
M:~.teri:~-1 (idem) ...•....•.•....•. . ... •... • .......••..... 
Forç.a. de gn:,rdas (como o:~. proposta) ••.••••... .• • •• •.. •. 

PORTO ALEGR'E 

Pessoal - ·Aug-meot.'ldn a verba. de 4:800$ pam equip:nar 
os vencimentos dos Ileis de arm:\zem aos 2•' escriptu-
rarios •.• •.•• . ...•. ...•...• ••....•..•• .. ••. .•.. •.•. 

Material (como n:t. propo:;t:\) ...... : ..••••••.•...•• .• •. • 
C:~.patazin.s : 

Pessoal (como n:t. propo;t:~.) ..•.•••.•.•...•..•..•.. • .... '. 
Material (idem) .• • ..• ...••.•. .• • • .•. • •• . • • •• •.. • •• ... .• 

Ba.rcns, ln.ncha.s e ~!scaleres: 
Pe3soal (como na proposta) • . •••• .. • ••.•• • ••.•.. • .•....• 
Material (iclem) .• ..•.•...••.••• ••••.• .• •• ••.•.... • .•.. . 
Forç,'\ de guat·das ......••... .. .• .. · .. ....•...•••..• . .... 

UR'C-GUAYANA 

- ... Pe~.- Aug~qn!_ad::L de 800$ para oquip.'lrar os venci
._~ ··fc~i'l t~ ~o li~e n.rmnzem a1s 2•• ~cl"ipturarios .•.. 

:;:. · \:~i;\ 1 (ca.moAf;\ TfroJposta) •••••••••..•. • ••••• •..•••••• 
. Capatazias : 

Pessoal (comó na prop,ostn) . .• . .. . .. ... . .•.. •.• . . ..•.. . 
Material (idem) . •.•...•. ....•... •. •• .•••.•••..•.•.•.••.. 

Ba:·cas, lanchas o esca.leres : 
Pessoal (como na. proposta.) .................. . ......... . 
l'vinterial idem~ .•...••..............•.......•.••...•..• 
Força de guardas (co na o na proposta) •••....•.....•...•• 

CORU~ro,\. 

Pessoal - Augmentnda de SOO$ para. eqnipn.ra.r o fiel de 
:~rmnzem aos 2•• e'scrfpturnrlos; de 2~:0~.6$ par;~ uma 
:ratificação adtlici•)Dal até 40 •Jo que o póder executivo 
lica autorisado ~~ :~.bonnr .. . ..... : . .. . .... . ...•.... 

Material. (co_mo na: propo3t:~). _. •• : ·. -.• ••• .. : •• •• • • ·, . : •• . . 

~ ... ·- -~~~~s_ ~-==-- - - ~ -:_ : - . - - ... . 
Pesso:il (como na. prop10sta) ••••••• .-~ ·.-••• • •• ••••• ••••• · •• 
Ma~rJ~l ~id~l!l) .. ·· ~ ~!!"! • • • .._., .,! ~ ! . ·' , ~ ! • .•••• ! • , • , • , .• • ~~ . 

131 :400SQOO 
0:136$000 

.49:350$000 
1:000$000 

173:800$000 
24:3SG$000 

~ 1 : 380$000 
13:000$000 

6:\)f,0$000 
3:000$000 

36:000$000 

59: 1'40$000 
3:015~000 

~:4~$000 
G:560$000 

13: 140B()OO 
9:000::;000 

7G:500$0<)0 

82: 795$000 
3:518$000 

. · 
11 :700$('0!): 
1 ;500$003_ 

.294: 7GG.~'J 

348:52G~OOO 

17G:732$00fJ 
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E:scnlercs : 
Pessoal: (como na pro;Jostn) ••..•• . •.. 
;\latet•i:ll: (como ua proposta) .•...•... • 
fOI\:{l o e guardas (como !lO. proposta) .. 

S. I'AvW 

Pe:;soal: AugmenLatla de G:OO:l:) par3. a 
equiparação dos· 11eis de a.rmnzem 
aos 2"" escriptura.rios: ...•. . .....•• 

:\laterial : (como ll<~ proposta) . .. ... .••• 

DELEGACIA FISCAL DO RIO GRA'l\"DE DO SUL 
Pessoal: (como na pr·opostn) . ••...•. .•• 
Material: (como ua pr·opi)Sta.) •.. .•. • .• 

Para despe1.as impre\'istas ou urgentes 
nas di "ersa.s alfandElgM : reduzida 
de 50:000$ ..................... . .. 

12. De~~ga.cias fiscae!!.: 

S. PAULO 

8:040$000 
30:400:$000 
18:300$000 

2.34. : 2008000 
230:800$000 

14:400$000 
239:000$')00 

Pessoal.' ........ ....... . ...... . .. .... .... ...... ... .. . . 
Material .... : .... ............ ... . ........... . . . ... ... . 

:!.IINAS GERAES 

Posso:~l. ...... . .. .... . ............................... . 
i\ Ta teria!. .. .................... .. .. .. . .. ·~ ..... ...... . 

CUlJ\ll,Í.. 

Pessoal .. . ..... ....... ... . ........ ................... . 
:\lateri<ll .. .. . .. ......... . .......... .. ...... .. ........ . 

CUlt\'TinA 

Pes$0:1.1. ............... . ...... .. .. ....... .. ......... .. 
1\!;\terial. . .. ........................ . ................. . 

TU:F.R.ESI~A 

Pessoal .. ...... .................. .......... . ......... . 
1\!aterial . ... . ..... ........... ..... .. ................. .. 

·OOYAZ 

Pcsso:~.l. ............... .... .. . .. . ............... . .. .. .. 
1\Jaterial. ... . . ......... , .. .. . ....................... .. 

13. 11es:~s de Rendas:· 

I• orrlem - Pessoal e material . ... .... .... . .... ..... .. 
2> ordem - Pesso:\l c mnt~rial. ...................... .. 
3> ordem - Pesso.õl e material. . ........ . ....... ..... .. 
lmpoetan<'.ia -julgado. neces:saria. p.~ra a. cobranço. d<~ ren-

da.s fedetMS nos Es tn<los. , .. : ... : ........... .. : . .. :. 

156:254$000 

465:000$000 

253: 400$000 

50:000$000 9.523: 157$000 

46:200$000 
15:200$000 

24:200$000 
í:438$()00 

16:4~"000 
5:18&~0 

14:800$000 
4: 718.-;,ilOO 

14:800$000 
4:700$000 

14:800$000 
3:270$000 

223: 566SOOO 
10: 126$000 
39:090$000 

172:720$000 

290: OOC$000 ~:· 552: ~~2$000 

~· . Ca.s~ da _Mooq~_:. Dimioau)~.~\_ d~_2.:_000$~p:~.ro.. um.f'Juartó .. '-- . ::: ~ .... :
0
... .,..: ~ •• :,., •• ,.. .. , •. - • ·.... • 

- ~s_crrpturorio e 4:000$ para. o chef~ da.officioa de a.fi- · ' - · - · - · · ... · · · · 
nação, empreq95 q\!~ qçam supprimidos: .. : . : .. :::: ... ·-··-· __ .... ~&4 ;590$~ 
· c~:..r~· y, y . ··-= ·· ~ · - .. ~ 
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15. Irnprensn. NMiooa.t e Diario Offici-;.l: 

Pesso:~.J, com A inclusão dos vencimentos do chefe de scc. 
cão das at'tes e altnOX<\rl1'e. cujo. creação fica n.ppro· 
vada, ....... . t ••• r.: .......... . .... .. ....... , ... ' ..... ' 

~faterial . .. , ..... , .. , ...•... , .. .......... , , . , , . ...... o •• 

IÕ. t.<.:tborotorio Naclônn.l na Alfl\ndego. da Cn.pitn.l Federal: 
Pessoal .............. , . . . ......... · · ... •·.··· • · · · · · · · · • . 
1\!a.teria.l . .. , .. , ...................... , ..... ,.;; •.. o • • • , , , ... 

li. Empregados das repartl_c:~es e:xtinctas: (como na pro· 
posta) ...•••.......... .. .•. . ...••.••..••.....• •..•. 

i15:000$000 
253:000$000 

51:200$!100 
12:20;)$')00 

18. Administração e Ciil>teio das f<\zenda.s e proprios n:1.clona.~s : 
Ca.pital Federal : pessoa. i e ma.terial. : . • • . . . . . . . . . • . • . . • 53:840$000 
·p,\l'á: pesso:1.l e mu.tet•·ial............................. . 22:120$000 
Amazonas ...•....•.• .,.. .. ............. . .......... . ... 5:000*000 
Matto Grosso ... . :................. . .. . ............... 1:200$000 

968:000$000 

63:400$000 

500: 000$000 

Augm.entada. a verba. de 60:000$ par~ o fim especificado no a.rt. 2• n . 4 
___ do. presente lei.............. .. ....... .. .. .... ........ .. . . ......... 142: 160~000 
~ 19.- Ajud.1s'de custo, 1•·eduzída:de 10:000$ a .quautin. pedida. na_pr()JlOSt<\.... ~p:o_~OJOOO .• 

· 20. Gratiftcaçl\o por serviços extL-aordinarios e temporarios; (coniõ·- 'rí.-1. 
propost<1.) .... . ................................ : .. . :. . .. .. . • . .•. . . .. 60:000$000 

21. Juros diver~os: (c:omo na. proposta) ....................... .-.... . ... 50:030$000 
22. Juros dos btlhetes do Thesoul'o: (como na propo;.ta)...... . . .. . . • • . . • ·· ~S0:000$000 

· .. 23. Juros dos emprestimos do oofre dos orphãos: (como na propost.'l).. . . . 650:000$00.0 
- '24~ Juros dos depositas U<lS Cai:xa.s Economicas.e.Mónte de~SocçoL'r(): (como 

na pl'oposta) ................... . .. ~ ........................ ~ .. ::: ; - .. 4:-450:000$000 
-25. Commiss1Ses e corretagens: .(como . na. proposta)..... ... ............. 30:000$000 
-26. Di1feren'ças·de ca1llbio: Para occorrer ao pagamento das despezas vo- . 

tadas em onro de accordo com as tabellas explic.'\tivas ·uós 'diversos - · -
Ministerios, ao eambio de 1:3. '/. <1.ugmentad_a a verba. da. proposta 
de 9. 744:128$661 . . ....... . ..... ~ ........................... .. · ...... .. 39.294.:528$661. 

2i. Obras- Capital Federal: Diminuída a. verbn.; de 50:000$ pat'a. o 
edificio do Thesouro, de 100:000:!; para a construcção_.ue uovos arm<t-· 
zens ela. alfandeg<l, de 124:200$ p:1r1\ acquisiç-lo e montagem de novas 
mo.cbinas, supprimida. a. verba. de 50:000$ J)<\l':l. concertos no salão do 
do expediente d:~. a1fa.ndegn.: Estados. re uzida ele 20:000$ a cousi
gna(".ão para. olira:; imprevistas e urgentes j nugmentada.s :\S seguintes 
consigllações; 150:000$ par:\ a alfandeg-a. dn. Bahin, 40:000$ para. n. 
ali'M::Ieg-.l. uo .Ceará~ 1.00:000$ p:u·a a o.lt\\Ouega lle Pt1r:maguá, 50:000$ 
para a alfi~ndeg<\ •do :Mamnh<ío; 20:000$ para. n. alfn.udega-do Peruarc-
buco e 20:000$ pail'a a ai f andei;.\ do R.io Grande do Norte .•.• ~ . . ..... . 

2S. Despezas eventuotes : Reduzida de 50:000$ a qua.utia. ·pediJa. no. pro-
post,l .................... . ... .. ................................. . . . 

29. Commissões ftscae:s: p,,r,~ grntifiet\ção e :1judas de custo de commis
sõas rlsc.tes destinad,,s i tlscalisação annual uns alfundegas e outras 
repartições arrecadadoras de rendas federaes . .........•.•.••..• . •..• 

· 30. Reposições e restiituições: (como ua. proposta) . ................... .. . 
31 . Adia.nt<\ment.o ao •cambio de 27 d. lia gat•antia estadoal de 2 •j. üs es-

tradas de ·fer ro da. Ba.bia c Pe1·oambuco :_(como ·ua. propost<\) ......•.. 
32. Exercicios findos ~: (c!omo na proposta) ........... "' ...... o .. ... . o • ••• 

33. Créditos especia~s-:_·_ ·- . 
Fabri7o~ de moedas de J:lickei e bronze~ . ~ ..•.•.. , •.•.... ~.. 20:000$000 

l . 502: SÓ0$000 

100:000$000 

. 50:00~000 
_l 00; 000$000 . . 

450:000$000 
1.100:000$000 

.. :_Premto.a.os c~o~tru~tores de na.vio_s_no P:J;iZ.. .... .... • .. 50:000$QOO 
··,Juros e. a.morttsaÇao_ do ~mpresttmo feito · ôl.O Esta.do de · · .. - -~ . - :.. .. •. .: 
~ 7 · ;:. Sergipe-.de .. que_e · :~ Uniã.o tiádoro. . ..• .• ·•..• . ....•.. . ll0:5o~570 .• _.. 
---. l~em, idem dó'E:>t~do d?: Praú~y' •• : ·; .. -:· ~: .·.-:·;; .-·.:.:;·;-;: ~:.-t~:":·-=:.--.· 42:4Jo~pl9_ · -'~ ~··"'":.;:~;" ;..;;~:' 
""~ F1ança:do ecnpt·e~hruo· a Assoc1ação Commercia\ do R.io ile · ·.. · · ~ · ·· .. . _. :;_;· ·: · "''·-~:} 
,7'- ·_ .- :· .Ia.n_eiro~ a:o··~'\mbil:) de 27 (\. ... . .... : ... ••• ~ ...... :: .. . · =:. 325:036$l.SQ_, . ·541:964$399 -~ 

...... ' ...•. ·-:.. . ... . ~-. •.• :::·~·\·',t".":;'·;'~ .. ~--~·:·i= 
~ - . -- - . -=~: -~.. ;: ;. .. j 

..... 
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Art. 2.• E' o GovernCI autoriso.do: 
l. • A abrir,. no exerdcio de 1396, nos termos da loaislnção em vigor,. creditos supple· 

menta.res ás verbas indi<:adas na ta,bella que acompanha a presente lei. A's verbas-· 
Soccot·ros pnbli(l()s, Exer·~icios findos e Dill'erenças de cambio - poderá. o Governo abrir 
creditos supplementares em qualquer mez do exercício, comtanto que a sua tot<\lida.de, com· 
'fiutnd<\ com a. dos mais cr13ditos a.bertos ãs outras verbas, não exceda ao maximo fixado pela 
lei, respeitada. quauto á Yerba- E:te1·cicios findos, <L disposição da lei n . 3230 de 3 de 
setembro de 1894, art. 11 ; . 

2. 0 A a.rrendn.r os tei~renos da Quinta da Boa. Vista aos proprietarios dos predios ahi 
construidos com licença do ex-imperador, e bem assim os de que não precisar , para a con
Etrucção de edificios publicos, salvo o parque e a área. necessaria às dependencias do 
M11seu; 

3.• A abrir os necess:l\rios creditos para a execução das leis ns. 148 A de 13 de julho 
Ue 1893 e 191 B de30 d.e s•etembro de 1893, art. 15, n. 2; . 

4. • A mandar procedoer ao arroh\mento, descl'imioação, demarcação e verificação de 
todos os proprios naciona.es, nomeando paro esse fim uma. commis:>ão, correndo a despeza. 
por conta do. quantia de 60:000$, consignada no u. 18 do art. 1•; 

5.• ~ concluir o edHicio e accessorios para iostallação definitivo. da Alfa.udega .de 
Macahé, 1nstalla.ndo-a desde já. em edificio alugado ; abrindo para esse tlm os nec:lssartos 
cre<litos. 

Art. 3.• São declal"ad:a.s pre5criptas todas as conta.:; de responsaveis, anteriores n. 3\ de 
dezembro ··de ·189o,- uma.. vez ·que não·tenham si\lo;· por qu·11quer molo, ·encoutrados·· em· ····- · 
alcance para. com a Fazenda. Publica • . ·. . . · 

§ 1.•. As contas comp;rehendida.s no período decorrido tle t• de jn.oeiro de_IS'n :tté a 
data da mstallação do· ·Tribun:~.1 ·de Contas ser-;io tomadas mediaot~ exame artthmettco e 
coufa·ontação dos documenJtosjustiticativos das verbas da.s de$pezas. 

§ '2.•,si por este processo se veriticar desfalque, será eoülo o. toma<l<\ das contas pro-
cessada·na .. fórma·da:legislaçãoemviaor ... ·· - ·· - • · · 

§ 3. 0 No caso de não se verifica; desf;dque, o Tribunal de Contas dará. quitaçi\o no 
responsa.ve1 e ordenará a IJaix<l. na fiança.. · 

Art. 4.• Ficam desde ·já .transformados em _aforamentos os arrendamentos de terras 
da. Fazenda. de Santa. Cruz; : aos art•endata.rios será concedhl<l. remissão, mediante o paga-
mento de.20.:annos.do fóro. a que ·estiveram obrigados. '-- .. _ .. _ _ ... .. :. . - _:· : '' 

Art. 5. • Ficam npprova.dos os cred.itos constantes da ta.belh1. juuta, no total de 
130.465:521$915. . ~ 

A1•t. 6.• Continuam eun pleno ·vigor as disposições dos arts. 8• e 12 da lei n. 191 B <lil 
30 ue setembro de 1893, do• art. 20 §§ 1" e 2° d tL lei n. 3220 de 3 de seteml)ro de 1884 e do 
art. 8° da. lei n. 126 B de 21 de Dci'l'embro de 1892. 

E' nnnuncia.da. a. vota.çiloo das emendas oíre- de fazenda; 3:000$ po.ro. .quebras, sendo 
recidas. 2:000$ para. o thesoureh'O:. e 1:000$ par;\ o 

São succcssi vamente ·:postas a. \'Otos e pagador· 
appro\'adas as seguintes 

E_liEND.\:~ _ ~ 
r. >:.,;, 

l" ~ ' ';; 

. ~ · . 
1.\• ;Qln.•ica 10-Emenda tlt\ conirri.issfi.o . de 

ofçãmento: . · 
Accrescente-se : 
Pessoal - Augmentada. a. cousignaç.iio de 

1:000$ para queb1'a.S ao the:oureiro. 
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pn.t'a. ele"t":U' os vencimentos dos n,juda.utes do 
administrador das <:aJX>.ta.zias. 

Espirito Santo- PE~sool- Augment:lda. a. 
co~signaç:iLo ele 300$ para quebras a.o thesou-
relro. • 

Bahia. -Pessoal _:Augmenta.da a consigna
çii.o de 1 :60()$, seqdo. 600$ p3.ra. quebras 9:0 
th~OuJ"elro e 1:000$ pa.ra. elev<~or os vencl
mentos de ajudante do~ administrador das ca-
patazias. ' 

Arac:ljú -Pessoal-A ugmentada. a. consigna
ção de 2:500$ para. a ereaçii.o do Jogar de ad· 
ministra.dor das capatazias. com 1:600$ de or
denado e 900$ de grat.ificaçl"to ; de 300$ pa.ra. 
quebras ao tllesourei.ro. 

· · Penedo-Pessoa.t-A.ugmentada.-a. consigna
ção de 2:500$ para a ereação do logri.r de ad· 
ministrador das cap;lta.zia:;, com l :600$::de 
ordenado e 90C$ de gratificação; de 300$ para. 
quebras liO tbesoureiro. . 
· Esca.leres- Ma.tetialt-::-: Augmentada a con-

_signação de 2:000$000. · --- · ·-~-
Maceió:.:.; Pessoal- Augmentada. a· consi

gnaçii.o de 400$ para. quebras a~ ih~c:oureiro. 
Pernambuco - Pessoal - Augmentada. a. 

consignação "de 1:000$ paro. elevar os venci
mentos do a.jud!l.nte do a_dmin~trador das. ca
JX'.Wias; de 600$ para. quebras ao thesoure1ro. 

Parahyba- Pessoal- Augm.entada. de 300$ 
pa.r3. quebras ao "tllesou~Iro. ·: 

Rio Grande do Norte-Pessoal-'" A-ugmen-
'=-~~~~~~_.2:5Q9$_p.?:r.!. a; ~~ea~.ão do loga.r de ad

mmiSti'li:aôr·das · capa.tazlas.~com=-l·:600.S .de or
denado e 000$ de gra.tificaç-J.o; de 300:) t'a.ra. 
quebr:!s ao thesoureh'O. 

Cea.râ.-Pessoal-Augmentada de 400$ para. 
quebras ao thesoureiro. 

Parnahybn. - Pessoal - .Augmentada. ~e 
2:500$ para a. crençã.c) do logat' de admmls· 
trador das capnta.zias. com t:600$ de ordena

. . <lo e 900$ de gr:~.tifictt.Çüo; de 300$ par:\. que. 
bris aó"thesonreíro. · 

!\Iaranbã.o- Pessoa.ll- Augmentada. de 4.00$ 
·pam quebras ao tlle::ioureiro. 

Parà-Pessoal-Au,gmentada a consignação 
de 1:000$ para elevar os vencim_eJltos do ãju
da.nte do arlministrador das capatazias: de 
200$, para a gra.titica.ção de 20 °/o sobre o au
gmento acima especificado; de 600$, para. que
bras ao thesoureiro. 

?.!a.riáos - Pessoal ·-Augmenta.da de 400$ 

conferentes, com ordena.Jo de 3:000$ e :;mti
fi~ão de 1 :500$; de 5:000$. para a creação 
do Jogar de guardo.-mór. sendo 3:300$ de or
dena.do e 1. iOO$ de gt•atiiicaçã.o; de 300$. para 
quebras ao tbesoureiro. = 

Porto-Alegre -Pessoal - Augment..'\dn. t:e 
400$ para quebras ao thesoureiro. 

Rio Grande do Slll-Pessoal-Augmentadn 
de 400$. para. quebras ao tbesoureiro. 
Urugu:~.ynna- Pessoal- Augmentada de 

300$. :para quebras ao thesoureiro. 
Corumbi~-Pessoa.l-Augmenta.da:~·de 300$, 

para quebras ao thesoureiro •. 
S. Paulo-Pessoal-Augmentada de 1 :OOOS. 

para elevar os vencimentos do ajudaute do 
administrador das capatazias; de 600$,para 
quebras ao "th·esoureiro. . 

Supprimida a detegacíansca.l do Rio Grande 
do Sul. 

4" 

A' mesmn. rubrica. · ··--·- - -

.A commissão é de pat•ecer que seja appr~· · 
va.dà a se:,--ttinte emenda do Sr. Tavares de 
Lyra: . 
-..:\lfandega do Rio Grande dÕ Nõrte- Con- = 

signe-se a verba de 2:000$ para; ínstallar em _ 
conunodo proprio o a.rcbivo da. el[tincta tbe
soW.·aria.. 

A' mesma. rubric:~.. 
Emendo. dos Srs. :'.la.::-iano ·R<l.mo:s e Carao-

ciolo: · 
Se.jam consignadas verbas para o l)CS30tl.l e 

combustivel da ln.nclla. n. vnpor da. Alfandega 
de Corumbá, para. C\lj<\ acquisição a proposta 
do governo tlestinar:~ quantia nccessal"i(L. 

A commissü.o de orç~mento e de parecer · 
que ella. seja. approvo.dn. assim modificada. · · 

Pessoal: a'!crescente-se 3:600:$ para um 
machinista a. 2:400$ annuaes e um 1bguísta 
a. 1 :200;;; annuaes. · 

:Material: a.ccrescente-se 1:000$ paro. com· 
bustivel da la.nchn a. vapor. 

para quebras ao theso:m·eiro. : A' rubrica 12, emenda. da. com missão de or-
. Sanros--Pessoal~Augmentada "a consigna.· ç.1.men~: _ : 
çüo_ de 1 :OVO$ para. ele~o.r os ::veii:cimei:ttos do . . . 
ajudante do administlta.dor das ca.patazias: de Substitua-se pelo segu~nte: ·-

__ 400$, para.:...a'_gratifir.a~o de" 40 •f· sobre o "Pessoal-seis rlelegacias fisroes nõ 1'Mt 
a.ugmento ac1ma. esjpeeificado;- de 6()0$,-pa.ra. ·Perna.mbueo Bahia, S. Paulo, Porto-Aiegtt 

'" que~_ao:~~~"\l!'ei~: _ ·::..._ ~ · ~ .- e .Minas-Ger~es, com. o seguinte_pessõar ~ 
· Para.na.gua-Pessoal:-:Augmentada..·de?300$: uma: -:.-· . _ . _ . _ --·.....::· · . _ ,~, 

para quebras ao thesoureiro.- . ·· · - · · -·- - ·:-·-=~ .~ 

· ·Santa 04.tba.rina.-·Pessoa.l:--Angmenta.da.a 1 dele,nndo ...... : .. 9:000$ 9:000$ - - ~ 
·' P?llSigna~ j!~ 9:0QO~) •. pa.r:l..jH~o:M ~o"lls - ~ ~·! ~cript~f!\l'19S 4:80~ -9~~ ., ·< . ·_.;, 
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2 2os escripturarios 4:000$ 8:000$ 
2 3" escripturarios 2:400$ 4:800$ 
2 4•' escripturarios 2:000$ 4:000$ 
1 tbesoureiro ..... 6:000$ 6:000$ 
1 fiel. ............ 2:•tOOS 2:400$ 
1 cartorario ....... 2:•100$ 2:400$ 
1 porteiro ........ 3:1300$ 3:600$ 
2 continues ....... 1 :~~00$ 2:400$ 

Duas delegacias em Goyaz e Curi-
tyba. com o s~guinte pessoal: 

1 delegado . ............... 6:000$· 
1 1• escript.urario ......... 3:200$ 
1 2• escripturarfo .....•... 2:4008 
1 tbesoureiro .............. 4:000$ 

. 1 :porteiro e cartorario • • .. 2:õ00$ 
· I continuo ..•....•.... . ... I :000$ 

15 52:200$ 313:200$ 6 10:100 

~Ia.terial, augmentada de 40:000$, -- 38:200$ 
pa.ra ns quatro delegacias nova· Uma delegacia. fisC3.1 em Cuyabi, r • 

mente creadas...... . ....... ... . 62:6~ com o seguinte pessoal: 
1 ·delegado ........... . .... 6:000$ Pessoal - Quatro de:legacias em Cuyabá, 

Goyaz, Curityba e TherE!Sina., com o seguinte 
pessoal para. cada uma.: 

1 delegado....... ..... .. . 6:000$ 
1 1• escrlpturario.. . .. .. • 3:~ 
1 2• escripturario.. . .. .. . 2:400$ 
1 thesoureiro·.-; .. ; ;-;-; ;-: .-.---4:000$-·· • 
l porteiro e ca.rtorario . .. • . 2:500$- . 
1 continu~...... .. ....... 1:000$ 

19:100$ 114:600$ 

Cinco del~oacias fisca.es no Pari.,-·Pernam
buco, Ha.hia, S. Paulo e ~finas Geraes, com 

1 I• escl'ipturario ......... 3:200$ 
2 zns ditos ......... 2:400$ 4:800$ 
1 thesoureiro ............. 4:000$ 
I porteiro e cartorario .... 2:500$ 
1 continuo ................ 1:000$ 

7 :··- .... ·-----, - -- ~~J:~O$ . 

Uma dele.,.-racia. fiscal em There..Çü)a, ~ 
com o seguinte pe$50al: 

1 delegado .... .. ...... .. ... 4:800$ 
1 1° e.scriptura.rio .... . . . .. 3:000S 
L 2• dito .............. .... 2:000$ 
1 thesoureiro ........... .. . 3:600$ 
lporteiro e cartorario .. .'. 1:800$ 
! ·continuo ........ : ....... 1:000$ · -· 

-- 16:100$ 
6 o seguinte pessoa.l ca.da. uma: 

1 ~elegâdo·.-: .·: : .. ~- 9:0000 9:o00$-
2 1•• escripturarios. 4:800$ 9:600$ 

· ·· _:. · ·~ra.teriat'-.:.--;ü-gmen·~;;:- d; 
40:000$ para. a. installa.~.ão e 

.· despezas. divel'Sas das ·dele-' .2 2•• ditos. ; ....... 4 :000:~ 8:000$· 
2 3•• ditos ... .. .... 2:4003 4:800$ 
2 -t•• ditos ......... 2:000$ 4:000$ 
1 thesoureiro.· .... . 6.:000$ ·o:OOO~ 
1 fial.e ... . : . ...... 2 : 400$ 2:400$ 
1 ca.rto1-:t.rio ........ 2:400$ 2:400$ 
1 porteiro . ......... 3:600$ 3:600$ 
2 continues .....•.. 1:200$ 2:400$ 

gacías novo.mente creadns.. S0:520SOOO 
Total da. rubrica............. 465:520$ooo 

E' considerada. prejudicada. pela a.pprov:l
ção da. emendu. anterior a emenda oírerecida. 
pelo Sr. Mariano Ramo.> e outros. 

E' posta .a votos e a.pprovada. a s~"Uinte 
emendo. da commissií.o de orçamento. substi-

15 52:200$ . tutiva. da. que foi oíl'e1-ec:ida. pelo Sr. Medeiros 
___ 261 :IOO$ e Albuquerque: 

Material-para acquisi~ de um<l. ma.chinn. 
Uma.del~naci:discal no Rio Grande de compor o contracto de profis.>iona.l po.ra. 

do Snl, com o seguinte Jpe&Soal: instruh· os operarios da. Imprensa Nacional, . 
8:000$000. 

1 director ........ · · i:200$ 7:200S E' considerad:.. prejudicada. a. emenda. do 
2 t•• escripturario3. 4:800$ 9:600$ Sr. ~!edei.i:'os e Albuquerque. 
2 2<>$ ditos .•... . .. . 3:600$ 7:200$ 
2 3•• <litos . • ....... 2:400$ 4:800$ São suceeuivamente postas o. votos e 
2 4•• ditos ........ -. 2:000$ 4:000$ approvadas as seguintes· , ~-~·::;-.. 
1 ihesoureiro . .... . . 5:400$ 5:409$ · · · ·... -~~~~.:.: .... .. _ _ . 

_ 1 fi~l. : ... _.-: ..... " ! .. . ;:40~ ~:jOO$. -:.- _ . -. _ _ . . . ª'~DAS ."". _. .... - . 
1 ca.Tto~rto ....... .. -:4~ -:400$ - A' rubrica.J'f.o: · .· - · · · · 

.1 .~J;~!!'Q·.· .···.· · .·..:·~:s:ooo~..s.:..o.oos __ _,_:_::"·:-,""' :-: .. ~·.:=-·""~:...:.,- .. ,-:::-==·· ~:.:~,=· 7.:i':" ·::. :i:-:~:~·-: ~ --:., 
_: contínuos-:·. ·: .-:.;_;'.. 1 :009~' 2:000$ ·

4
:.
8
· :-7.:: ~ ·:- :: ::Ji.'men~· a_ c~limiissao" de -o,·çan~cnto : ·. ' 

. . .000$ 
.15 . _: · .. ·- -.~.. -~·: .. · ·: -~·~uzâ~~ .3.· yeroa· ~ -~:~.~i .-' · · .:., ... , 
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. A' rubrica 18•: 
-Emenclas a colr.uniss«o~ orçamento 

Au .. rnentada t\ oonsignação de 10:000$. 
-sendo"'3:000$ p.'lm • os vencimentos de zela
dor, 1:000$ para o auxiliar e 6:000$ po.ro. o 
logar de ajudante <l<1 zelador que ~ca c!:eado; 
rliminuida de 10:1000$ a. cons1gnaçao de 
50:000$ para. o fim especificado no nl't. 2, 
§ 4•. 

A' rubrico. 25•: 

I~mcmlas ct conMnissrZo de orça;nento 

· • Augmentada. do 8:000$ para. uma gratifi
caçãó que o governo flca autorisado a conce
der ao syndico dos eorrctores desta capital. 

"to art. 4•. 

Ifmenda do Sr. Lins àe Vasconcellos 

Ficam desde .iit- transformados em afora.
uumlus o:; arrendamentos de tel'l"aS da. Fa.zenda. 
de Santa. Cruz; aos actua.es arrendatarios ser;\ 
concedida. remissão do fLiro, mediante o pa:;a.· 
mento de 20 annos do a.rrendttmento a. que 
estiverem obrigados actualmente. 

A·coromissãoacceitaesta. emendá que torna. 
mais c\a.t•a a disposi~o do artigo que ella. 
vem substituir. 

Ao a.rt. 5•. 

Emenda da conmtiss!t'o de 01·çame~tto 

·A·- rubrica ZP: Em vez de 130 .46õ:521~16, dign-se 
--- -·· -·---- 133.0~4:320$38(). 

-=-:·.;ÉmenaO.s . cc co?lnnissccô _de ot·çamento - A.ccrescentê-"Senã:tã.bella. -dos credites ap-
. . · · · · · · · :- .pltovados os seguintes-:·- · -

~~--AugmeÍitada. de -~;O:OOO$'''pa.ra obras nas Docrot<>· n. lGi7, . ue 20 ti~ jnuoi:o de iS!lf: 
-Alfandegas .. do esta.det. do Rio. Grande do .Sul ; PM" o e•1steio do · · 
•. d~ _59;000$ pa.m obrai'i na Alfa.ndega.- da. Pa- E~:~~lod:• N~~~:. ·-,: -· 
~ra.hyba. :.- . -=.-=-- ~.,.· .. nh~ UO :!t SOIIIO$-

• ES>ost.'l. · n. votos o app!~vada. a seguint~ ~c~~!ce:~r;~~~~ i22=~~l.)7;;o 
:·sobre-emenda. do. cornmis..'\8.0 . de orçam.ento a do 30 de a.t;os~ tio 
emenda do Sr. M:~.ria<no'ltãinós·e outros:· ·· · iS'.U: · • ~ · 

PAra. o eustcio tio 
f,d'a.ra as_o~ras_da. ~Hfande.,na..de c_or_umjlá.- presi.dio •lc l'er-
20:00MMO. -·· · · 11:\ndo- de -N.or!'::.-.-=" •. 

"'i""' llbA, uo ~som~"-

.. E' .considerada. prejudicada pela. approva- ~í! .. ~~~~ .~~=~~: 122:4~~ . Cão da. anterior a. emend:l. ·do ·sr. )iariano l)ccrcto n. f;\);;, 
Ratnos e outros. de 11 de setembro 
. · to ~..1 • t ele tS!l-l: E' posta. avo s e a.pprov .... ~a a . segv1: e Oospeza.s eot11 :.. co-.. 

emenda. do Sr. Lins de Vasconcellos ao loni:~. eorreceion:~.l 
art. 2.<>, n. 2: . dos Oous IUo~., . S):OOO;o.JO 

Ucc~t<' n. iSlrl , 
. ·. Em 'Ve7. de arrend:ar, como está no n. 2. de er llc DOI"Cinbro 
diga.-se:- A aforar os tel'renos .. da. Quiht.i: da. doAi~~~:crcditossup· 
BOI~ Vista. ao:o propri1etarios dos predios a.hi plomcnt.MO>' noste 

. construidos com liclença. do o:t-impflrador, exercido :1.< \"<:rb•s 
· d SUl>sidio dos son:~.-s:Uvo. o parque e a. ar~ neceSSc'ttia. as ~pe~- tlures •••••••• ••••• 42::;:~ 

deocias do Museu No.c10nal, e bem ass1rn a. nito do:s dcpubdv~ U3t:OOO-SUQO 
aforar os outros terr1enos da. mesm:1. quinta, s.S;G:2.í~ 
de que nã.o precisar, para a con~ucçiio de ,1.~~011!; .• !~~ 
edifl.cios publicos, tendo preferencta. os atora- do 1~: 
mentos para. fins de utilidade publica, ou mo- pt~!:;.r:'}::s~g;-
lhoranientos de hygiHne da. capital. óas: 

Sf'I.O consider&das. prejudicadas -pela vota- ~ereb.ri:~. du Se· 
ção .. O.á. emenda anterior as- em.eniia.s · :otrere- ·Di~~~ .f:\ ·é;~~~~-ci;,; ?~:oooeooo 
cidás -pela comtn.i.ssü.o• e ·pe!o ·sr.·:_~osé _C,:J.rtos. Ocput..,dcs , •••.•• ~ 207:000~ 

;:-· 1':!-p&sta..a. ~qto~ .. ~ a.ppro_v~!L~. ~eg~i.I?-~. .. . . __:_.2.3ll7:~7~:oo 
:emenda..da COllltniS~iW. de. Ol'ça1Q_ento~ : ,._ · .l)ocroto- n': 737, . ile" 11;-.dt> ré,·erciro de ·, · -· 

~~~o"'~r~i.2; n ::-4~ :-.:.::~ .OIÍ(!_e~~~f~zi~:-_200$~-:- :J~;~Iomcnbr..-- t~.::~ivei:s~:.S-""''bns.' do ex-?::.· ~ ~:. ·• ,.: :. 
.di:;.a-:se ·;:>O:OOO.~OO; · ; · - _;·. · ·····-· ·,·, ·"'= • .:releio du tSS~.;.;tsss "~1530 ••• :: ....... : ~l_!l:~$J37:!; 

~~--são'::suceessivani~i:it"e . ..:~.pos~, ·a.~-:::votos· e. Exclua:..~ o. decreto' .u. _809, de 4 de outú~~" 
ã.ppróv3.do.s a.s seguintes-:.' ·· - '·- liro de'l890. · ~~ :::··: .., · · · ·. · . ::: 
.;-_ ;·_~ -- ; . . . ~ ~ 

... _-_-. 
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Emenda do · Sr. Jose Cm·los rk Cai'1Xdlto; E' aununciada a votação doprojecto n. 83A, 
de 1893. 

Fica · o govern_o autorisado a receber .cio o Sr . .A.l'be1·to TorL·e~ (pela 
Banco ela Republ!ca, por co~ta. do seu debt_to o1·~m) requer preferencio. na votaç;1o para S> 
ao Thesour<;» N~ctooal , pr.edios e terras e:;os· ,proJecto o. 149, de 1895, que fixa. a. despez.a. 
tentes no D1S~1cto Federal •. que fo~em JUL· do Ministerío da Justiça e Negocioslnteriores. 
gado.~·~nvenu~.ntes para: a 1~talla.çao .de re- c.oosultada a Cama.ra. eouocdo o. preferen· 
'pnrttçoes llubl~co.s e r essd.encta. do Pressdeote cia. pedi(la ' 
da Repubbca, mcorporando uns e outros sob · ·. . 
1!- denominação qe-Propriq_s nncionaes. Em se;gutda._ e posto a votos e iLPPro':ado 
- A commissão e de pare<~er que esta. emend:~. em.z• dlSCti..<s_ao, salvo asemenjas, o s~gumle 
seja. accei~, redigida. do segu~nte modo: a.rt1go do proJecto n. 149, de 1895: 

Art. Ftca o governo autortsado a. rece~r Art. 1. • o Poder Executivo é a.:.ttorisa.tJo 
do Banco da Republica por con~a. do. deb1to a despender pela. r epartiçiio do Ministerio da 
dest<;! para. com o Tl!esouro, pred1os,. SI tos no Justiç;\ e Ne"'ocios Interiores com.os servi~.os· 
Dis~cto Fedet•a:I, que~- fore~ J.Ulg:\dos ã esignauos nas seguintes rubricas, n quantia-
prect:ros para a.mstalla<,a.o de ~ervtços pu- de ............. : ... ...... . 16.218:442$600 
blícos. . A saber: 

Enumda da e&nl!ltissc'Eo ele ol·çamento : 1. Subsidio · do Presidente 
R.epublica, como na:prp· 

.... Accrescente-se·o-seguiJnte : · ·· ·-9- P9Sta.· • .-...... .. -. ;-;-::·;--; ; · - -:-··--120:000$000:--- :;: 
· . .. . . - · D1to do Vtce-P!·estdente . . .. . -

Art. Nenhuma nomeaçã.o se -fara: pa.ra.·os :- idem ........... ~ ...... 36:000$00() 
Jogares creados JIOr esta. Ie1, fó~ do quadro 3 . Despeza. com o p:1lacio · · · 
uos emp~~os de fa:_zenda e extinctos. do PrC$ideote da Repu-

A ~ommtsS_!lo propoe que ~e a.c~r~cente o · lica,como na proposta, . 50:u60$óo'O 
segu10tc, que_ !~.lll p~ ~~~-g!_~O~!~.d~ ac: . . 4.-Subsidio--aos senadores, ---- c . - ~ ·-~-
cordo com o proJecto sobre repart1çoes de fa- idem ................. : · 567:000$000 
renda. que foi ~mettido a.o Senado e do_ pes· 5. Secretaria. do Senado : 
so:~.l illega.lmente aposen.ta~_<? qu~ fo!:__l'~!I!te.;. ..... -. Modificada. :~. ·verba- da. 
grado pelo g.overno. . . pr.oposta., por ~e rem sido 

E' posta a v9tos e rejE!itada. a. .. emenda do , .~.,..-fetla~_,l!.~ . .:.§.~g_u_J?.,t.~.s"ªtte.:: .•. . :-.: .. . ·. 
S1'. José C;\rlos, autorisan.do o goYerno are- roções: supp~1m1d~ no 
;er O regulamento da. Gasa. d;:~. Moeda, e a. pessoal a cons1gnaçao de 
reorganisar os seus di1fet•entes serviços. 1 :500'$_-pas-a. paga~ento 

• · " · te de um coutmuo dtspen-
E post.l. a votos e. approv~a. a. seoum s·.sdo do serviço e falte-

emenda do Sr. Ga.ldmo Loreto. cido ; · augmentada no 
Accrescente-se - E' o Poder Executivo au- matcr:az a consignação 

torisa.Uo a desapropriar os arma.zeus. conti-: de 31.:000$ para o ser-
guos à. Altllndega. do Espi.r ito Santo e perten- viço de retlncç.üo e revi-

. 303: 260$00Õ 
centes a Ho.rd Rand & Comp., bem· como o ~· . sã.o 'dos débates; dura·nte 
ten·eno comprehenuido · entre os referidos • cinco ariõos ...... : ..... 
:~.rmazcns e o l-.ecco de Manoel Alves e a des- -6. Subsidio aos deputauos, 
tin:~l-os ao serviço da mes!Da. alfa.ne,"a. como na. proposta •.•.•• · 1.908:000$000 

E' posta a votos e apj~l'ovada:: a --~tiintf ~r; 'Sécrctâria: dti Cninara. 
emenda da commissão de~ orça.met;t% ll-Ubst1- .- :dos deputados: au~men· 
tutiva da que foi o1ferecilda. pelo Sl' o Trinda- · tn.da.s no mu.t~n·ial: o. 
de e out.ros : - . consignação paro p_ubli-

cação dos debates de 
E' o gove1•no autorisad•o.a entregar a.o es- 162:500$_para 212:500$, 

. tatlo da. .Parahyba. o resto do auxilio que ao·· por ter snbido do 
mesmo foi concedido pela. lei n . 173 A, de o • 18:000S pam 28:000$ a. 
lO de setembro de 189~. Sõ~ol "'? a. hypotbese · .quota. meosal do contra- -<- :-~' 

--do ~t. 2" ~o pl~agrapho·umco -~~ mesmo_ · . cto de tacbygro:phia; o. . 
nrtsgo.da cJt3:da.le1, abrmdo I>O..r=ª' .m:o o ne· - de ..... co~p!:ll. .~e 1ivros_d.!'l .• -~ :· .. . -· "'·.:.:._ ....• 
cess.'\rto credt.~: · . . :: -- ·.- - -::·: 7 .• ·. -- ~ ~ · 3:500$'-para -12:000$0:0_o_;~l~- . 3W.;560~00 . ·· 
. E' o projectõ .. n. 142, !1~ : 1895.: ~ ~!..~=_ein~J!.7_ ,..:_~. .t,\j_!l_d_!\ A~ c,u.s~Q.~o~~J.!leq~.:-~:. -:_~~:~·~ · :-_~ -:.:~~":'..:~=-~ 

, ·dado; ~pprovado ·em :2~:dsscus~o ·e:ei?-Vlll.ao_ ~ ·-_: -:.'l.i~·os·<lo -Coogresso·:·N•\-.~.: ·-"" . ;-" : - ~.--:----; .. 
Comnu.ssão de Orçamento para red1gil-o para ctonal, çomo na._. . pro-· -. , . "-r , '!'.: ... 

a 3~..:~~~~ssão:. ·= _: 7 
:· : ·r: ~ ..::_~-~ - .. ·.~:;_·,:i . ~ po~~..!~::.~ .:~ ·;~ .. ~-~~~':_; · ; ·;:. ·. ' ;::"'~<r:oo:~$0~q ."' . ..,~ 
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·9 . Secret.1.rla de E.s tndo, cada. um dos Estados 
· como na. proposta....... 449:865$000 da. Bnhh\ o Parà. e de = 
10. Justiça. 1-'edl!r~\}, como 10:000$pnrno Ctlsteio 

· na propost<\............ íOl :022$000 de c.tdu. nm:l dessas 
11. Justiça do Dis~J;iC to F e· la.och.1.S ; o.ugmeotada. 

dera.!:: . '" consigu;~çã.o de 
augmenLad<~ •~ coosi- ::;;400$ ~ra os grnti-

gnnç.'l.o d~ í:200;) p:1.r-.1. fi!' .. açõeS estabelecidas 
os veuc1mentos dos nó art. do re~. da. 
dois escrivães d~~ Côrte Inspectoria de Saude 
de Appelln.ção. v e o.· dos Portos ........ , .. 
cendo cada um 2:400$ 20. Institoto Stlnit;\rio !<'o-
de ordenado e 1:200$ dera!, como na pt·oposta. 
de gratifica.ç.<\.o....... 359:S20SOOO 21. Ft\cnlrhde do Dire1to d::~ 

12. Ajud:\S de custo a lll:l.- S. Paulo: 
gistrados, : como ua Augmentndn !lO mate-
pt·oposta... . . • . . • . . . . ·20 :000$000 rin.l a. consigilação . 

13. Policia do Districto Fe- p;~r:\ impres..~s de . 
der:1.1 : 3:50Ql3 pnroG:OOD$000. 

. Augmentaaa n cou~t- 22. Faculd;ule de Direito do 

858: 600;)000 

236:3COS030 

320: S00$000 

-~--·-- ._goação.d~ .~Q~Q.OJ>$P.a..t:":_-· _ Re'cile, como na· pro-
. . .. . pagam eu to · do··pe5soal :·::. -..- · · -····· - ··:-··p_os~.a;~·;~· ; ~ .~·:-.• ...-.. ·•· . . -·· -- .334 :700$000 -

.. .,.... · de--· policia~rese:ryadn.. ~ ""'' -.. • 23. Faculdade ~e ~ Med.icin:.;:_· · _. 
. . de,escolha e COIJitlanl)(l. = _,_ do E<. i o de Janeiró: · . · · 

do· cbe(e . de ~)lici:>.; - ·-Augmentad:~.. :1. ·consi- --.-
. ·reduzido a 50 o . .ou- -·, goação para grntiftc;~-
. mer_o ~ iuspector~s · çõés :1. 20 internos de 
secciono:es - urca.uos e -=- --- -.:·-· - clinica·d~ .14:400$ pa.m. 
a 32 o dos s;ubur- 24:000$. · c:~.bendo · a 

-::.,.:· ~:-.,_..'":-: -~~o_s_:;,~~.d.':lzid<p .. ~O: :. ~- -=::. • .. ,... . c~da::um 1:~00$ ;. equk _ _ 
·-· . ·:···o num~ro· dos O.J~er:tes · · ·· ..... ··- ".. ' -· ·· . parados :os :v:eoc1men-.. ~--:~ .: .,... . .. .• 

.. :._ ·-· .. de 1 ... classe. tL 2;> o ... .. : -~·--· .. .. .. tos de dous lentes aos 

.,.. .. ", .... ·· dos ·ae z .. 'class~r a=4o::-:;·.--:--·-:-~- .: dos ontcos 27 catbe- ···---·::· 
o dos de 3 .. clàsse; <lra.ticos; augménta.- · · 

~· ~ __ _al_lg~~J?..ta.l!~s os ."enci- dos os vencimentos do 
· meotos ' do medtco da sub-secretario . a 
CaS:~ de Deteo1;ão de 4:800$, sendo 3:200$ 
3:000$ .pam 4 :800$. .; de ordenado e 1:600$ 
sendo 3:200$ d~~ orde- de gratifica~.ão ;· nu-
m1.do e 1:600$ de gra- gmentados os veoci-
tilicação~ • • ...•• · .•..• - 2.764:436$750 mentos _dos am:mu· ·· 

~ ·· 14'. Cas{l.·de ·Correcçã,:>: enses de 2:·100$ par:~. 
· Augmeritados noo pcs- ·. ·:.;. 3:600:;;. ·sendo 2:400$ 

sOal os ve.ocimeutos de orilenado e 1:200$. 
do m~ico ~e 3:600.~ _ . de gratifica~.ão ; a~-

. pa.m--: 4:800.-,. · ·sendo . . gmentados os veoct· 
3:200$ de ordenadó-e mentos da. porteim 
1:600$de gratiticação. 193:644$950 da . Maternidade a 

15. Güarda Nacional., como 3:600S, sendo 2:400$ . 
·· nã. ·propõ5ta.: .. :. ··· · · ·: · -~.50 : 000$000 de :ordenado e 1:200$ _ 

. 16. Junta _Commerci.al da de ~ratificação..... .. ~76:340$00(1 
Capital · Fedora1, ·"como, 24. Facul<l~de "de .Mot!icina . 

_ n~ .. P.r~~t~... . . . .. . .. -= 34:n4$000 d{l. Bãb1a: _. 
. 17. At'chiv.o : Publico, · eomo · . . ··. . ··· .Au~mentatla a · coost-

·-· na.,propõsta:.; .. :-.... . , · ... 63-:380$000 - . goação paro gr-.ttilica-
18. :Assistenci~.: de :.ôl.liena.: _ _-_ , =-.· ··:.é:·: ção- a 20 internos de ., 

·-:;-,. ·-..,.. dos;~:como_="TJ:qrro..Portn :·-!:-·: 65§ :094$!00 . . ..:.clini~.· ... de:. 14: 4QO$_ · 
L .. 19."'Ser,viço' Saoitario .M:.aiitinío:··; .f.0-"~ . ~para 24:000$;" cabendo : 3' ·-.- · · :: · - -

f:7·:·-"·~··~~-~'::~~~-%:?~~l~b~~~~~~~I;-:;-=-~~- ·-.~~-~~~g~:~~~~!~g~:~;;~.ê;·~~~-~-:..±: 
··•:.. ~:-:;.·.2-; •;, -p!ú•ã:;,compréi ,de :,úma .... ~~:-:.::::: ·;. ·_ · · · .. -. nâção . dà gratidcação · ., ·· · ·. ;. · . · 
;z:::·::::·:. . ·:--:lli~~a.-;a :v~.Pôi( pat:a;,;::;.;::. ;·:""·_: ... ·. · ... · · -.. ~~-·-:<!~Santn::ca~~.e-~i~e-~-:_:~·· .... , ·~ '· ' :·:·:· "",: 
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ricordia. para 50:000$; para as officinas ; au-
equiparados os venci- gmenta.dos os venci-
mentos de dous leotes mentos da mestra de 
aos . dos outros 20 ·ca- · tratialhos de agolbn 
thedraticos; augmten- para. · 1:800$, sendo 
ta.dos os vencimentos 1 :200$ de ordenado e 
do sub-secretario a 600$ de gratificação.. 194:529$000 
4:800$. sendo S:OOO:$ de 32. Instituto dos Surdos-Mudos : 
ordenado e I :60U!~ de Auqmentada. a consignn-
grotifiroção; augmen- Ç<lO de S:OOO$ para ac-
tados o:; vencime11tos · quisiçã.o de machinas e 
dos amanuenses de material.. • .....•...• 
2:400$ para. 3:600$, 33 . Bibliotheca. Nacional: 
sendo 2:400$ de oJrde- Augmentadas as consig-
nado e 1:200$ de g-ra- nações: de serventes. 
titicação; a.ugmet1ta-· para mais dous, de 
dos os· vencimento!; da -. 5:400$ para i:560$; de 
-parteira da Materni- aequisição de livros, 
da.de a 3:600$, sendo jornaes e ·revistas de 
2:400$ de' ordenaclo e J3:000$para. 16:000$; 
1:200$ de gratificação. 710:470$000 de acqutSição de ma-

25. Escola Polytechnica: . _ ____ ____ _ _ .. _ .nuscriptos, estampas,- -
.. - -Aügmentadôs·os--vãiiéi.:.· ' moedas e medalhas, de 
· · mentos- dos tres u:uxi-- · 6:000$ 'para 8:000$; de · · 

liares· .de · ~abinetes conservação do predio, 
parà 2:000$,-eada úm, moveis· e rep~ros.t de 
sendo. ! :400$ de o.rde-. 1:500$ para 2:500$; de 
nado:e 600$ de grnti- _ aluguel de casa para ~-

--.- tlcação; augmêntáiia a · deposito 'de li~ros e -
· consignação de 1:000$ :jornaes, de4:800$ para 

para grntiii~ções .~os , -·---- 7.:.~0$000 ...... _ ..... :. _ __ 170:520$000:-'-
.. contínuos por·servic;os·'· 34. Museu Nacional,comona- < 

extrnordinarios ..... -.:::. 520:147$000 - proposta ............ - lil:S~ :-
26. Escola de Minas, como na 35. Serventuarios do culto · 

proposta.. . ...... ... .. 209:800$000 catholico, a que sere-
2i. Pedagogium, como na fere o decreto Ii. ll9A 

propoSta .. :.: .-... : ; .·: 57:150$000 de 1890, como na pro-
28. Gymnasio Nacional,como posta ......•.....•..• 
. na proposta............ 54.6:555$000 36. Instit.uições subsidindas 

29. EscolaNaciooalde BE1llas pela União: 
Artes, .como na pro- . Augmentadaaconsigoa-
posta..... .. .......... 173:04.0$000 çilo paro subsidio i~ 

:30. Instituto . ~ncional de. . Acndemia Naciono.l de 

128:i75$000 

302:000$000 

Musica. : . Meülcina p.'\ro 6:000$;' 
Augmentada a consigna- augmentada a consi-

ção de 10:000$ paro "'nação de 12:000$ ao 
acquisiçüo de arl?are- Yostituto Vaccinico do 
lhos para o g.lbtilete -Districto Federal para 
de acustica. . ........ . .137:340$000 o llm de fornecer cOto-' 

31. Iostitt;to Benjamin Cons- po:~; ás nutoridades do 
tant: · · paiz; ·que o requisita-
Augmentados no pessoal rem .... . .. : ......... -

de nomeação do di"- ~. Soccorios publicos,como 
ctor um mestre da offi- na. proposta . . ..•.... • _ _ 100!9~0$000 
cina de éartonag~m ~._ , ::- 38; . Obras:-- · - . 
com I :800$;-um de·es- Augmentadas as ooosi-
oovas e vassouras ;::om ·. - goações: .. de 150:000$ ,_ 

. . .. 1 :SOQ$,:um -de, émpa-- ..-.. · ---- --- destinaila' â.- .coostruc-:~2:>:"." ~ : .. ~~ • · ."7'·"- . 
lhação com"·'·1:8CIO$i . ''- _- . -~~--, '.çãoa~.2edi1ici~s .pal'a - .'.' ·- · .' 

_ __ :mgirientadà-:.no, mate.,.-.:--=-':.-'- '-:;:::-,-:~ ~-- ~=---aCCQIIUDO da~ o_esr d~::=:=:-;-::-·"':"·._- · -:-::.·=--'" 
-.· - riara.- consrg·nàÇã.o:dé·--'. ,._:- ~.-··. · · · pessoa):da.Br•gádaPo--" · . ., . :.-:·.-. 

3 ANl<l- • l · · ~ .. .. li c· 1 de') ... 000$ a · ,, :f. _ · :~.':!.,· pa~_:ll!a~~'!J.a _ ... . .. ;;._ .. :, ·_ ·_.._, .. · tcia_,. ;:.;>: _ p ra.:.: . · ... --~ -:. ~--~ .. , 
_ C:~~~~:~or:l --V. "r':::.': - - •· - • .. . .. -- .. - :19 

158:500$000 
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construcçã:o de latri- I. E' o Governo autoris:ulo a rever a ta.~ 
nas e de um t<~lheit:o .. ~ella. anuexa ao decreto n. 596 de . 19 de 
murado paxa. cocheira JUlho da. 1890, que fixou os emolumentos do' 
na-mesm::i. brigad:\; e presidente, deputados e secretario da Junta. 
de 60:000$ p:.r;a. con- Commercial, para o fim de elevar os da ru-
stru~ão do dous"J10s- bric.• em livro; commerciaes de 50 a 100 réis 
pitae;.-ha:r~:~ocM~. ;;y;.- e os dos offieiaes do secretario de 1$ o. - ~ 
tema Lefort, e outro sendo a importlncia ·da metade dos au~ 

. _. para casos de mcolestias ~;meu tos dos emolumentos da r ubriCa. distri-
contagio_sa:n-de cozi- buida pelos empregados d;\ Secretaria da 
nlla. pbarmacia, enfer- mesma Junta. 
maria parr. officiaes, 2. Fi~ o Governo autorisado a entrar' 
deposito para cadave- em accordo com os governos dos Estados de 
res e sala de autop- Pero;lmbuco e S. Paulo, p,ara o fim de lbes 
sias tambem ·rla. ·bri- . transferir os cnrsos de instrucção secundaria. 
had<t-;- -snppritu!~.<~: a _--. anne:~:os ;is Faculdades de Direito. 
coosi .... oaçã.o para as . .a. o ·Poder Execulivo·-preencherà;- COill 
obras da Facnldl<\de de .os empreg-ados que e:~:istireni ·addidos ãs tlitre- · 
.Medicio<\ da E:ahia a· rentes repartições desté ministerio, as vagas 

. .. ::~ppHcada . a .. mesm:~. qu.e De !las se ~·eriLicarem.. · 
-:----·- · ··- -- consignªçM.Q.~BO:OOO$ · E' a.nounciada:a votação das ·emendas . . -
· - .--. · para m.i:s:iliar:-ãêõn~~--= -::·::-:--' · · ·-- ·--·-- · --
... · -- t · "' d M t · - - . _ São suceessiv. am_ ente·:-p-ostas ·a. voto-.: e •p-_ .. · . - ·:s rucç.aq·- a-' !L erm-- -- -- -.. :. -·- ~ "' 

. ;_.:·_ :. dade "dã·..mesma · ca.: provadas a.s·segumtes= 
· - . - :pita.C:.:~;_:: . : ~'; -:-: :·._. ·: ~ 695: ooosooo - '" 
39~ Corpo .de BomõeiJcos: . --'· _,.-_ -.-. - _ ~-enàas 

=;t.__.~ugm.El.D~!c!ª - ~a :.cpnsi:. ... · ; · 
:_: ~ _ gtiã:Çãó para 'Sõlâ<f:das:: ··.·. - - oc.· .__,___,_ - -A- §-..,6,_,_ t·t · - b 'diad · 
···-· ____ p_rai;asdep.!etdaquan-· · - · o " ;......,_..s 1 UlÇ'.Qes·su Sl as:-accres-

~L;~:~ . ~:J}#çl~@8:?1~po,.~~:~ ____ cente'-se:-auxilio · ao lyceu do estado de Go-
' o~ i:lm d~ · ser · equipao.,-: · ·--= -- yaz, ·20:900$000. ~-. _ :_ .. - . ___ _ 

_ 1'ado 0 soldo ao .das ·:accrescente:.se·'lla: "Verbà :de8tináda··ao In-
"··-·;;.;_~_ :.P,t:~ças da.:Brignda:Po- .. ,_ . .. stituto Nacional de Musica a· somma precisa. 

- lic 1 ··- · "' t da ·para. proroga.r-se-.por.um·a.nno a. pensão.men-. 
. ta ;- ·au.,mcn a • a . .. ·· · -- · saJ_d~_6QO francos ao pensionista Francisco 

_ ··- -_é!e .. 9:20í$000. p:\l'a. Bra.,c.a. , . _. .. ·-'-·· ·-'---'-=-:=-
- ·cre.:'\çüo·., lle - tio:! logar· · · ·. AO n. 36.=::au.,<>mentem-se 20 ·.000$-par" Aa.da. 

de major fiscaJ,do ma- .. "' 
+Ao. ·a1 t -1 um dos lyceus de instrucção ~ecundaria dos 

... ~·1 . · ~_. coo a22t: .ge:.~- .estaA<>.s do 1\faranllão, Piauhyt Rio Grande do 
rol, v a de 6:o:,a~..... . · · N_ort{\ 0 Para.b,~ba do Norte-;Lei n. 2""'·u'e 24· 
pn.rn,a. de um de ca- !i J vu 
·pitão n.judnnte do ma- .õ:iJ dG"~bro de 1894, n. 37. 

- teria1 e •thesoureil'o,-.a, Ao§ 18 do art. 1•-do projecto-Assistencia: 
d ""l<>~-oo d de alienauos-snpprimida_ a _ consi.,"'nação de e o:- ~·;:,o pa1ra. a o - .,~ d b · d b - ··1 um de Cãpiião 2• ci- · ,:_vv~ e ·com usttvel,. a ru l'ica.-Materia 

. rurgiã.o,ade5:015$250 .. do Hosplcio Nacional-eincluida na consigna-
- · · p<tra..n. de U!U: de .te- __ ~ã.o de 250:000$, l>ati alimeota.ção e . cOmbUS· 

t l t - - tivel, 648:894$400. · : _. · 
,:.nen e . P lnrmac,eu .1co; Ao§ 34 dó art:" 1"-Labori\torio de.Biolo-
. atigmeotanda a consi- .· 

_ _ . _:. gu;\ç:io _de 128:801$800 _ (:lia-gra.tificaçoo~i.o dô pessoal, 3:000$;'mo.terial, 
. . ·pã r'a. ã.creaç:1o·à.e mais - ·· 3:000$; tota.l6:000$000. - -

.· uma . compauhin. Seu- 'A' rubrica 11 (Justir;n do Districto Federal). 
. do a ·ctespez{l. des~t que fb:" a. despeza. do Ministerio dos Negocios 

- - · b · t 1 lnteriores.-Accre_;ceuie-se-Con;:igna.çiió de _ .. ___ .... :v~r: a. pa.g:tem me a( e . ..,0 00(\.4, - d bil _,. _: .:-:,-::. ::,:P~!?- ::· .Mliniciplíliüa:cte:: ,: -. . _ ." : v:; para rcpu:raç.u.o a mo · i,, e·pl'<><>.lOS 
... :.r~'.:~o - n1st~9to· ·Federa!; -:.:- . . _ . : ~~rque.fu~cciona·o Tribu~al:CiVil· e- Crimi--
.. ... .. -.,. ~ , .-lm"P.or.ta o. augmeoto .. :...: . ~ .- · ... · .. -- _ --- · :--· ·-· - ~ - .. - :~ - .. -_· 

5 ·:::- :. ::;:~:~:parà.~;-·este" orça;mêiito .:5-::.. --·.· . . -.:~: .: .. :. .. . _ E' a.nounciada a , vota.~.ão: d3. ·emenda. n. 5; ~ 
_._ ~ ''0c::;' :,-·~~!n:-~g_i: 344$425 ;:l: ... :,'f, .:·· {:.:·'·sS4:"1S0$50'o · ãügiíieiltan"dõ parâ: l2:000$: á._:verba .. de 8:0Q(1$.! 

~;~l:0~1J:.~~~~~:~~1.~~·~~f.~~~4k~15â~ód$BoÓ' ~~~7~59}~~~~0~~~t~~~~~~~~/t.~J~::~ 
-==~.t1:~-:: .. Ma·~trados~~em:dis1JQnF::-::::::. ·:. '~ = ·, _ ·· ~ -:o Sr;·. Eduardo~~de· ··:&e-r.re·do"; 

~;~:~.~~~~.~ :dé_,:·~~.-~u:~~~~;:;=~~:,~~··-~~-;::_·~~=~. ):_7 ~.~ê-~~·~.~d~~:l>~~~-~~~~-t~~·~~~rt~Jl~~:fi{;r;~~t3. 
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da e~ênda que offereceu., .. elevando a. 15:000$ QUESTÃO DE ORDEM 
a mesma. _consignaç-ão. · 

Ó Sr. J osé 1\larian o (pelo ordem) 
OSr.A~be:rtoT•()rres (pela or4em) - Quando V. Ex. proclamou a. vota.Çãõ, 

- Sr. prestdente, apez:ar de ver coufir- houve dous Srs. d~putados que votar:am. 13 
madas pela Cama.ra as · declar;Lções que hon-. não foram· contados. · . · . 
tem ti?;, que me pn.rei'..ig, qne havia. uma di- Demais, a ·Camara·tendo votado verbas para 
-vergencia entre a Comin.ilssão de Orçamento e todos os lyceus. não põde querer arrancar 
uma parte da. mesma C:a.mara sobre o modo do de Perpambuco: Em. -vista. disto, peço a. 
de entender a orgauisa!.Çã.o· do orçamento, V. Ex. verificação da votação . 
actualmente julgo-me ~'itl<la obrigado a. obser-
-var. quanto ao requerimento do Sr. deputado O Sr. Presidente-A votação j<i. foi 
Berrêdo, que esse requerimento é contrario verificada.. Fez-se a. prova e a contra-prova 
a todos os princi pios e praxes a.dopta.dos em com o numero de Srs. deputados que _votaram. 
ma teria. de votações orçamentarias, pois,. sem· . · . · · 
pre se entendeu que as úmenda.s .'r_es.tricti:vas _ o Sr. J osé Mariano (pela.ordemj 
deyem ser preferidas. (i.lpoiados.) - ·. -Sr. presidente quando V. Ex. declarou 

. . . que ba.viam votado 57 Srs. deputados, eu gri· 
O S r. Presidente-Si a. Mesa. ti v esse tei daqui - 59-porque, Sr. presidente, dous 

de suhmet_ter a vot~s .uma. d;a.~ _d:ua.s emend~ •. srs. deputados, que oõ.o ho.vio.m. presto.do· 
submettena a ma.J.S - restrlcti-~a; mas, nao atten~o .a.. _y:otação_.levantaram-se"·quando
póQ.!Le.:s:.imir-se de consullta~....:;{:;a.mara-sobre o ·v :~ E:,,- declarava o ·resultado da. vo.taçã.o: . ·-· -·· 

- "rãquerim_~n.t?:ª~ Sr .dept!~~-B.~tr~do;(.~,poia· ---Não· é· portanto ~ma -verifieàçll? que . peço 
· <los.)· ·. · · · • . mas uma.. r.eclamaça.o que faço,.~ lSto sr, pre· · -: 
_ ... Consuitada,-a CamaTa,. concede a. preferen: 'sidéiJ.to, porque não foram COD~!)S OS VOtOS. : 

cia. pedida. . _ . . · . . . . .. dos. dous deputados· a · _que · acabo de re:. 
.d , t · .. t d fer1r-me . ___ ·------~=.-;;:-.. -

Em s~gut a_ e po~. a:_.a._v.o~os.;exeJet a a .a. =:E"'estê um cãSO tôdó excepcional e por.is5o . 
~emenda do Sr ... Ed~ardo __ de.Berreqo, elev~n;do faço -esta reclamação. .. 

a 15.:000$ a cons•gnaçao para a Poly_cUWca:_ : .. .. , . . ; · . , ·· · ··-
- Geral-do Rio de.-Janeiro. - . ·~ : ... . ::_ ---"·~,-.:. c.::O,SR. P.R.ESIDE~i'TE -E posstvel que tenha. 
- . ·'· - . -~ · · · - - : ·- ... .. -· · ., · · ·. · deixndo de serem contados estes dous votos, 

Posta. a voto_s e O.J~~rovada a se_gumte devido unicamente, ao .gt'a.D.de . barulho qúe ·: 
emend"- ~~.Sr .. S1lva M:mz e outros. reinou durante esta. votação, barulb.o em 

. ~·· : . 
Ao n.36: .augmente-se~ para 12:000$ o. ~~r'b:>. grande parte devido a V. Ex. 

_ de S:OOO$.pa.ra a. ·Polyclinica.-:Gera.l do Rto_~e . 
,. J;l.neiro •... , . - · .. · · o.O Sr . . Alberto. T o rres (pe~a. or-

Siio successiva.mente postas a. votos e a~· dem)- Sr. presidente, . o funda.ment9 alle- ' 
_prov,~das as seguintes gado· pelo ·nobre· deputado por Pernambuco 

para renovar a. ·verifiC2çiio da. votação é de 
que êlous deputados deixaram de votar ... Emendas 

O SR. ·JosÉ MARIANO - ·Perdão; não déi:;. 
·A' rubric:1. 3tl:-3.ccresicentem-se5:000$ pa.ra. xaram de votar, unicamente não contáram 

o Asylo de S. Luiz de Ga.eté. os seus ·.votos. · · · · . 
Archivo Publico: - eleve!se de 5:000$ 3. OS~. ALllERTO ToRRES._._. de que dous 

10:000$ a. coosigna.ção . pa.r:~. compr:~. e cópia deputados votnram e os seus votos não·foram 
de documentos importantes,- etc .. etc. · · contados. 

Ao Instituto Histor'ico e Geogra.phico:- ora, sr. presidente, o principio e a pra:xe 
· eley!·Se de 9.000$ ·a., 12:000$. o.subsidio da. a respeito .oe verificação de. ~otação_ é de qu~ 
Umao. . •. . . . · . · · ()deputado que não tiver votado, nao podera 
· Ao § 19 do art. 1• - a.ccrescente-se:- votar em caso de. verific;tçüo. · 
:1.ugmenta:1a. a consigno.ção de 5:000$ para a 'Portanto, 0 fuuda.mento apresentado pelo 
re!orroo. _do in:\terial marítimo :~: · ca~go da nj),br.e d.eputado é.contra.,._os princípios e: as 
!nspe~tqm. do..E~r~- de Pa.ranagua: .. · pr~;~, ~aopt;~9-os. .. . . ::. · . 
E' ·a.~unci3.d.a.-a:·vótü.Ção ... <J3:emenda do Sr:· . . · · -~ - . _. . • . b tte 

· Ga.tdino Loreto máildà.iido supprimir·.o·.n. 2•, . ~-S_~·;R~-~.s~.d~nte-:V.ou.su me _ r 
.. doprojectõ:·n·i'-149;· de.- I895;:rel~trvo ã:OS\éüi~: ·.nõvameote. a. . emend~- a.. ;yot?l!• _m,as_ ant~:

S03 a.nrie:ios das E':J.Culólades'de ·' Direito~~'-·~.: -~·peço~~9~~n~~r_~s~Q.ep_u~d?.s~e.I!l,gex:~~".e"'par.tl: ·: 
- ...... · . ·. ··- .~- ~~;.:c.:...o:..:.:-~==""'~'-.=-·-.:.;::-.!'.-z=""--::: ·cwa:rmeoté a.olllustre.depntado-represent:l.ote· 

f.V:'P..õstii.~~;~Ó~::;?;:~a-":ln'esmí(~~m~)Íid(rejei:; :âe:Per.o~mbuco;:.que. ,se .• coos,er.vem ~~l}r~~~. 
:tada · ·. ~ ,_ ... ·- .. : : =· · · .,,., .. . _.:.:.::..• -·'" ·'- a. -.votaçao•em ·sllenmo; :·afim ·de,que,. a-.Me~ 
... · -~~ . .:,:.,.:.z:~: ... :· .... _ r: .• ~·"(;..::f·, ; ..,.- ·· .. :·r·--, ~-=-":"":·· ···'" · ··;.· : .. :_: .. ,.- .• -- ·: ·_;;. .. ·; •. : : ..... . ~ ~_\ · • _ .: .. . · ..;. .. ;.. -:-
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não se veja obrigadri. '' procedét• a. repetidt\S O Sr • • j osé Oarlos- (pela. ordem) 
vet•ificarõe$. · requer n. retirMln. dtlli emendas que o1l'e-

Procedendo-se à·no·v::~, votaç.'io, Yerifica-se receu sob ns. 25. 26 e 28, Do impresso 
ter sitlo approv:ub porr ilr >o tos contra. 54 n · 149 A. 
vot.os.a. emenda. do Sr. Gnldino Loreto, J'ela- consultada, a C.'Ul1ara concede a retirada 
ti v a. nos cursos ao nexos. • · · pedid:t. 

São successivament.! irostas a votos e ap- l:l' post..1. a votos e approvada. a emenda. da 
provadas as.seguin!es emendas: Commissiio de Ot·çamento t·etlul:iodo de 10:000:) 

~ A' rubric.'l.·.n. 19 ::... Serviço S<\nitario ilfa- a. consignação para a policia reservuda, sendo 
1;itimo - Accrescente·-se : - I~ual qu:\ntia. prejudicada a ~menda que ao n. "13 ofl.'ereccu 
pM'tl. compri\ e custGio de umil. lancha a vapor o Sr. Jose Carlos. 
pa~n o Estado ue Pern.ambuco ; ~·. ~1mbern considerada prejudicada, pela 
·A'rubric.1.o. 19- Accrescente-se: .no ser- reJetç.:!O da. emenda. do n. 7, a. emenda. do 

:· viço snuita.rio·maritimo 8:000$, pat'<1. cowprn Sr. Josê Carlos. · 
de umn. pequen:l. b.ncb:l. para. o Esl'\dO d~ S:.'io suceessivamente postas ~"VOtoS e l'~Ci-
l?arnbvba.; :- - mdns :t.s emendas do Sr. Thomaz Delfi!lo ;\ 

Accrescente~e, ondr3 convier: Ficn o Poder rubrie;1. 36, C.los Srs. Paranllos l\Ionteoe~ro 
· E:tecutivo autorisado :~ tlespendér com a con- José Bevilaqua, Pattlo R.t\mos, Para.nbos ~too: 
--·clusií.o-do.quadr.o nnci·ounl « A Epopéa. Aftoi - t~neg1·o, Jose Ccl.t·los, Ma1·iu.uo Ramoli, Perelm 
•• · .• C.'l.otv Brnzileira·»· a qut\ii'tià.- deS:000$000·; --- de· tyra;- ··Lins de· Vascoocellos.e. Medeiros e 
·· · .-:Acct:escêiife~se· -ootlos -. convier ~ .• ,necessrwia 'lb b 1 6 16 18 19· <>o '>l ... . . , ... uquerqueso us. , , , , ,_, ~ . 

verba pà.r.•.,proNgnr :pot; mais de seis .mezes, 22, 25, 29, 30, ·31, 32, 33, 34'e lêttra A do im
DO exercido futuro, a,. }?Cn$ii.1Fde que· s-o:sa o presso u. 149 .'\.,de 1895. 
al11moo da· Escola. Nactooa.Lde .:Bella."·Artes 

:João.Ludo-çfco_Maria Berna e que,. por mo- E' posta a votos e approvada a Eeguinte 
lestia,. não- pôde complet.'\r -~eu.s- estudos, emenda do Sr · Neiva: · · 
tendo sido.até boje compridos pontualmente A' rnbri~o.'36- IostltÜi~s .. sãbsidiadt~-

-:.,.seus~devêres~; :.: . · . - _ Augmento-se com 10:000$. para. auxiliar, de 
.Accresci~nt~~se -ood1; conVier:'"' -.-· uma..,·ez, as .obt·as prect~ .ao accrescimo do.s 

· otlicinas e aulas do Lycêó M"Ai-tês' ii 01llcios ·· ·~· a; ficn:o ~·governo ,.n.utorisado,.~de· accor:do cln. Bahia. · 
_,._Q.oru ~ mensagem que env~ou ao ~oder Legis- · . .. . 

J:itjYO";-a-atirir o· necessmo c•·ed1to. paro. ·<tar E' o projecto n. 149, de 1895, aSsim e me o-
começo· às obrns· da.- estatua. e.-ma\tsoléo de dado, approvado em 2• discu~são ·e envil\do :\ 
Benjamin Consm.ot. Commis~'io de Orçamento par~~ redigil-o paro 

·Ete>e-Se .a 18:000$ a consignação desti- 3a discUS5ão. . . 
nada ao Instituto Vaccioico do Districto Fe- Procedendo-se à votação do projecto 
derol. n. S3 A, de 1893, recoobece- se que uão ha 
· E' approva<la a sen·uiote emenda. da. r.om- nu.tnero. 
'misSão de O!·çrt.mentg. n1odidcando a que loi 

· apresentada ·pelo Sr. Vergue de· Abreu .. : O .Sr'. P reside n te- Deixo. de ma.n-
30:000$ p:~.ra compt'n .. J.i..,u~')-IA\I.Cl~·, .d.At,i~~ede! á cb~uun~a, .visto ter terminado 
para couducçã.o de doe·~~~!~A)$. ptu·~ ~'!' a urt_ '"'-~ esttnadt\ :\ prtmetra parte da ordem 
trucção de :u.tl?a. pon1ik"d~~ ··~~ 

• hospttal· marJbmo de "Bbml)~~'ú06': . · _ -
p).ra cõlloc:tção e transporte da.s e3tnúlS de SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

. --desinfecÇ<'io.de· Ge~este Heeroscbe~ em depo- -
sito na. ~lfa.ndega;ll :000$ para. o pesso.'\1 que 
terú üe servil• uns Iaolchas e lO:OOOS ·pnra o Entrn-em 3• discussão o projecto n. 75. A, 
costeio uas mesmas. . de 1895, concedendo à Irmandade do SantiS: 

· · simo Sacramento dn. Candelaria. tres loterias 
· E'·cousiderada.··prej udic.'l.di,.pela. approvn.- de 1.000:000$ •. cada. uma (R.edacç-ão ~nra.. 3• 

ç®"do. anterior, a.· eJll()Ddn. do Sr.: _Vergoo do disCussão-do .pro]ecto u·. 7õ, deste anno). -
.. 4b._reu. · · · ~~ 
--~-·-- . __ -~· __ . _ .. - Ningnem pedindo a pnlav~; é ei1cerradn ~ 
-~:' <>-:-si-;_ P..r:~sid-ente:..:..~ão:submetlo discuss~io e adiada n.:vo.ta~~ ·· ~ - . _ . 
;;.-n::.J:>}ioéráêão=da~cama.ra.,~-poti_é.p.Qtrarin il . E' annnociada a discu~são unica· do proje
~n;õostituição-;S.~emênda (lo-;sr::-·"J"ósé-cãBos; ·ctc·n~.-l39~de·l895,-autorisan!J.o. '?· P.odex: E;:_ 
~~an~a.~~~:.S)lpjn:.i~ n verbá· pedida.. •pnrn. eçútivo a co~~~er ao! eDgenhe~ro civir:~~: 
~-: S.Julla:·de·custo·dos-membros·do Congresso Na-- Dtns Delgado.de. Cnrv:alho ~Jumo~:, lente do 
:.".,. .. cio~iif. : ·-,~·::~ :.:·. · ·.".:: · - · · ;r, .:<'·=; -;-:- · · ExternMó:do Gymnó.sio N~êi~náL~' prof~or: 
.. ... ~. "''.;·~'.:.~· .. ·:::...:::"':: ~~::::.=~·':"':':... i.,. ._ -·-.. ·~ "'--· . ~ . 

: ."J. '., :..... • ~ ·-~- ;·. :i. "'• . -. .,._ 
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do Collegio Militar, um anno de licença, com Quer pelo muito elementar que é esse eu-
ordenado P•U'<\ tr:J.tnr dó sua. snuqe. sino, quer pela idade e::ctre:ua.mente tem•J. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada. a. em que é recebido, i~fiue pouco S(lbre o des-
discussão e adiada a. vot::\ção. ~ • _ . en,!pl~ento individual. São os conheci-

·: . "- , . ~ m~inistrados na :ulo!esceocia e naju-
O · ·Sr. :Bueno de .ddr~a V\Jlw.ià. õs que mais decidem do futuro ele 

(petà ordem)-sr. l't·esid:ente, desejava. apre- e<tJa ~m<. Dtmmilõ, o ensino secnndarto é o 
sentar um~ emenda ao projecto 0 .. 75 A. que aproveita â classe que r:~.z â. fot·ça da 
Devido ao grande ruidc) que reina v.~ neste opinião, â. cl:\sse de onde geralmente sa.hem 
recinto e que :linda perdura, não sei si ji~ foi as camadas diri<?entes. 
posto em discussão esse projecto, por isso peço A esse propos1to, lê uma pagina do Sr. Al-
a. v. Ex . que me informe . corta, pnm o qual aimla um;\ vez chamo. a 

nttenção, pois que se trata de um peosarlor 
O SR. PR.EsroE~TE- Annunciei a discussão ootave!, não apenas de g-a.biMte, ma~ habi

desse projecto, esperei algum tempo, e, como tuado às Nsponsabilid:ules de homem.politico 
ninguem pedisse a pala.vrc1., " declarei encer- e de homem politioo americano, em uma. 
rada a discussiio e adiada a vot:1ção. nação mnito semclbaote il. nossa. 

O SR.. BuENO DE·A~oR.ADA.- Pois eu estava Responde em segui~ aos que se oppoem a. 
muito attento, porque ·pretendi!\ apresentar novas modifiellções, po~ isso.mesmo que mui
emenda, ma~ nlJ.o obstante nãO· ouvt annun- tas e recentes teem snlu i'e1t<u;. I:;so é o na
ciar-se a discussão dess1~ projecto. devido ao tora!. Em t?dn. a. parte do m.undo os pro
grande ruido:-·Si v ... Ex::-·mantém· a:: sua·de:.- ·grammas·va~mm-~u!_to - e·var•am-porque a ·-· 
cisão de encerramento.,.curvo-mc::, respeita- escola. deve 1r prep:~:ra.odo para a Vl•la, e.as •.• 
dor como sou d:1s ordens; :Je v. E:t. · mas si traos!ormações da. VIda moderna .são mwto 
não·m:mlém, o que me varece razoa~el, peço ·rapída.s e incessantes:· · · · 
a. palavra. par:.\ apreseuútr uma emenda. No nosso pâiz, cuja evolução é o.inda ;mais 

• · · \·ertiginosa 'que a dos ·outros, transformação {. 
_ O __ SR ... PREsiD.EN"TE-- Jà. . declarei :encer- semelhante não é-d~:admi.rar, nem 'de:can-
ra.d~ ~discussão; e si o lllobre . deputado não sarar. . · 
ouv1u, a culp!l não é qa .JM~, que _se esforcou Si. todavia,.ella. tem sido mais do que dEr-

· .. ~I'a; fazer t:em!lr o Stle1ncJo; a .cotpa é antes. vem, incert.1. .e -inst.wel, deve-se isso á -falta. 
d~ V. Ex. e aos outro:; Srs. · deputados que de uma firme decisão, ou por uma ou por 
na.o ?CCUpa~l'l?- .seus log:U'es. _ _ outra das direcções q~e o ensino modet•no .. 

o SR. BUENo DE J\~mu.nA-v. E:~: • . tem· apont.'\: ?- clnssiC<\·OU· a~cientifica. Não po
razã.o, menos quanto ã. 1~ensum que começou dando ~at1sf:uer a amba., .ao mesmo temp~, 
por dirigir- me, porqu;\o to; ao"'começar; de-· no reg1meo de C<?mpromtSS<? em. que se es~, -
clarei que havia presta.do a maxima. atten- cada.. r~forr:na é um rememhnho,_ uma. ~odifi
ção. c.l.ção 1nuttl e perturbadora. c' preciSO es-

colber. 
O Sa. P.P.ESIDENTE- Não censurei a. V. E~: Si :.\ Camnra repudia. as vistas do orador. 

nem a Camara ; limit•e1-me a consignar o adopte as oppostas- mas adopte firmemente, 
!\1cto. resolutamente. . 

· · · · .. ·· = · Co.mo reé~ia. ser aecusado de trazer.os seus · 
E' nnnunciada a. contináoa~~,.~ <iii' · 3"· ~isius- ·rad!Cil.lismos políticos pa.ra. o campo u;\ in

são do projecto n. 35, dE1 189~ _ ailto~sando o str~<>. quer mostrar que ess.'l. é u. opinião 
~o•erno a rever o re~!:a.mel:! e p:rogr::un~a dos -grandes mestr·es do pens.'lmento, que se 
de estudos do Gymnasto N<\Clonal · (Redacçao oceupa.ram do assumpto. Cita para pt·oval-o 
pam. :r discussão do projecto n. 205 A, de i\ de Herbert Spencer e lê um trecbo de Baio 
1894). nn. .Sciencia da Educação. Do inquerito a que 

no anoo pas...<ado procedeu a CommisS<1o de 
O Sr. M edeiros e A.lbuqué x- Iostrucçito destaca. nesse sentido as pnlavr.1s 

-tl ue, proseguindo na defesa das bases que tio pt·ofessor João l~ibeiro, do Gymnasio Na
apresentou. pensa. ter d•emoostrarfo que e lias ciooal. que o assignala em termos eloquentes. 
obeúecem a um system;t muito:deftoido; muito o conser\'Mismo .não se jusUfic.."'. nesS.'I. 
accentuado. questão. 'Elle serin. um crime: seria sàcri- _ 

A 'próposi to, cl.Ja.m:t a- attenção da. Cam.arn. tlca.r. algumas geraçõêS, j; espera· que os erros · 
para a importaocia do ensino secundario, que aêtunes cheA':l5Sem . a , um estado agudo, tão 

. ella:,- pelo.'' p:>uco ca.sCI Gtue,liga ao:·assuffi:pto·, forte que· ri~ · fõsse:·impõ~sivel t•csistir~lliê . ... 
p.1rece_ d~scçnhecei:.. , . _ . . _ __ : . ! . __ . E_9t!~~ ~~~~-~::l?~!_u~l. -~~s~~t~.n~_:ç:~Ln~o..:. .: : . 

-:.-·;-. Ü'"Vàlor :=extraord1nnr1o-:-quii-=-:tlguos:puoh-· ha quem o negue:·; O:mqnerl to 'fe1to:no_ ano o ·.
Cistãs:· àt~ribúiam· à. instrucção· pril:i:iari:l. està. passado foi a. êsse ·respeito, perfeitamente : : 

.·~ ·~oje.~~n-~ularme~t.~ dimiinuindo •. '.:_>·· .'· ~: ·' u~anime.· • .• :, -~ :._ ·-: .. · ·~ _.~~'-:-·.: . ·-: -~~~ , 



Cômere dos Deputados . Impresso em 24102/2015 14:57 · Página 25 de 42 

.230 
. . 
ANNA'ES DA CA.MARA 

O Sr. Serzedello Correia attribuiu-lbe o in- E o orador teTe tanto em Yista. esse lado, 
tento de dar e:rcessiva predominancia ao es:.. não. de simples instro~.ão, mas de educação, 
t udo de línguas. S. Ex. não confrontou as que consignou nas suas bases, como prov:1. 
suas emendas com o p:rogramma actua.l e só eliminatoria .de e:tame, a próva. de campo
assim ellas podem ser avaliadllS. O numero Sição. 
de linguns não estã. accrescido "nas bases que Isto demonstra ainda uma vez que as suas 
propoz; retirou,dua.s. substituiu du.'ls; tirou emendas não fora.m proposto.s õ.. ligeirn., ~em 
lin~uas mortas. colloc:ou liôguas modernas, refie:tão. 
indtspensn.vei~. O focto de ter indicado que as A um aparte que lhe pergunta. por q.ue 
liDgu:~s fossem ensinadas nos primeiros an- então supprimiu o estudo do grego e do Ja.tim, 
nos, é da mais element2tr pedagogia. Os estu- si tanto valor dá as linguas, responde que 
dos que dependem mai's de memoria que de esse bene1icio está longe de ser um mono
racciocinio devem ser fe:itos nos annos em que palio das línguas mortas; a aprendizagem 
a roemoria é mais prop1ia para sustentar esse das modernas leva aos mesmos resultados-
esfo~. Esta. resposta. incidente dá- lhe ensejo de 

·.: ·Apezãr de ser esse· una 'principio corriqueiro -abordnr · afinal a questão decisiva - a sup: 
. de -pedagogia- e de boa pedagogia firmada em pressão das liogu:IS mortas. 

princípios mdiscuti>eis de psychologia-elle Em primeiro. logar, h:l. uma const:üação de 
foi ft•equentement~ violado na or!!a.nisaçã.o de facto: o ensino das lin~uas mortas Yai ~al 
progra.mm~s do aoti'~'o Oolle.,.io 3e Pedro H, em tod:'l. pa.rte: ml1.1 :no. Franç;~ •. ma.l n:~o lta 11~, 

,... ... ,·Dn.hi·!l. cooveniencia..~e- estatci.t-o claramente .. 5l_e ~2-~!ê um t~ecbo_ do ult~mo re\ntorto 
.::~··.:.o Sr. SeJ;UÕ.ello ~1Ilrmou tambem-·a pouca sopre _o nssumpto, mal entre nos •. ·segundo·se-· 
. :.impórtancia do'ensiOO d:lS Jio'guàs, cheír.lndó a. prova .-com O -testemun~o QU*';Sl .geral . de ... 
,~:dizer que elle,-para uzo.s. praticos. chega. ape:- Ql.!~n_t~~ responder-~m a.o 1nq~er1to. _da Com-
. nas a ser a acquisição de 300 a 500 palavras, mtS~aô ?e Instrucçao. 
· que constitUem o vocabulario médio dos indi:· . J~ a111 póde-se ver um symptoma. C.'l.rncte· 
....,. -viduos. S. Ex.,.estã. illudido. Em primeiro rtstico. _ _ _ . . . . 
_ logar, 0 Tocabula.rio d'e um homem de me- . Art?~ Graf, o notavel publ!Ct~tl.ltl.llanQ, 

diaoa cultura oscilla eottre 5.000 a 10.000 ter· discut10do esse P.ooto, _faz sentir· que, em 
~~.mos. Em segundq, o nlor edut:ativõ das.lin:._ · geral? ·~U.'I.Dd? um organtsmo repe~l~ qnn.lque! 

guas é bem mruor do que s. E:s:. suppõe. oom cousa, b.a DISSO uma a.dvertenCia da -;11atu--
_. mcior_quasi sempre que! o ensino das scieocias reza: . . 

·- - tanomo- e1le e· ministrado. -'~-·. . .7 . E e.tocontest!'-vel que lX>t:. tod.~ a. p1uie. os 
organismos soc1aes repellem hoJe-o ... grego .e 

O ensino das sciencias é geralmente põlra o 0 l:~tim. 
- alumno ·uma aprendizagem t>nssiva.· O pro- Tal ' cousa.' não occorreu em seculos pas. 

fessor.affirma-lhe um e<erto num~ro de -ç-erda- sados, qunndo essas línguas representavam 
des, dtz~lbe quaes s~o ns repectivas pro~as. necessidades urgentes e ioadinveis. 
quaes as consequeocu1s .. Restn-lhe apenas to- o que foi 0 prodi!!ioso movimento da. Re· 
IIUlr nota e decorar. E' uma illusão imagina~ nascença. todos ~o.~m. Todos sabem que 
que em . qoalquer mo:m~nto. o alumno esta. .t?rande conquista representa. a uuid:~de de 

.. quand? ~prende uma sc1enc•a. nas condieõ~s direito .. dos povos. modernos, cujq princ.ipal 
de espmto dos· groodes homens que descobr1- agente foi 0 catholicismo, in.spiroodo-se n~ ' 
ramas suas leiS fuudameotaes. O trabalho d1reito romano. 
póde _ser apenas· .. e g~ralmeote o ~ simpl~s- Pois bem, o.latim foi nessa época o ve~i
questão 4e memona. L e a ess~ r~spetto ;'Pag1:- .cu.lo dessa conqui.sta assombrosa . . Era eoti1.0 
nas d_o livro ~e Alfredo Fo~·llêe · - L ense•- um progresso . volta! a· c~vilisação rom?-oa; 
gnement au po~nt ~· 11t<te narnmal, em que .se com· isso -vinha a mdecllnavel necesstdadc 
descama ~sa lllu~o d?s que exaggera.m o va- de conhecer a língua. riquíssima onde sa 
lor do ens~no · de sctenc1.as. . . achavam os seus .priocipaes monumen.tos. 

. .A pa.r d1sso, que se a.ttend!i- ao. das .hoguas. o seu estudo impoz-se logicamente sem que 

.o pod~r dos professores.d~ l10guas força .n.e- ninguem protesta.~. 
c~n~ente. os seus disc1p~los a. . _e;e;c•~tos Quanto ao grego~ além das razões ana
de mtelhgencJa e, o qu.e ~ ma1s~de liDOtntrm. lo~s que a Ren<lscença trouxe, houve a1n!~ 

. Nó -tberon. -ou ·na. trnducção.~ elle tem-de a descoberta da versão do -Evangelho dos '2• 
~ pensar ·o te:tto. em uJth idioma, procurar o, : que 'a<:Cende~ nos xnost~iro~-'-que eram _entao 

-:- ··equiva!ente~--repensal-o em-· outro idioma,c ·os .urucos- focos da SCJ.en.cta. --=o deSeJO de . 
-.. :_ .adaptando expressões, e.scolhendO-ás,.razeoâo conll~_cel-o no· o~igina.l. · . · . · · 
:.:~:=''''obra::indiVidtial :.;._;.~ ; ,....,. T.-:-:- - -=- ::70: .,... :..:,:_...:::·'.·"-' :-=~DeSde, · J)orém; ... que.essas::ltnguas;.p.r.e.en~b~
:;·" ;': _ Nà.·:oompilsiÇãõ'~a~ ai.ildà: :Pa-~ éuà·=-~eT.n ia.m"seu ·'fim, : ~ ~u. e~tuiio:oomeçou· a:, ile: -
;:;~:-,-;de.collaborar. ·o-.esptrlto. com ~ as.suas:.(a: cltn~. -~ sua di~owça.o é COI)sta.nte. Mon~ 
:.='-"-''culdades: - --::--:_-~ ., · :· · ··:::· - : -=~~ ,tai~e,:- d'.Ale~~rt, ·Loctte, _o ·cele.'?_t_~·~u~ 
~;-"... ·~ .: ~ --:-:"' ~ ·:..:· .. : :. ~ ·. . 
:;:-:.-: .1. • .... :-~~ . .. •• • • .: ~. , ... 
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dei:..arnm a tal respeito protestos eloquen- nadll. e serill. mnit:•s vezes um guin menti
tis:;imos. Voltaire escreveu que quau•lo elle roso, como domonstt~lln o~emplos nume:.rosos. 
terminou a sua educa(""lo, não sabia, a.pe%ar D~ resto. ou os termos que teem tMs ety
de ser fra.ocez, nem que Ji'J-anci.-;co I per•lera mologias são da lin~u:tgem vulgar e itulos 
a b:ttal hn de Pavi:~.. nem siquer onde era conhecem o seu si~nificndo, 011 são do. scien
Pavia ; Slbia latirn e toli•zes, titica, .e quando se aprende a cousn, aprónde· 

Herbert, o renovador da pedngogia allemã, se a palavra. 
escreveu o. respeito paginas eloq11entes, de A um a.p~rte que lhe lembra a al>unr.lancia 
que o orador cita um trecho. . de termos de origem greg:1. em m&licina., 

Esse decrescimento e naturol. A escola. responde que entre nós nllDca se c~igiu o 
•aria. com a vida, a vida tem variado. O conhecimento do grego pura as F:.~.eulda.des de 
argumento da tradição não tem valor. Não Medicina e os 'nossos medico:::. alguns dos 
in~ tradição mais antiga que a das guerras, quaes são notabilidades scientificas, não os 
porque não se opplle esse impedimento aos ignoram. 
que hoje propugnam pela arbitragem 1 Quem A vanta~em de se ~colher termos de t:ll 
tron:te á nossa civilisação o seu direito actual origem está precisamente na..a.ccep~i.o limi
foi o latim : Si o argomc~nto serve para elle, tada e convencional que sé lbes dá. Depois de 
q•1e sirva tambem contra o.quella grande outras consider~ções, mostra que o estudo de 
.. spiração do progresso. latim, pnra que 1Jnst<<sse a e$clnrecer-nos 

O orttôor, depois de ali u•lir aindn. uma vez sobre aetrmologia da nossa lin~u:~.. precisava 
n Herbert Spenoor, a A.llexnndre Bo.in e no nbrauger uão só o per1odo classlco, com.o 
·Sr. Alcorta, que todos clamam pela suppres- çeralmente raz,. sinã.o tambem ·a. litteratur:l 
são desse .fardo inutil El _pesa.<Jo, passa aos a.os seculos de decadencia. de onrle.nós deri
outros argumentos, que: se dão em f,Lvor vamos mais directamente. E isso - tanto 

-dessas linguas . · · · · - ,_ ~qunnto é necessario- raz-se ·já; na parte bis-
Diz-se que o estudo dalS suas obras ninda torica. do estudo do nortuguez . . 

nos póde dar certos conhc~cimentos. Ninguem Resumindo, diz qüe a questão é inilludivel. 
crê nisso. O que podiam dar ue gran~e e O tempo não chega.-p:~.m d:~.rlllll'bom ensino 
forte, :de 'àecisivo, já. deram. As bellezas classico e um bom ensino moderno. "A escolba 
que se pogem traduzir são as- maiores~ as sejmpõe . . Tod~ .as meias medigns sã? ~m- 

.melhore; •. As.outras sao ·Jre~los de .eruditos, prom~ssosque-se;:ovem apenas para proJudiear · 
qt:e não pe_s:un sobre as eivilisnções. a mocidade. 

Demais, para conhecei-as e a.preci:ü-as -Lembra â. camara. que a. SU'l. proposta. já 
seria. preciso saber ~ fundo a civilis:.ção .estã..m.eio rea.lizadn.. O. Regulamento do Col:
desses povos .e a. tanto oiio alcança o ensino legio .Militar confere o.os alumnos que de la 
secuodrui~- -· - . . ... - . sahem hn.b!litndos·o direito de-matricula. nos 

Finalmente; quando a.o ler dos autores si cursos superiores, e esse curso. no emto.nto, 
pudesse ao mesmo tempo eosinnr aos alumnos não contém nem grego a em latim. 
toda a pbilosopbia., todos os thesouros da. Quanto à proposta. do. birurcaçito, mostro 
erudição. que dizem encerrar-se n.,lles, serh\ que ella. não se justifica entre nós. Os alu
de pessima pedagogia. Gada cousa. · se deve mnos do romo classico não teri:lm cursos 
ensinar por sua. vez. o· ideal da instrucçlto como ha. na Franç·~. oa ltalia, Dt~- Allemanba, 
niio é, ·como· diz Bain: ·nnuito bom. inventar nos lll\ÍZOS que adoptaram essa. soluçiio, onde 
um e:cercicio que babilitl~ no mes.uo tempo pudessem completn.l-os e aproveitai-os. Nito 
para a orthographia, a cozinha e a. dansa.. hn. entre nós Faculdadtls de lettras, .nem E$-

0 ora.àor insiste aiodt\ oeste ponto, eaca- colas oormaes _l>uperiores para. ·as qu~s 2e 
ranJo-o por outros modos. Passa depois ao dirigissem taes alumnos: esse ramo de büur
argumeoto dos que allegam a disciplina ia- cação serin. um beeco sem S•l.hida. · 
tellectual·- e prova que si essa disciplina é Depóis de outra$ considerações, assegura 
quanto á graoimlttica, qualquer lfngua chega que o estudo obrigatorio ~o.grego e do lati!Il. 
ao mesmo resultado ; si é quanto ão voca- em ~ursos preparatorios é o que os sociologos 
bulario, o que se exige . não passa de uma chamam uma « sobr~vivencia »-<:ostume. que 
despeza inutil·de memorila, trabalho intelle- perdurn., embora tenha. perdido a sua razão 
ctual sem compensação ]pratica. Examina. os de .ser. - . , . 
argameutoscuuLnu.liclori•os dos.tlefêosores das os cMhorros, quando lloje se.deitam.om.um 
línguas mortas na. Allemtnuha, na:Jnglaterra soalho liso:e lustroso. dão ainda. var_ias volt~. 
e entre nós: lá, gabando a vantagem de antes çl.e f<\zel-Q. Po~e? R_or q~e. SE!g!l_ndo. 
serem essas linhas maiS f>tceis.;· cá; eXaltando Darwin, os seus lon~inquos .aptepassM?~ 
a. sua di.tf!c.uldatie e tudo pnra ~~mesmo_~e- .l>.l'~~V?-Tn-'-~~.:=.a. .. re1v.~ ."e!!!.!O.~!!.~:.l!~§i.L _ _,_ 

:.o-sul t~o:-::·.::n:~leliregynióastica .mfellêctual ! para~ e'!itarem -.. mor~edura.~a~~}l~sec~oS:' _ou·:. ·: · . 
. . Chega .à:anegação.aa t•~cbnologia. ·Demons- cóbras. Nesse. te~po. JUSti~ca-ya-~e. Mns o cã:o. . 
· · .str~, qué. a. :etymologia ·p<lr si· só ::Oito.-serve de ·domesticado :nji:Ocatt_~~~~ a ·}§.~-( <?~~§.e;vou ·o _ _ :· ~:· 
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costume. E' mais ou menos o que nôs fazemos 
com a. conservação do greg~ e do latim, hoje 
que elle não correspo10de mais. a. necessidade 
alguma. 

Advertido de qae a. hora está. esgotada, o 
orad~r fica a.inda com~~ pala-yra. para. a sessão 
segrunte. · 

Fica. a discusslio adiada -wla. hol'3.. 
·Passa-se á hora destinada. ao expediente. 
O Sr. 1 o Secretario ]procede ã. leitura do se

guinte 

EX.PEDIE!-.'TE 

teiro, relativas a cinco .mezes, livros em 
branco vara o expediente e registro, livros 
para. a bibliotheca, encadernações, consumo 
de g-Jz durante todo o anno e outras muitas 
despe-zas ioherentes á secretaria. Segundo 
calcúlo, esta consignação precisa ser l•eror
çada. com a quantia de 10:500$00(). 

J:>or conta da. segunda, falta pàgar a pubJi. 
cação do expediente do 2• semestre no .l>i(trio 
Otficio.Z, as a.ssignatura.s do dito .l>iario, na. 
im portancia de 1 :584$ a.nn uaes, e collec<;ões de 
leis e decL-.ões do governo. 

Para fazer face a essas despezas, é nP.cessa· 
rio rerorcar a reserva existente de 1:196$900 
com mais 2:000$000. 

Officios: . Pela iosutficieoeia da verba de 3:000$ para 
Do Sr. 1 o Seeretari•:> do Senado, de 12 do a publicação de docu.men!~ offieines, deter- · 

corrente, communicando ter enviado à sancçio mtnada pelo decret~ n. ~:::..>9, . de~ de se tem
a proposição dest:l. cam:u'3., autorisando a bro da _1868,_ tem s1do esta fe1ta .lD<:Omple~
abertura do credito sapplemen~l." . de !J!ente, lD~r10do-se apenas no l>•~no Omci<ll 

---7 .905:4l()$565.pora-oo::orrer-às.despezas.com. o~ relatorios ~nua.es !1os consoles. ConVlnd_o 
- diversas rubricas do Ministerio da Guerra.- dar fiel cumprlmeoto'34ueJle-d~reto-e pabh- . 
- Iàteirâda. · - · ~- -- car-se tambem os relatonos trtmensaes dos 

• mesmos funccionarios; não sõ naquella. folha. 
· ··: ;.Qo .Ministerio. da "'JustiÇa e Negocios-Iote- xmo em avulso, precisa a terceira oousigna- ' 
.riores, e de jgual.data., satisfuendo.a reqüi- ção ser augmentada. =com mais i:OOO$, como 

. sição desta Camara no otficio o. 6; deste· mez, já se pediu ·no projecto d~ orçamento paro 
-=relativo,á"'1ransferenciia- da Escola de=Bella.s 1896. ·-- ---- ... . ~. 

:A:rtes para o antigo 1Sditicio do Mercado da. A' vista do expesto, espero, Sr. presidente, 
. ~Gl.or~a..- A quem fez a -;-e.q!l~oãP:.Ja Com· que não duvidareis solicitar do Congre559 
~-miSsao ·de Iostra~-P'ubhoa.)•- · ·~,~· Nacional- um-credito de-l9:5()()$.à. .rabl"ica. }L 

Do.M1nisterio dos Negocios da Gu9rra, de do art. 3" do orçamento geral, sendo 10:500$ 
· : igual-data, enviando o requerimento do co- para a. primeira.colJsign~ção, 2:000$ para a 

ronel·de·cavaHaria Alfredo .Barbosa, -pedindo segunda e 'i:OOO$ para: a. terceira. 
ser. C!ODSiªerad? mais antigo que o coronel Esse a.ugmento de--despeza, devido em 
Manoel Florenc1o de Toledo Ribas - =A Com- grande parte ã. elevação actnat dos preços de 
missão de Marinha. e Guerra.. todos os objectos por caus:~. da. baixa do um-

Do Ministerio das R.elaçves Exteriores; de bio, não !a.rã. subir o. total das quantias vota-
h ·e · d · t ~I das para as despezas deste ministerio no cor-

o; • envJan ° a. segum e 1 ensagem: . rente exercicio, r-ois em outras rubric3S 
· Srs. M:embros do Congresso Nacional- Pela baverá saldo considora.vél. ::; 
inclusa. ~xposição, .que me fez o ministro de . Na segunda. ha a. deduzir 81:000$ destioad9s 
Estado das Relações E'xteriores;· evidencia-se a uma. legação· e dous consulados na Cbina., 
q~e. a 1•_ rubric~ do or.camento do respectivo 6:375$ pela suppressão do consulado em Nova 
mlD1ster10 prec1sa no corrente exercicio de Orleans, em 25 de fevereiro de 1895,6:000$. 
um ·credito de 19:500$: para. o 1l3gariiento de Para dous vice-consules'no Peru; que não· tem 
despezas indispensaveis. sido pr.~iso nomear, e outras ·quantias-não 

Sujeitando esse documento á .vossa conside- pequenas provenientes da gestão interina. de 
ração, rogo-vos que vos digneis de resolver varias l~<>açOese consulados. 
sobre o assampto. · · Na quarta deve haver grande saldo, pois 

sendo a respectiva verba de 130:000$ (ouro), 
Capital Federal, 12 de setembt:o d~ 1895.- sõse despenaeuaté a. presente data 66:97i$119, 

____ Prv.den_te J. <U, Mora~: B~rros, Presu~ente da. ao passo que no exercício de. 1894 despendeu-
.Repubhca. - A Commtssao de Orçamento. so 274.:250$ (ouro). · · ·- · 
: · · • · p · d t · · · · · -· ·.- ·· · Na. setima · a. despeza; até agora. -realizada 
· . sr_;· .res1 en e - Co~mo v~re1s da·de'!lons- ·a.ttioge apenas a 99:355$310. Sendo essa. 
".· traçao Junta , a..I•. oonstgnaçao _da. . rubrJca·l•. b' • d d 290·000$ · ( ) t .. 

·· do ,~àctuaF,orçamento deste ~)Ilinisterio '· té·m · ~x:u rica · ota a co~ . . ._ouro ,.res am ..• 
,_; a-penas:::J .::ooa$860.: dé 7 • re$ar~a: -:~a :,:~ -·'{ d I 90:644$690; _q~~t~3: e~ _que nao deve ~otr:rer 
s·-t·lM$9.00-e á. terceiri· 1:.:·20sssoo""'':;:.:~ . -~? .. 3;- -g.r:ande,de~u~.~ . -:-:. :: ·;..·.,.,._.,~·:--::.:. .. ::'·';:,~,· :~ --
;'··)?Qr·,:_é:o~ta d_á-p~el1~· teem-di~;;.··:Pàias· Capital .Fede~~~.·-·Útd~~~-t'e:..riib~-âe í895 . ..:.-
:=:.'::~~~~'].~l'.~~~~s~ntes :.d~i'~olqa.~~?.=ll?r~ . ~rlos ·4."9~.!o>"lk .O:~~o,- . - .·. -? - '".-
• ~;fp • - .... ... • • • • _.-__ _;_ • • .-· .. • ":' _-- :"' - ... . -:::; • -~ ~ ~ -
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DEMONSTRAÇÃO DAS D'ESPEZAS EFFECTUADAS 
POR. CONTA. DAS 1•, 2• B 3"' CONSIG::-lAÇÕES 
DO YATEIUAL DA. RUliRICA. 1• DO AR.T. 3• DO 
ORÇAmlNTO DE 1895, ' 

Do .1\finisterio dos N.egocios da Fazenda de 
hoje, em resposta ao oaicio desta Camaro 
n. 205 lle 4 do corrente, enviando ().5 se
guintes 

1• consi gnaç~ 

_Despt~~ a1utorlsa.das 

Encommenda de object•:>s para o 
expediente da. secretaria..... 5:58i$616 

Frete e remessa. desses objectos. 366$944 
Folha. das despezas da Sl~cretaria, 

nos mazes de janeiro, feve-
reiro, março, abril, maio, ju-
nho e j ulho................ .. 5:394.$080 

G1.'3.tificação para. traballbos auto-
grapbicos.......... •• . • .. . .. . 200$000 

Compra. de almanaks.. . .. • . . • . • · (00$000 
Acquisição de seis pastas de mar- . 

roquim .. ,. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 210$000 
Aluguel das linhas telephouicas. --- -137$500 

IXFOR.31AÇÕES 

Informação prestada pelo official do 
Contencioso do Thesouro Federal Or. 
Pedro Teixeira Soares, sobre os l'eque
rimentos do Banco União de S. Paulo 
de 2 e 15 de maio de 1893 : 

Nos inclusos requerimentos o Banco União 
de S. Paulo, protestando contra o decreto de 
17lle 'tezerobro de 1892, pede que o direito 
de emissão passe par.\ o Banco d:\ Republica. 
do· Br.1zil, medhmte accordo sobre a. proprie
dnde das apolices depositadas w-m lastro da 
emissão._ O . arL4• _do_deet:eto"l154 .de .7 de 
dezembro: de 1890 ·marcou o prazo improro-

Credito •. :' ........ : ... 
1 ,_.;,.. ga.ve1 de dous nonos pa-ra. os -bancos comple-

2:4=:;;140 tarem suas emissões, .sob pena. de dec.'\birem 
1?:500$000 do direito de emittir; e é facto que o Banco 

Reserva ......... ..... . 

2* consi:gnaçao 

União de S. Paulo não completou su;\ emis-
. ~~~S.$86~. são. Si essa f•llta foi occasionada. por netos 

elo governo. como diZ.-o "'ba.nc-o, não lhe póde 
ser imputada com o mesmo rigoo1·, mas é pre-

. . .ciso que sua .alleg:l.Ção se}\. provada.. Por em-
·oe.spezns .autorisãdas 

Revisão do r elatorio .• • .. .••... 
Impressão do re1ator io .• .. · •.. -. ·. 
Fornecimento de co1hecÇÕ~s de 

leis, de janeiro a .i•ioho .... ... 
Publicação do expediente uo Dia· 
- .•'i~ OfficiaZ, no mesmc• periodo. 

Credito ......... .. .... . 

Reserva ...•. ... ..• . ... 

3• cO'IUi'gnaçao 

Despetas nutorisada.s 

- .. -- · ·~ quti.Dto o que se sabe e q1te o banêo infringiu 
o art. 4°, incorrendo na pena. do§ I.• A coo

'1 :400$000 cessão do direito de emissii.o e a. con~eqnente 
10:500$000 incórpot"açiío -deste e dos privilegias cot·re

spondentell a. um outro b<\nco era, port~oto, 
· 700$000 .titcto previsto n:1. lei, é do qual não pôde 

resultar direito à indemoisação. Pende de 
. 203$100 despncho tlo Sr . . ininistl'O um requerimento 

do Bnnco Emissor da 8;\hia sobre assumpto 
12:803$100 idantico, em que a materin. jil. foi conveniente· 

. mente dtscutld<\ por esta. direêtorit~. Pare~e-
14:0.00$0qO me que e~tes requerimentos devem ser pre

sentes no Sr. minh;tro j untamente com aquel-
1: 196..~00 les, para complet<\ informação tle S. Ex. 

Directoria. do contencioso, 13 de julho de 1893. 
- (Assignado) P . Soares. 

Parecer proferido sobre os mesmos 
requerimentos pelo sub;rl irector do con
tencioso, Or. Antonio Frederico C;lr
doso de. Menezes e Souz:\: 

/ 

Puolicaçã.o do expediente (reia-· 
torios consulares) no Düz.rio 
OfficiaZ, n.o periodo do janeiro 
ajugpo ...................... , 1 :794~00 d d' d . - ~ 

Credito................ .:3:000$000 Parece-me que se eve a~ua.r ar·t\ ectsao 
. do Cong-resso ~obre· a. 'questão bl\riCAri:i, ntlm 

Reserva. ...... . ~ .. . . .. ~ ' I :20Q$600 <le se resolver o que_ fôr. . justo a. respeito .da. 
. . .. : · -: ·· - ·----· .. -.~ · pretençii.o - llo banco-:supplicaote: O caso do ... 

_Quarta secçio·da Secretaria de Estado tias Banco . Emissor dt\ lhhia e· espech~l e pende . 
tR.Glaç~es Exteriore~; 12·de·setembro:·M~l895-:-· ·afnda-:de,super.iór.(i:lecisão:-:'Directorió..'do·con:.c-':' 
:·-- o. dtre~tor •. L\fi~ Leopoldo- Ferna7ldes ·p~: ten~ioso. 15~dé julliõ dê.l893'. - (ASsignai.lo} . 
_ llhe~r_o. '· . . · ~ ,. , ·.-~ .. -~~ '.- Ã , . F; .. C,· de. ~e"(le.:;~ ~. Sousf!. . -, · . 
. -· • Caman Y • V ·~ • • , . . . . • • . ~9 . - . 
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Parecer prof.erido sobre os mesmos 
requêrimentos pelo director interino 
cht rerericla direlctorin, Dr. Carlos Au
gusto ~a.ylor. 

Concordo com a iuformação em fl'ente, 
)J(.reeendo-me. entrct."lll t'cr; ·cou\·eniente nndn 
re~}ver relativameot•e i\ pret~oç.'io do Bn.uC<J 
Umao de S. Paulo, co1ostautede seus inclusos 
requerimentos. emqua.oto o Cong-resso não se 
pronu~eiar · definitiv:\_!nente sobre a questão 
bnnc:\r1a. A preten('a.o do Bn.nco Emissor da 
~ahia. que alias ~iio é perfeitamente identica 
:1. d_o _banco ora. requerente, a inda pende de 
dec1sao de S. Ex. o Sr . miuistro~ Directoria 
Gera:l do Contencioso. 7 de t~.gosto de-1893.
(~SSig'nado) C • .4. • • Y~ylor. 

Despncho e:mra.do -por S . E:oc. o Sr. 
ministr·o Or. F'elisbelto Firmo de Oli

-:-;v_eit'õ.1.-Freire sobre os--referidos reque-
• r1mentos.: ... . • _ - ·. 

· Agunrd~ soluç.'io do Con,!!resso Nacional so
bre a. questã~ p:tncari:-~. Em 9 de agosto de 
1~93. - (Asstgnado) EelisbeUo Frei,·e. 

Inform::>('ão plrest.'lda. pelo official do 
- Goot~_ncioso. do Thesout'o f:eder:\1 D~. 

Pedro Teixeira. ·soares sobre ·o req•te
rimento do Bnn,co União de S. Paulo 
de '3 de"outubro de 18~3 :· 

O art: 5° do. deôreto n . l 83 c. de 23 de 
setembro findo, autorisa. o governo· a entrar 
em accordo com os divel'S(\:; bancos emisso
res para iDdemnisal-os da cess:1ção de seus 
direitos de emissão.- .A base p:~.ra. e5se aceor· 
do: diz a ultimn. rnrto dnquelle artigo, é o 
juro das apolice.s depositadas pelo banco, du
raute·o prazo de seu pt~ivilegio. - ·Pa.rece-me, 
á vista. disso, que se póde entrar .em accordo 
com o Ba.nco União d~1 S. Paulo no sentido 
de ser elle indemoisad·o de seus privilegias de 
·e!Dissão·col!l os jur<?.S das apolices que· depo
Sttou . Creio .que esse banco nada deve ao 
Thesouro. Directoria do Contencioso, 5 de ou
tubro de 1893. - (Ass;ignado) P . . Soares . .· ...... . . 

mos do.· segunda pn;rte do citado art. sn; 2" 
em quanto importn.m os juros que terão·d~ 
servir de base à indemoisacão que bouver de 
ser !'eitt\ ao mesmo }?:\OCO .em virtude do nc
cordo que com elle fizer o governo; 3•. final
mente. si o bOl.oco é d~vedor ao Thesot.U'o Fe. 
dera!, e, ell:l ca-so affirU)ativo, <leque 1m por. 
taneh\. Directori:~. Geral do:eootencioso, 10 
de C\Utubro ·de 1893. - (A.ssigoado) C. A. 
Nay~or. 

Parecer prestado pelo sub-director 
interino da. Dlrectoria do Contencioso, 
Dr. Pedro Teix~ira Soares. sobre o re
querimento de 28 de outubro de 1893 : 

O Jecreto n. 183 C, de ?.3 de setembro de 
1883, autorisando o gove1·no a entrar em nc
cordo com os bancos emissores para indernoi
sa.l-o.s dlls vaotl\geos e direitos que lhes si\o 
ca.ssados; ··declarn·nil ultimacaZinea.do art. SO 
que a índemnisação serã. baseada sobre os juros 
<lns a.poHces depositadas, quando <:oostituióos 
ness.'l e.specie os lastros, ou sobre 03 juros d;cs 
apolices substitutiv:~s dos encaixes metallicos 
durante os prazos de seus pr ivilegias. Dando 
interpre~o a essa disposição do decreto ci
tado, o Banco união de S. Paulo multiplica 
os juros, q•te na. consto.ucia. de $eus privile
g:os -lhe seriam devidos em UI!! a_n_no, pelo. 
uumero de annos que faltam para completl1r 
os 50 que lhe haviam sido coocedidos para 
gozo .. daquelles privilegias e, considerando-se 
com "direito á gmoantia assim éncóntrada, 
propOO-se a abater della uma terÇ<\ parte. re· 
cebentio a difi'eren~ em apolices, bonus on 
dinheiro. · 

Antes de tndo, ba. um engano que convem 
rectificar. · 

O decreto n. 188 C, uão esta.beleceu o 
quantum de indemnisaÇ!1o ; apenas ·marca a 
bàse pa!'a o accordo. Não se põde, portanto,, 
affirmar. à. vista desse decreto. que o bt.oco . 
tenha d ireito a uma quantia. determioadn. ~ . 
que o accordo consinta nas redacções que elle 
queira fazer. = 

Mas; quando assim tosse, o c.1lcolo do baoco 
não me parece de occnrdo com as disposiO(les 
do decreto, porque multiplicar os jur'OS de 
um ano o por 46 ano os importa em considerar 

P1trecer 'do Sr.. director interino cobravel. adell.ntadamente por uma só vez, 
Dr · Carlos Ao1gusto Naylor, sobre o divida que -podia ser solvida em 2ô annos, por 
requer1mento"dEl 3 de outubro-de 1893: prestações semest~aes .ou t.ri~estraes. 

. . .. Ora. nada autorisa a crer que o decreto, 
A' nsta d~ que disp~~.a.rt< 5~reto .rer-cr~o-se aos juro$ dáS apolices. quize..c:s& . 

·· u : _183 ·C ~e -~ de ~tt~.~lt~~~:~~o: ma~'~-~!ld~ções de seu p~meoto! ~ co~ 
com o parecer do Sr. -~l?.~~~~dal• ·~menti>,· na. constaoc1:t dos priVllegiOS 

~':desta-dir~~õ~~a ·:':Cón''!iil-9üê';'pei~t~ria. .. dP~~?. ~missores, seria. fe!to por· -prest.;- · 
. da Con~ab1hdaiie se e::o::amme:. e·· informe·- op- ç~es;':.e ·preci~-que essa-:-~i~umstancla. ··s~Jtl;· 

... ~Jlortu!la.m~n~;.:.-J".,~gua.~ o. valor' das .apólices t~mada em. con!'ide"ração nos· Cilculos a. que se 
i ·~ô~pos~tadas·,·pelo_:~f:lco,.-requ~~~nte: nos ·ter-:- ·houver ·d~ _proceder-:p~r3: _encontrar _a. . ~se. 



Cômere dos Deputados. Impresso em 24102/2015 14:57 · Página 30 de 42 

E;ESSÃO EM 13 DE SETEMBRO. DE 1895 235 

paro o accordo. Mas, bClSe para accordo e nãÕ 
quantum de indemnisnçã.o, porque este deve 
ser fixa.do, tendo-se em "rista de um lado os 
direitos e va.nt11~ens· qu•e são cassados aos 
bancos, de outro Indo o oous qoe cessam com 
a. cessnsã.o dos f a v ores. 

A questão pniooipnl está, poi$, em deter
minar com precisão quaüs são esses direitos 
e mntagens, quaes os c>uus e fixar-lhes o 
valor. 

Os direitos e vantagens c.1ssados aos bancos 
são os que lhes garantiamt os decretos tle suns 
concessõeS, e que podem ser assim discrimi
nado: 

a) os diversos fav~~es d.o art. 3o do decreto 
n. 165, de 17 de fevereiro de 1890; 

. b) os recebimentos dosj uros das apolices do
posit:~das, durante o pra?.:o do a.rt . 4• o. 1 e 
~ met.1de desse juro dura.toto o resto do prazo 
de durnção do banco, nos termos do referido 

· art. 4• o. 4. • · • 

Os onus que cessam s:-1o os seguintes, ele
vendo-se. porém_,_ noto.r qne as npolices do 
lastro .passaram Ja 'P'c\fa o Banco da. Republica 
do Brázil: 

a) res,n-nte das notas emittidas ; 
b) nnnullação das ~poli<:es' do lnstro. de ac

cot'do com nrt . ~o. ~do decret4> n . 16(); 
c) emprestimo ã. lnvou.rn, nos termos do 

art. 4• o. 4 cit;1do. 

Parecer proferido sobre o mesmo re• 
quct•imeoto pelo director interino do 
Contencioso, Dr. Carlos Augusto 
Naylor. 

Estou de accorrlo com o p:1.recer em frente. 
Convem ouvir n Diret:torJa Geral de Contnb!
lidade. 

Directoria Geral do Contencioso, 2ô rle de
zembro de 1893 (assignadoj.- C. A. Naylor. 

Confere.- Artllw· E<oel"ton. 

Esiâ. conforme. - Jose Maria àa Sil-ca Por· 
tillto. · . 

Exm. Sr. ministro- De yolta dos esta.dos <~ · 
do norte, onde achava-me em commiss."ío. ns- -
sumi o exer<-icio do meu cargo no dia. 5 do 
corrente, e encontrei sobre a minh;\ mesn. os 
papeis junto~. relativos ao accorclo proposto 
pelos bancos UoHlo de S. Paulo e Emi~sor do 
Norte, no sentido. de ser·em elles indemnisados 
segundo o art. 5° do decreto legislativo 
n. 183 C de 23 de setembro do :tnoo proximo 
pn.ssaclo; e, vetificaodo que o assumpto jâ. 
tinha sido ·definitivamente examinado pelas 
directorias da. Contobilidnde e do Contencioso,- -
venho submettel-os à illustrada. apreciação de 
v. Ex. adduzindo ~apeons que nquella. dispo
sição de lei, ell"cctivamenle c.(acvltat·i:oo., como ·· 
observou um dos pareceres, e o go\·erno póde 
não usar della ;_mas. o .. f,tcto_e_ que as _circum
stancins· pedem ·umil. -sol'uÇ.ão para o C(ISO. Os 

· Determinados os· direitos e vnntagens, as- b:\ncos preciso.m regular a sua situll~1o, por-
sim como o oous, resta !lixar-lhes o Tnlor. que teem obrigações a cumprir, e o decreto 
Essa brefa parece cOmpetir ã. Directoria da. alludido innovou r:~dicalmente as conllicões 
Contabilidade, que com os elementos :~cima de sua existencia; e o Thesouro. por sua vez 
fornecidos e tendo em vish n emisS<'io feita. preciS.'\ que essa questão dos bnncos cesse um 
pelo lxmco, a especie do lastro, os juros e •li.'\ de ser o espectro das lioaoças da Re{lu
mais ns informações de facto que de sua es- blica.. Com :1. bn,:e fornecida pelo B:tnco Uotão 
crlptura.ção devem constar, poderâ. propor ao e pela. Directoria ela. Contabilida.de, t:llve?. não 
Sr. ministro não sô o qua,~tum da indemoisn- seJa ditl'icil obter razoa v eis concessões ; ·além 
c;'io devida ao Banco União, como t:tmbem :\o do pouco que a.quelle banco propõe-se a ce
B.~nco Emissor da· Bahin, cujo requerimento der. sem levar em conta. a. isen~.ão de onns 
aqui junto. e nos outros bancos emissores. Si que lbe decorre do proprio Cacto ua. perda do 
as indemnfsações propostas. pela Directorin. de ·direito de.emissão. 
Cootnbilidnde pareceram n.cceita.veis, serà. Em todo o caso, seja-me permittido expor, 
~nveniente ultimar os accordos, afim de com a devida vania, tendo em vista. os pare-

: evit:lr os embaraÇOs e sac:rificios que o adia- ceres e informações que otrereço, que :_1.diar a 
mento. dessa questão póde trazer ·ao Thesouro. solução dessas questües. não importaria de 
X.fas, si o Sr. ministro ent,~oder que os accor- ·certo remover as difficuldades ~o futuro. 
dos s_ã~ gravosos á 'FazE~nda_ Nacional. nas Directoria Geral do Contencioso, 10 de fevc- . 
condt~ e.m qn~ os pel'I!lttte o decreto reiro de lS94. - Dr. Dem.ocrito Cc.t1>cdcanti.- · 
u,. 1~ ~· pôde 1et::ar de os fazer, porqu~ a. Coofere,-A. R. Valdetaro • .:... Est â. c~nforme, 
dtspostÇa~_ do nrt. <>0 é p_ur:!Ulleote facultativa. Josd Maria da Sil1;a Partilho. 
s,. E~ . . põôe usar ou.<hllxar cfe usar da auto- .. . · _ . . . 

. 1~Çao al~i CO':J~ida.. como·achn,r oonveni- · p~;.~~e~me indisp.ensa~el a. ã.udieocia da. 
ente, na sua sabedort:l. e prudenC1a . . . · · . d c •ftb'l"d d 't d ;.,· ..... .. . ·-· .. . - .. . . . . . ··"-- .. , .. .:·.;.·." · .. ..: ~""' .. Dtrectorta ... e.. on .... 1 1 a e .. a. . respe1 o . o ·-··" 
, .. Dit·eêtõriã·'-<í6 éõô'tenciõi~o;·--22·de .dezérobro· ·MSumpt'(F do iÕcLuso requerimento do B:\oco ·, · 
de 1893 (assigoado).- P • .So<we$, sub-director Emissor· de · Pernambuco, afitn de que 1>01" . 
inter4lo ;-- -: -~ -:: · · · · · ~ · ·. aquella. re:partição· SE! veriti~ue a e:ta~~dão d~ 

~. 
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conta n~lle :rpresentadn. pelo dito_banco. Di- · 1•, quaes os dep~itos effectuados pelos 
rectori:\ do Contencioso. 2ô de maío de 189·L bancos emissGres em garantia das suas respe
(Msignndo) A. F. Cardoso de Mene:u e ctivas emis::ões., tanto em ouro como em 
Sou:;a. - Peço a audierrcia. da Oirectot·ia. tle apolices, discriminados pelos ditos bancos; 
Contabilidade, p:m\ o fim indicado na. infor- 2°, qual a impormucia. que cada um desses 
m~ção em rreote. Dilt'SCtoria Geral do Conten- est..'tbelecimentos effectivamente emittiu. oãn 
cioso, 29 de maio de 1894.- C. A. Nc~y&or.- só sobre a base metallica.,como tambem sobre 
Declaro que a d:\tn. supro diz 29 de maio de a de a.polices. 
1894.- C. A. Nayi',or. -O banco depositott O primeiro quesito deve ser re>pondido 
-parr, garantin. de su:a em'issãc e Si5.0i7 ou pela Tllesouraria Geral e o se~undo pela Cai~a 
7.779:434$530, e d.eve ao Tbesouro libras de Amortização. Cabe, pois, à administração 
quatroceotas.mil (t 400.000) ou tres mil qui- superior providenciar a r.:speito. 

·nhentos e cincoeota e seis contos de réis, Eis o que posso, por emquanto, dizer com 
(3.556:000); quanto â. conversão <lo lastro referencin. aos presentes pnpeis. Seguotla 
metallico em.apolices. a que se ref6re orle- sull-directoria .da. Contabilidade do Thesouro, 
ereto u. 1.553 E, de 30 rle setemb•·o de 1893. l de junho de 1894.- O sub-director, H .. P. 
compete· à 23 suh·directoria informar. Pri~ de Â~e1ledo. ~ 
meim sub-directoria de Contatabilidade, 29 de Nada se mo ofrerece accrescentar âs iofor
maio de 1894. - (.-\.ssignado) F. F. da r'.nstD. ml\çOes das 1• e 2• :sub-directoria:s, com ôlS 
J~tnio1· .-De accordo. - Siloa Partilho.- Em quaes estou de accordo . .1\compaoba a este 

.. ..relação a~ ossump to_ da incl.l}sa petição do proc •sso .. um:~. certi\UY>da. Caix"' de Amorti
, Banco Em•ssor ele P•ernnmbuco, esta. sub-dire- zação, sobre a importa:Jcia emittiaa -pelo 
··-· <:toria. pouco on mesmo nada póde dize~ por Bnnco ERlissor de Pet·oambuco. Em 14 de 

!altar-lhe elemcot~~s. O art. 5• do decreto junho de 1894. -:- .Alonso de Almeida.- Cou· 
·n.- 183 C, de 23 de .• etemb_l'o de 1893.· ex~e- fere.- Arthttr Ewerton.- Está cooformo.
dtd? para_ dnr-se Elxecuçao no rlecreto .leg1s- Jo$e Maria da -Silva- Port iZIIÕ • 

. lattv.o de l• de dezembro de 1892, autonsou o 
- governo a entrar em accordo-coin os divecsos A quem fez ·a; requisição (o Sr. deput:vlo 

banco$ emissores. pn.rn. transrerencins de suns Aristides de Queiroz.) 
· ~missões . .e respecti110S lastros; no sen ticlo de · 

10demnisn.l-os por c•:>ota. dos recursos desti- O S r . Medeiros e A l b uqu er· 
--- ~.ados à coostitui~1<>. do rondo de garantia, que- Não é costume dos relatora> das 
- uns vantagens e thr•31tos que.lhe são e.'l~ados, ·commissões entregarem da tribuna os pare--

de-.euôo qnaesquer dirr~renças ;t f•\.vor dos ceres de que ~ão encarregados; geralmeute 
bancos ser le"nd;\.' :i. conta nos respectivos esses par!lceres s1o depositldos sobre a Mesa, 
debitos para com o 'rhesonro. E :tCcr~nta: -para terem o devido destino. 
a. indemnisa~o será. l:nsea•ln sobre os juros Totlavi<\, a Commissiio Especin.l que n. Ca
d:1s :1polices substitutivas tio ene.'th:e metal- mn.rn; nomeou parn. formular o -projecto de 
lico, durante o pr:azo de seus privilegi(IS. equipara~ão dos vencimentos dos runcciooa-
0 nrt. 6• determino. : que todo o lastro dos rios puulicos, quebr.\nrlo um pouco t•S nor· 
hnncos emissores. ·~xistente em ouro ou npo· mas, resel"vou-se o clireito de ft\Z.er t\. eutr~['\ 
lices. seja. cou vet·tido em apolices de e..'l.pita.l e do seu parecer, da tribo\):'!.. para ter occ.'\Sll~o 
juro ouro, do Ynlor nominal de um conto de de dí?.er à Cama.l'a, como neste momento diZ 
réis cada · uma, vencentio o juro de quõltro o orador, e o que a\ii1s estâ. expresso no pro
por cento ao anoo. pagos semestralmente. e prio parecer, que a. commi.ssão entende-se de 
que o ouro seja. calculado ao cambio do dia hoje em diante :~bsolutamente exonerada. de 
da conversão, e as apolices pelo seu valer examinar de novo este projecto. 
nominal. Esta declaração é necessaria, porque parece 

Pelo decreto n. 1553 . E. de 30 de setembro que de grande -parte dos Srs. deputados bour~ 
de 1893. mandou-se inscrever no grande livro a maliciosa intenção. de .devolver o fl<'tl'ecera 
da Divida. Publica um emprestimo, cuja im- com missão para que · elle dormisse na. p~b · 

· · 1 r o somno eterno. portanc1a nomma .osse exnctameote oor A commissi.o, porem, nõ:o sostou de;te 
respontente MS flpndidos ·depositos. Esse papel de necroterio e resolveu ap:ess:\r_o 
trn.llalbo. porém, ainda ,não foi feito, por.de- tri\ba\ho; traz.endo-o de novo a. coos~derat:ao 
pender de .esclarecimentos iodispeosaveis para dn. Caml\r:t., esp.era que a C;\mara r.tt~nda .. 

.. .. formtilar-se aq)lelln. ~Jqsçrjpção, esclareci- ~eora P<lrll I) :projecto.com um po~co ma1slle 
· mentos., que. ape1.a.r de já. terem sido soli- bÕa vontade do que pareceu haver qu(ll)do.::: 

·,.::, .. ~itados';.aioda 11.~o fo.t:~!!l_rem~ttidos ao The~ elle-fçi.anteriormente ap_!~s.ent~~~·l'.~rq~an~.; 
:: · · souro~ com·-a ·e:cact'idü:o necess.'\l'ii.- · ·· · '- · a C(\ma:ra tem. {>restado seu apo1o a. ou!~; 
::-\ .... Os élementos a que 01e refiro são os se- pretenções do mesmo genero, e não se JlP":· 
- . gnintes; tiftcaria de p1odo algum um extemporall~-~ 
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ri"Ot' em rela.cão a um p,1rojecto que, tendo 
e1ftbor:\ imperfeições, corr·esponde de facto n 
uece>sid.ades urgentes. 

A. QJ.ma.ra.já. a.ugmento\t vencimentos dos 
emprega-dos dos cõrreios e' telegra.phos, o da. 
estroda. ae fe\'ro, repartições que não estã.o 
Incluídas noeto proJc:oto pl'ecisamente por
qoe o a.uQmento de vencimentos que jil. 1hes 
toi conceaido é maior por si :;6 do que todo o 
augmento que a. commi:ssã.o propõe para 
todas ::u; r e partições. 

E' certo que est<\S repartições. quejà. go7.am 
do beneficio do augment•o, são elas uoicM 
de cm-acter federal que ba nos Estados, c 
qne não raro dispoem de certa. intlueocin 
eleitoral. Ma.s nunca semelhante considernção 
passou pelo espírito da Camara. quando fez 
estas concessões. 

No correr do projecto notar-se-hão eviden
tomento grande numero do lo.cunas ; mos 
certas COUS<'IS, que a. principio parecem pro
voc.\r ... .reparos, elevações - grandes· em um 
ponto, pequenas em outro, dependem de cir· 
eumstancius accidentaes dos respectivosRegu
Jamentos, que a commis&i.o opportuoa.meote 
e:-.:plica.rà, mas. que não podiam ser inclui das 
no p:wecer, sob pena de .. ,~oroar-se o mesmo 
parecer_um compendio de .todos os Regula· 
mcntos, com commentariO>s capazes de en
cber os volumes de' Larousse. 

Terminando, repete qu.e a commissão está 
p1~ompta. a defender o seu trab:~.lho, mas não 
o ra>erã. de novo. 

gas, ella. se considera. exonerada. de qualquer 
no>o tra.ba.lho. 

Si o projecto tiver de voltar ã. commheão 
não será. por certo, is mãos de nenhum de 
seus membros actuaes, que, promptos n. de· 
fenderem a. proposta. que ora. apresentam, l'e· 
pellam, uo entretanto, esse ou qua.Iquer outro 
expediente de protellaç.ão. · 

A commissii.o nã.o se guiou levianamente 
por inspirações sem ba.se. Estudou a nature
z:L e a condi~ã.o dos serviços publicos, ouviu 
a. opiniiio, quer dos interessados, quer _P.rin· 
cil_lalmeote dos seus collegas, leu e vertficou 
a.s centenas de requerimentos que estão no 
archivo da Ca.ma.ra.-e, só depois de o haver 
fP.ito, se animou a tirar conclusões. Nada. 
disso lhe iospira, porem, a estulta. pretenQiio 
de ter elaborado trabalho completo. Ignora 
ella. se existe uma geometria. administrativa. 
que permitte collocar em linhas rigida.'l e in: 
f!e~iveis serviços da..mais .• diversa .natureza.· 
Ignora que se encontrem regras scientificas 
para tix~ de vencimentos. Não crê, po
rém, que isso seja motivo para. que o capri
cho e o patronato J?revaleçam. Guiou-se, 
para evitai-o, pelo mmimo de prudente ar
bítrio que lhe foi aconselhado }?ela.equ.idade e 
pe.la.justiça. · 

E' impossível justificar neste parecer, uma 
a. uma, as mo·.lil1cações .:~presentadas. Seria. 
necessa.rio transcrever todos os r~"'Ulamentos 
de toda.s as repartições e commenta.l-os. Vue -
limitar-se, portanto, a. dar as primeiras ex
plica.cões que.o seu trabalho requer. 

A classilica.~.itofoi principalmente feita com 
ra.ms e justificadas excepções, levando·so em 
conta os vencimentos a.ctuaes. Ella. nã.o o.car· 

Vem a Mesa e va.e a imprimir para entrar reta de modo algum a idêa. de maior . ou me-
Da ordem dos tra.balhos, o se.,aui.n~ nor importa.ncia. doa serviços. cujas rela.eões 

Não está dispost1. o.o papel de necroterio de 
um projecto. si é que a. Cam:u-n, devol venrlo-o 
il. comooissão, teve tão sinistra intenção. 
(Jluito bem; muito bem . .) 

_ n.dminiStro.tivas nü.o se "cba.m a.\~.ra.das • 
.. _ .:. ~)'ti)*CTO .:1?..' Jb'a j l 3 DE 18\;5 Assim aS queixas por a.c:ISO formuladas cont1•a 

: _ _ ...•.. ··.·· · .,. ,. o rebaixamento de tal ou qual repartiç:lo, 
. . _ não teem motivo. 

Clt.tssifica e~~ qu~ro classes ~ repartlçoes fede· A eleva.çiio não se fez pa.m todos os car"oS 
r~ e um(o~n·sa. os t:cnGunentos dos respe- proporcionalmente. Si assim fõra, mantidM a.s · 
ct•vos (uncc•onanos · mesmas relações actuaes, as injustiças sub

(Substitutivo ~fferecido :pela.Commi.ssãÕ Es
pecial em 3• discussão do projecto n. 133 B de 
IS93.) · 

A commissã.o encarregad~ de apresenta.r 
ptojecto pa1-a class11icar as repartições fede
raes. equiparando os vencimentos de igual 
~tego1·ia,--vem apresentar á Ca.mai:a o seu 
traoolho definitivo. · 
. Delloitivo'.não no sentid·O de perfeito,: por

que sobre suas detlciencia.s a comm~~ _Dão 
se illude: n·efi.nitivo, poréai.::porque, _entre
gando o resultado de seus esfor~;Ds, cuja. insa· 
na. tarefa.. difficilmente a. valia.rão "Seull cone-. ~ 

sistiriam e não llaveria. equiparação de ven
cimentos iguaes em cargos iguaes . O resul
tado disto e que, ao passo qúe alguns ficam 
com vencimentos dobrados dcs a.ctuaes, ou
tros são·elevados ele muito pouco ou mesmo 
de cousa. alguma. 

A a.ppa.renteestranheza de taes medidas e 
o.que revela...,. um& vez exttminada.s as ca.u
s~s. a. sua. inté~ra justiça. Os cargos que as.:. 
s1m parecem tão pouco elevados, são os que ... 
teem sido repetidas vezes aquinboados : istO 
a~ntece quer:de.uma.s .. reparti~_para · ou
tras, quer·ainda. entre os da. mesma repar
tição. Dous exemplos entre.mil, 4emop.stra-. 
rão concretamente o. facto. · · 
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Todos sabem .que :1. l'epartição da policia 
tem passado por successivas reformas. Todos 
os ca1·gos delta teem sido elevados. Os chefes, 
os clrlagados, os escrivã.es teem subido are
m r .Je:'a.Ç-ÕeS c:tda. Tez ntaiores. Apezar de tudo, 
fut.<:c:~nario ha. o administrador do deposito, 
que t~m boje os mes.mos intimos vencimentos 
qUt. lite foz•am marc;tdob em 1883! Em torno 
deUe todos teem sulbido. Delle. cotuo dos de
mais, a vida. tem encarecirlo. o trabalho tem 
augmentado. Entretanto. ha. 12 annos, atra
vez de tantas reformas, ninguem o tem lem-
bt·ado! · 

outra compa.raçã;) que dispensa. commen-
. tarios: e a r\os q-ue :percebü.\m em 1889 e 
·percebem actualmente os magistra•los e os 
lentes de ensino superior a elles então equi
parados por lei em. todas ns regalias e hon-
ras. . 

Fazendo taes companç(íes, a C:tma.ra deve 
--. pre-c-onir quo.lqucr má. impre~ão que lhe 

advenba de algumas elevaçi>esque, á pri
. '"meira. vista, parecena e:xceSSivas. ·A commis

são, quando o deb:J.~e vier a travar-se, ex
plical-as-ha sobejamente. 

Percorrendo a sede das repartições cla.~si
ficadas. notar-se-ba que faltam algumas. 
Houve nisso propositõ: Certas r1e entre ellas 
tem no Congre~so, em andamento. projectos 

projecto. O Poder _Legislativo que elevou~ 
vencimentos da Estrada de Ferro Centt•a.l do 
Bra.zil, d<1. repa1·tição dos correios, da reparti
ção dos telegJa.phos e do pe.'SOal operorio dos 
:u•seoaes de guerra e marinha~ que no anno 
pa.~o a.ugmontou o soldo e a e~pa. das 
classes armadas e. este anno, jã. creou no 
exe1·clto o q m~dro extrannmerarlo, não pôde 
deixar de :\tteoder aos outros funccioll:l.rios 
da Republica, para os quaes a justiça dere 
ser igual. 

Demais. o projecto actua.l, importa-ndo de 
uma vez em grande a.ugmento de despeza, 
tr:~.z uma. vantagem: é que impede. de ora 
em diante. a. facilidade das alter:l.l:.ões par
ciaes, porque. importando C3.da nova mudan
ça na muetinça do qua.dro inteiro de um:~. 
classe. torm\-Se impossível ceder ás exigen
cia.s do patron:~.to. E dahi advem uma real 
v:\Ut..'\gem, quer quanto ás injustiças que ca
d<\ anno se praticam, a.ttendendo a. uns c es
quecendo outros sem motivos muito pla.usi
veis, quer quanto a uma real economia. na. 
progressão que vão fazendo os orçamen
tos. 

E' por tudo isto que a. com missão e~ 
que, em vez do pl'Ojecto e das emendas su~ol! 
tas a.o seu e:-.."ame,' deve a. Ca.ma.ra. :~.doptaílcH 
seguinte substitutivo. 

~ que as re,.,"Ulamentam: entendeu a commis
sào que >alia. mais a. pena. e,;pet'al' o seure- o congresso Nacional decreta.: ·. 
sultado, podendo as leis especiaes ora. em . . . 
elaboração, · uma. vez que fosse admittida. a Ar~. !.• Para. o .. P~sso:1.l a_dmtm.str:üt!O 
actual c:lass\ti<:i\c,,ao, oconrormal'·Se fil.cilmente da.s diJierentes reparttçoos publtcas vtgorar-.10 
co1n alguma das ca~gori~s est.l.belecidas. as seguintes ta.bellas, subdivididos os vonci· 

Ha. porém. t:-es pm·a as quaes hou'le mo: menws em 2/3 para. ordeuado_e i/3 P.'r:l 
tivos especines de exdusão: E.<tnHla de Fc;.,·o gratificaç.ã.o: 
CeM1·aZ do Ih·a::il, Ccw·reios e Telegrapl10s. 

Em primeh·o log:u:·, são as de pessoal mais 
numeroso: só o pessoo.l das tres sommado ex
cede ~o de todas as d.emais. 

Em segunuo logar. dtcas {o1·am ele1!ac1as 1to 
e:~:el'cicio passado e uma no ctctual; podem, por· 
tanto. espenr mn.is :um a.nuo ou dons, quan
do algumas das que são contempladas actu:tl
mente, ba. cinco, s-eis e mais annos estão 
esperando, com venciimeotos infimos. 

Serã. mu_ito facil 1no proximo exercicio in· 
cluil-as em alguma.s das c;l.tegorias estn.bele
cidllS no substituti•o actual, ha•endo de 
mais ?. vantagem de repartir a elevação ele 
despezas a que vne ser forçado o orçamento. 

: A commissiio deiJ·ou igualmente de lado 
as !'epa.t•ticões Qne são de caracter municin:1l 
e sô tran~itoriameot~ estão com a. União. : '" 

_. Parece-lhe -<\ue, aléiu da irre.,rularida.~e 
·qitejil. existe niSSO, Íllllperdoavel seria ag~· 

. '··· ~ .:Yar_ desp_ezas q~e s;1o. pagas. com impostos, 
·cuja naturéza nuo é .aa:sua; receita~ . -·-= 
_Embora a commissão niio ignore qua.es são 

De 1.• classe 

Secretaries de ministros (;ratifi-
caç~ol •......... •.......•..• 

Directores ........•....... . . . . 
Cllefes de sec~.ão (sub ou vice-di

rectores e directores de sec-
ção} ............ . ......... . . 

Primeiro~ officiaas (comprehen
didos os pl'imeil'os escl'iptura.-
rios) ......... . . . . · .• ·. · . . . . · 

Segundos officiaes (comprehen
didos os segundos escriptura-
rios) ... . .............. . . . ~ .. 

Amanuenses (comprehendidos os 
terceiros offir.i :teS e os tercei-
ros escripturarios) ........ . . . 

Pt•a.ticantes (comprehendidos os 
qu;~rtos escripturarios e os 
quartos otllcio.es) . ..... . . . .. . 

Porteiros - .·- ...•.....•..•... _ .. . 
Ajudantes ............ . ...... . . 
Contínuos ......•.........•. : •• · as circumstancias dlo . tbesouro, isto não a 

·impediU- ~e apressar a apresentaÇ-ão do actua.l Correios . . •••.• · ........... ; • ..• • 

13:200$000 
13:200$000 

10:800$000 

8:40(ÇIJOO 

6: 000:;>'000 

4:800$000 

3:600::.'000 
4:800~ 
3:·~· 
3:~ 
3:000$000 
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])e 2> classe 

Oirectores ........... .... ..... . 
Chefes de secção ... . ...... .... . 
Primeiros offi.ciaes ............ . 
Segundos officiaes ............ . 
A.monttonses • •• ••.••••. ••••••• 
Praticantes ... _ ............... . 
Porteiros ... .......•......... .. 
Contínuos ... ...........•...... 

10:800$000 
8:400SOOO 
6:000$000 
4:8008000 

. 3:600$000 
3:000$000 
3:600SOOO 
2:400$000 

delegados auxiliares, os medicos, os escrivães 
dos delegados auxiliares como chefes de sec
ção ; os officiaes, o· thesoureiro, os adminls· 
tradores do deposito e da. casa de Oetencão e 
os delegados urbanos coxr.o primeiros officiaes; 
os delega.rlos suburbanos. os escripturnrios, 
os esori vãos urbo.nos oomo sogundos officit\es; 
o inspe.:tor rle vehiculos, o ajudante do admi
nistrador e os escriptura.ríos da. Casa. de De
tenção como a.ma.nueoses ; os officiaes de ex
pediente, os escreventes, os auxiliares e os 

Director .................... . . . 
Chefes de secção ..•.......... . . 

escrivães suburbanos como praticantes e eqUl
purados os vencimentos dos guardas da po-

8:400$000 licia do porto aos dos ama.nuenses da secre-
6:000$000 ta.ria ; 
4:800$000 c) Casa. de Cor.rect;ão,considera.dos o· vedor 
3:60~00 ·e o chefe de conta.bilidade como primeiros 
3:000~ officiMs, o escriptprario como segundo ofil-
2:400$000 cial e o conferente com.o amanuense; 
3:000$000 à) Junt3. Commeroi:ll. considerados o Gecro-
1 :801)$000 ta.rio como chefe de secc.ão, o official-maior 

Primeiros officiaes .... . . ... ... . 
Segundos officiMs ............. ~ 
Amanuenses ......... -... -.... . 
Praticantes .................. -.. 
Porteiros .. _ .......... ... ..... . 
Contínuos ..... ........ . ...... . 

])e 4• classe 

Director ....•. .....• ... ....... 
Chefes de sec:ção ....... • ....•.. 
Primeiros officiaes .... . ...• .... 
Segundos officiaes ............. . 
Amaouenses .................. . 
Protkantes ....... ... ..... .... . 
Porteiros ..................... . 
Contínuos .......... •.......... 

6:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:000SOOO 
2:400$000 
1:800$000 
1:800$000 
1·'l00$000 

P~ragra:pl1o unico. Os vencimentos dos 
cargos publicos, que coJosta.m apenas de gra
tific:lçóe~. e. por nii.o estarem comprehendldos 
nns to.bellns anteriores. süo elevados oro dis
po~içüos a~peciaes, continuam o. sor pagos, 
cutbot-n o.ugmonta.do.s, t~ simples titulo do 
gr;~lificações . 

Art. 2. • No Ministorio do. Justiça e Negocies 
Interiores, ficam assim classificadas as diife· 
rentes roparti~:ões : 

De 1. .. c:lasse 

a) sacrct.'Lrin. de est.1do. 
b) secretarias da Camara e do Senado, con

siderados todos os offi.ci:iLGS de uma. e outra 
como primeiros officiaes. 

c) secret.aria. do Suprc~mo Tribunal,conside
l':l.llos o sec1·e~l'io como chefe de secção e os 
omcl~es como segundos offic1a.es. · 

como primeiro o1llcia.l e os otnda:es como se
gundos officines ; 

e) Arcbivo Publico. considerados os archl
vistas como primeiros otnciaes os sub-a.rchi
vistas como se.,<TUndos officines ; 

f) Assistencia de Alienados, considerado o 
director da. secretaria como chefe de l;ecção e 
o escri.Pturorio como primeiro officia.l. No 
Hospicto Nncional. considet'<l.do o director do 
serviço sa.nitario como chefe de secção, o ad
ministrador como primE:iro official e o escri
ptumt'io como segundo officia.l; elevados os 
vencimentos dos medicos a 4:800$, os do ci
rurgião. os do opbtalmologista e os dos inter
nos a 1 :800$. os do chefe do h':l.binete electo
tberapico. do director do museu :l.natomopa.
thologico e do pharma.oeutico :~ 3:600$, os do 
aJudante do phnrmaceutico a. 2:-tOO$, e os c1o 
cientista. a. 1:200$. No.s colonias, considerado 
o dlrector como cbei'e de secção, o a.c1ministra
dor como segundo official e o escripturnrio 
como amanueilse; elevados os vencimentos do 
medico a 6:000$. os dos internos a 1:800$, e 
os do pharmaceutico a 3:600$000; 

g) Instituto Sa.nitario Federal, conservn.dos 
os vencimentos do director geral, considera
dos o Eecretario, o chefe do laborator io bacte
riologico e o demogru.pbista cnmo chefes de 
se~ão. o archivista.-bibliotheca.rio e o ajudan
te do demograpbista como primeiros otliciaes; 
osa,ux.iliares tecbniccs e o cartographo como 
segundos o1Dcia.es; elevados os vencimentos 
dos pbarma.oeutrcos a. 4:800$)00. · · 

h) lnspectoria Geral de Saude dos . Portos, 
con..--erva.dos os vecinientos do inspector gerãl, 

- dos ~juda.ntes, do secretario e dos meclicos; 
·a) secretarias da Côrte de Appellaçãô e do considera•! o o officia.l como primeiro official, e_ 

Tribunal Civil e Cri.m.i.nal,considerados os se-~ elevado a. 3:600$; os vencimentos do -inter-
eretarios como cne!es de· secção. prete; . : 

1Je 2• classe 

b) Repartição da. policia, considerados o i) Inspectoriadosportos estados do Pará.,Per-
secre~rio como directoJr, o official-maior, os nambuco, B:t.hia, .S. Pa.ulo, o Rio Grande d~ 
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Sul, consider::ulos os iriispectores como directo
res, os ajudantes e os amxiliares que pttssa.r;;1o 
ta.mbem :\ ser denomlnados njuda.ntes, como 
chefes de seeção, e os secrf)tario.~ como pri
meiros OfficiaeS; eleV<MioS'a l :800:;:, OS VCUCÍ· 
ffiP.llÍOS dos gu:.trd;ts. 

.i) Faculdade de Direito·~ de :Niedicina,Escola 
Polvtechnica. e de Minas, consider;J.do como 
gr:Úifica<iiO aos directores o que constitue os 
vencimentos dos dirP.c:tores da. segunda. classe; 
consi•ier;•dos os secret::~rios. os bibli<ithec;u·ios 
e os directores (1os ·murseus, chefes dos traJ,a,. 
lhos anatomicos como cheres de secção. os 
sub-secreta.rios e os s~•b-bibliothecarios como 
primeii•os officiaes, o agente-thesoureiro e os 
amanuenses como segundos offici3.es; ele-vados 
os vencimentos dos lentes cathedr:l.ticos a 
10:800$, dos substitutos, dos professores da. 
Escola. Polytechnica e1 de Minas. dos profes-

· sores-de clínica odontologica, na.s faculdades 
. de medicina. e dos len.tes dos curso~ annexos, 
n~ faculdades de direito, a 8:400$. dos pre
paradOl'es, a í:200$,. dos assistentes de cli· 
nica a 6:000$. dos conservado1·es das faculda
des de medicina. e E:scola Polytechnica e de 
Minas:\ 3:600$, .dos a.1llxiliares de gabinete da 
Polytecbnic:t a 2:400S; e dos internos de cli
nicJ. a. 1 :200$; elevados os 'r'encimentos dos 
· bedeis .e dos guardas a. 3:600$ ; e elevada. <t 

. . 2:400$ a gratificação supplementar de que :;o· 
sa.m os sub-secretarios das faculdades de di
l'eito. por accutnular•em o serviço dos cursos 
annexos. 

os conservadores e rest:Luraclores como 1•• of
ficiaes; equiparados os vencimentos dos pro
fessores aos dos lentes <lo Gym.nasio Nacional· 
eleva:1os os vencimentos dos adjuntos a. 4:80o$ 
e os dc•s in-pectores e guardas a 2:400$000. ' 

c) Instituto Benj:1min Cónstant, consilie
rado o escriptura.rio archivista.. o economo e 
o dicta.nte-copist.\ como 1•·• officiaes; elevados 
os vencimentos dos protessores a 4:800$. dos 
repetidores e mestres a. 3:600$, e dos inspe
ctores a 2:400$000; 

d) Instituto do:; Surdos-1\-fudos, J>bservada. 
a. disposição da Iettr:~. :~.nterior, considerado o 
agente como ofiici:ll; 

e) hospita.es de isolamento (de S. Sebastião 
e de Sant..'l. Barbar<\} Considerados os almoxa.
rifes como ,.,. oflicia.es· e os escrivães como 
2"• efficiaes; elevados os vencimentos dos 
pharma.ceuticos a 4:800$ e dos agentes de 
compras a 3:000$000. 
· f) inspectoria. dos - portos • do Maranhão, 
Ceará, Alagôas; Paraná. e Sa.nta Ca.tharin:~., 
considerado o inspector como director, os se
cretarios como chefes de secção ; elevados a 
l :200S os vencimentos dos guardas ; 

(!) Hospital Ma.1·itimo de Santa Isabel. con
siderado o almoxarife como J • oflicial c o 
~crivão como 2• officia.l ; ele'\"a.dos a -4:800$
os vencimentos do pha.rma.ceutico ; a 2:600$ 
os do interprete e « 3:000$ os do agente de 
coropr,\S. -

De 4.> classe 
h) Grmna.sio ?\acional. considel'atlos os se

Cl'etarios e vice-directot·es como cuetes de a) inspectores dos portos do Amazonas, 
secção e os escriviies c:omo 1• officia.es; olcva- Pia.uhr, Rio Gronde do Norte, Pa.rahyba, 
vados os venciméntos dos lentes a. S:-100$.dos Sergipe. Espírito Santo e M:a.tto Grosso, consi· 
professores a 4:800$. dos preparodore~. dos derorto o inspector como director, elev3.dos a 
conservadores, dos in:>pectores c dos bedeis 3. ·1:000$ os \'encimentos dos guardas. _ 
3:000$000. b) L:l.zo.reto da. ilha Grande, elevados a 

l) Bibliotheca ?\a.cicmal, considerado o se· 6:000~ os vencimentos do administrador o~ 
creta.rio como chefo de~ secçrí.o. o conservador 4:800$ os do a.lrno:xat•ife; considerado o es· 
como 1• official e o aj(tdante de po,.teiro como criptu;-ario como l• official. 
continuo; elevados a. :3:600$ os vencimentos Paragrapho unico. As disposições desta 
dosmachinistas. : lei, quanto ás secretarias da Camara e do 

m) Mu:;eu NacionaL equiparados os dire- Senado, entendem-se unic:l.mente sobre a 
ctores de seeç&o aos lt~ntes de ensino superior actual eleva~.ão ile vencimentos, continuando 
os sub-directores aos substitutos, os natura.- ellas soe a exclusiva depeodencia de cada 
listn.s-ajuda.ntes e pr.eparadores aos prepara- um:~. das duas casas do Congresso. 
dores da~ faculdo.de!;. o bibliotllecario e o Art. 3.• Fica cla..oos)ficada. como de 1• classe 
sub-secreiK'l.l'io aos primeiros officiaes. a secretaria de Estado do Ministorio das Re-

- · - n) Directoria. .Geral de estatística, retirada lações Exteriores, considerado o archivista 
do Ministerio da. Viaç:ão. como 1• otllcial.· 

A1't . 4. • · No Miuistedo da. Marinha ficam 
assim classificadas as differe:1:tes repartições : ])e s-: classe 

:~~.:·-· .:::a)· Pedagogium, _ .co:asid~erado o sub·director 
:·· · como -chefe de·sec<;<1o. o conservador e:õ escri- . 

. pturario, como z•s officiaes; ~ 
· ·· b) Instituto NacioMl de Musica e Escola de 

: Bellas Artes, eonsidera..dos os secreta.rios como 
. chefes de secção, o bfbliothecario, o economo, 

De !•.~classe ·· 

-«). Sooretaria.-do'Eitado; 
li) Contadoria. da. Marinha., considorn~o:' o ·t 

Pllt."'ador como· chefe de secção, o- a.rch1v!Sis . 
como 1• otncial e os fieis como Z4• oftlciaes. -
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pltal os da capibl, tiOs dos arsenaes de guerra 
do Estados os do~ estados. . 

a) Escola Naval, consiiferados o secretario e § 3.• Equiparados os ven<'.imenk·s dos de-
o bibüotheca.rio como cllefes de secção e os senhistas tlo ar~nal de marinha. aos dos da 
o.manuenses como seguo•dos officiaes: equipa- Estra-da de Ferro Cen.tral do Rrazil. 
rados os ve?cimentos dos lentes ao dos do en· . ~rt. 5.• fi~m _:l.l;sim classificada.s:LSrepar· 
sino super1or; os dos l)ror~sores aos r)o; t•çoes do Mmu:ter1o tla Guerra.; 
substitutos e eqtliparad<>s os vencimentos dos 
mestr·es de esgrlma e gynastica aos do 
Gymnasio Nacional. 

De 3• dassc . ' 
a) Bi'bliotbeca e Muse:u da marinha; 
b) Arsen:~.l de Marinha da. capital Federal 

(incluindo secretaria o ·empregados civis do 
corpo de engenheiros navaes e dtl.S directo
rias), considerados o secretario e o almoxn
rife como chefes de secç:íio, os offlciaes e os 
~cdp~urarlos do_alroo::mrifado como.} .. ofii· 
ciaes, o agente de compras como 2v offlcia.l e 
os fieis do almoxarifado e os escreventes como 
praticao tes : · 

De 1• classe 

a) Secretaria fle E-;tado; 
li) Repartição de Qut\:'tel-mestre General, 

alteraçlos apenas 03 vencimentos dos pa.iza.nos 
considerat\os como am.a.nuenses e os de aju
dante de {lOrteiro; 

c) Snpremo Tribt:nal Militar, :~Iterados 
apenas os ve:1cimentJS dos otnciaes, con:;i,de-
r-J . .dos con:o 2 .. otficiaes, do porteiro e conti· 
nuo; 

d) COntanoria. Gel'O.l da. Ouerrélo. consir1el'a-
dos o pJga.r{or corno chefe de se~ão e os fieis 
como 2"• officiaes. 

c) Capitania. do porto do ruo Janeiro, ele· 
ndo a. G:OO()$ ovencimemto do secretario . a) Escola Superior de Guerra., conside~os 

d) Reparti cito da c,~rta Marítima, mantídtl.S o secreéu.rio e· o biblbtllecario como chefes de 
as gra.tific.tÇões ·dos fun.cciona.rios militares ; secção, o escripturario como 2• offlcial; eleva
considerado o official arcbivista como 2• offi- dos a. 3:600$ o:; vencimento$ nos conservado
cial e os escreventes COID10 pratic:~.ntes ; eleva- res· a· l :200$ a gratificação dos a.uxilia.l'es de 
dos a; 4:800$ os vencia1entos de desenhista. esc~ipta; equipara-dos os vencimentos dos len
arcbtteet<?; . . tese substi tuto~ a.os do en$ino superior, os 

e) Hosp1t.'\l Central d:~; Ma.n~ha., co.as1dez:a- dos pt•of~sores nos substitutos; 
dos os escreve~tes como pra.tu:antes e o S.JU· b) Escobs militares, observadas quanto ao 
th!_lte do porteu:o .como continu?~ elevado~ a pessoal du. secret.-u-iu. as disposições da lettra. 
I:oO,O$ os venc1mentos dos otnc1aes de pl!ar- anterior; equiparados os vencimentos dos 
mac1a.. profe;sores de tod<JS os cursos e substitutos 

])e 4.• .classe 
do curso preparatorinaos dos lentes do Gymna· 
sío Nacíona.l, d~ lentes e substitutos do curso 
geral e das tresa.rmas aos r\o ensino superior; 

n) A-rsenaes dos cstad.os (incluindo secreta.· elevados na. capital ~ 3:600$ os vencimentos 
ri:tS e em_pregados civis das directoriM), con· dosconserva.dores ; ........ 
sidera.dos o secretario ~~ o almo::~:a.rife como c) Collegio Militar, considerao:ô o official 
cbefcs de secçã.o,os owc~~.es e os escriptura.rios como 2" otticial e os escriptlll'ariC>S como a.ma.
do almoxarif.Wo como p•rimeiros offici;.~.es e os nuenses; equiparados os professores do curso 
fieis do a..lmoxa..rifado e os escrevente.s como geral. os mestres de gymnastica e de esgrima 
pr:\tica.ntes · e o professor de musica 3.03 do GyllUla.sio Na.-

b) Ca.pic.a.n'i:J.S dos pol."to5 nos estados: ele- cion •1; elevados os vencimentos dos professo
vades a 2:400$ os vencirneritos dos secretarias res do curso de adaptação e dos substitutos 
<lall da Ba.hi3., Maranbã:o. P3.rá, Rio Gr:Lnde a. 4i800$, dos iospectores e do cobrador a. 
do Sul, s. Paulo e Pernambuco e a 1:200~ os 3:600$. o dos gU<l.l'rias ~e l" ct~e e do rou· 
dali de Alàgõa.s, Amazonas, Cear:í.. E:.-pirito peiro a. 2:400$, os do dtspense1ro a. 1:800$ e 
Santo, Pa:ra.nü., Pia.. uh y ; F'a.rahyba., Rio Grande os dos guo;rdas de 2• classe a 1:200$000. · 
do Norte , S:~.nt;~; Ca.tua.rinu., SeJ:gipe e Ma.tto 
Grosso. . 

§ 1.• O pessoa.l niilitar dos :>.rsen.aes conser-
-rará os vencimentos ".ct;uaes. . a) Arsenal de Guerra. da Capital Federal, 

§'2.• No corpo de marinbeiros nacionaes e cansiderados- o secretario como chefe· de-se· 
. nas escolas de aprendizes. alter:l.dos a.l)eU..'\S os cção, o ~gente~ 0'- escrivães como primeiros 

-vencimentos dOSllroress.Dresdeensinoelemen- o1llciaes, o a.rcl.tivi:;b. como segundo o_mcia.l, 
tlr, mesn·e de musicu.,gymnastica. e esgrima., os escreventes. o _porteiro da secreta.r1c. e os 
eq~pa.rados·a.os do Arsenal de Guerra. da. Ca.- guardas do depos1to de artilharia. como pra.· 
C=n ~V • 
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ticantes; elevados :a 3:600$ os vencimentos 
dos apontadores e a. 1:800$ os dos ajudantes, 
ficando a.s officinas de uma sô ordem, como 
no arsenal de ma.rin ha.. 

Na companhia. de aprendizes a.rtitices ficam 
elevados a 4:200$ os •ven~imentosdo pedagogo, 
a. 3,000$. ~dos :..j ud atit435 do pedagogo, p).'(l
fessor de primeiras llettras e mestre de mu
sica; a 2:400$, os <Lo professor de geometria 
e de gymnastica.; a. I :800$. os do guarda. e 
dos adjuntos; a 1 :200$, os do enfc:rmeiro e a 
1:080$, os do ajuda.nte do enfermeiro e dos 
coadjuvadores. 

o} Inteodencia da. Guerra., considerados o 
secretario e os a.lmoxa.rifes como chefes de 
secção, os escrivã.E~ como 1•• officiaas, o 
agente de compra.s e o despa.ch:mte como 
2"" officia.es, os fieis o os serventes como pra
ticantes; 

G) SCCl'CWiO. do. inspectol.'i3. do ~erviÇO ea.ni
tariO, continua.n:lo C~ .secretario com os venci
mentos militares qu•a Mtua.l.mente percebe; 

cl) directoria. geral de obras militares, ele
vados apenas os v•encimentos do porteiro a 
2:400$ e os dos contiinuos a 1:800$000 ; 
- e) .commiss&o technica m·litar consultiva., 
elevados apenas os vencimentos de porteiro 
a 2:400$000; n I:à.boro.torio Py:roteclmico do Ca.ml)inho, 
considerados o a.juda.ote, o secretario~ e o 
almoxarife como chefes de ~ecç.ão, os escri
-vães como I•• otllciaes e o agente como 2• of
ncil\1; elÕ\'adO a 3:000$ o vencimento do 
apontador e equiparados os vencimen:.os do 
pes:;oal opera.:•io ao vencimento que pl'.rcebe 
actunlmente o do .A.rsenal de Guel'l"(l. da Ca.
pit:ti Federal : 

g) Fabrica. de Polvor:1. da. Esti·ella. conside
rados o ajudante co01o cheft: de ~ecçií.o, v a.ma· 
nueuse a.ccumula.ndCI as funcções do eS<.Tivão 
do a.Imoxa.rüado comLo 1• otflcíal. o a.ma.nuen
se accumulando as fnncções de zelador dos edi· 
ficios -:omo 2• officia.ll e o escrevente como 
a.ma.nuense: equiparados os vencimentos do 
a.lmoxarife a.os a.lmoJc.arifes do La.boratorio Py
roteclmioo do Calllplnho; elevados os venci
menta~ do apont3dox· ge1':l.i a. 3:000$ e os dos 

' . guardae das matta.a. e do :~.lmoxarifado a 
2:400$; equiparados os vencimentos do pes
soal operario ao vencimento que percebe 
actua..lmente o do Arsenal de Guerra da. Ca.pi· 
·tal Federal; ~ 

h) bibliothP.r.:t do e.xercito. ma.rcado ao por· 
teiro os respectivos vencimentos. 

. - .z).Hospital Central do Exercito, considera
dos o secretariõ ·e o a~lmoxarife como I•• om.-

"·-':.:--cjaes, os. fieis do almoxarifado como pr;.tican· 
tes e o ajudante do · !POrte~o ·como--continuo; 
elevados a. I: 500$ os vencunentos do <·onser· 
'va.dor do arsenal cil"urgico, dos officia.es de 
phtwmw:ia. e do enfer.meiro-môr e a. 960$ os 
dos ;~.judantes do enfermeil'O-mór. 

De 4• classe 

a) arsena.es de guerra do Rio Grande do 
Sul, Bahia. Pará, Pernambuco e Matto Gros
so, considerados o secret.a.rio e os a.lmoxati!es 
como chefes de secção, os escrivães como pri
meh·os otn.ciaes, os fieis dos escrivães e os~
creventes com.> praticantes, elevados a 1:800$ 
os vencimentos do apontador, do feitor e a 
I:200$ os do ajudante de porteiro, ficando as 
officinas de uma só ordem, como nos a.rse· 
naes de marinha.. 

Nae compa.nliia.s de aprendizes a.rtiftces, fi. 
cam elevados a. 2:400$ os vencimentos do pe
dagogo, do professor de primeiras lettrM e do 
mestre de musica; a. 1:800$ os do ajudante do 
pedagogo, dos professores de geometria e dos 
ae gymna.stica e a. 1:200$ os dos guardas e 
dos adjuntos. . 

h) HospitaO$ militares de Belôm, Recife, 
Bahia, Curytlba, Porto Alegre. CUyabà e 
provisoriamente do Andaraby, considerados 
os a.lmoxa.rifes como primeiros officlaes, 
elevados a. 1:200$ os vencimentos dos fies do 
almoxarifado e dos infermeiros-móres e a 
960$ oa dos infermeiros. 

c) La.boratorio Chimico Pha.rmacentico Mi~ 
lita.r, consideradoso·escripturario comochere 
de secção e o agente despachante como pri~ 
meiro official. os escreventes de 1• classe e 
os ma.nipula.dores, tambem de 1• classe, como 
ama.nue!lses,e os escreventes de 2• classe e os 
manipulad.ores, tambem de 2• classe, como 
praticantes; elevados a 1:200$ os veocimen· 
tos dos manipulallores de 3• classe e dos en· 
caixot3dores, a 960$ os dos aprendizes de I• 
classe, a 540$ os dos aprendizes de 2> clasie 
e a360$ os dos de 3• classe. 

Paragra.pho unico. Nos a.rsenaas de guerra 
da Capital Federal e nos dos estados serão os 
seguintes os vencimentos do pessoal militar: 

O director do Arsena.l de Guerra da. Capital 
Federal com os vencimentos militares de 
commantlo de seu posto ; 

O sub-director do mesmo a.rseoo.l e os di· 
rectores dos dos estados com vencimentos mi
litarE'.s e commissiio activ:~. de engenheiiU 
como chefes ; 

Os ajudao tes do da. capita.1 Fede1'al CCJJ 
vencimentos militares e commissão actin 
de engenheiros ; 

Os encarregados dos deposites no da capi· 
tal e. os ajudantes.~os a.rsena.es dos éstad~S, 
com vencimentos militares e commissã.o de 
resídencia.. · 

Art. 6.0 No Ministerio da InQustria.,Viaçãe 
e Obras Publicas, ficam assim. cl3SSifiC3das a! 
di1l'erentes ~~partições : 

De f• classe 

Secretaria. de ~tado. 
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De 2• cl<I.Sse 

Agencia. Central de Imnaigração, conserva
dos os vencimentos do in&}lector geral. coosi· 
derados como chefes de SEleÇão os a.judandcs, 
como primeiros os officiaes , o off!cia.l 
archivista. e os interpretos. como segundo~ 
officiaes cs a.ma.nuenses úlChnicos. como ama· 
nnenses auxiliares ilos interpretes.ecomo con· 
tinuo o guarda.; elevados a. i :200$ os venci
mentos dos officia.es techn.icos, e equipa.ra.dos 
os vencimentos do pessoall do serviço m:l.ri
timo aos dos cargos de igual categoria. do 
arsenal de guerra da. Capital Federal. 

Na hospedaria. da. ilha das Flores e de Pi
nheiro, censiderados como primeiros off!cia.es 
os administradores, como segundos officlaes 
9~2<.'!"#. -~op~.o ?~uenses os E!S?riptu
~n,.,r.s ~ ~tfitm.ritta ~~ como pra.ttca.ntes 
::'li ~::nlratilum G os ~ares 'do interpretes; 
elevados a 6:000$ os ve11cimentos dós me· 
dicos, a. 3:000$·os dos pha~rma.ceuticos . e dos 
encarregados de ba.ga.gens, a. 2:000$ os dos 
fieis de a.lmoxa.rifes e dos guardas de ba,"CC.
gens, e a. 1:5000$ os dos onfermeiros e enfer
meiras. 

De 3' cl'asse 

De 4~ classe 

a) Estra.da.s de ferro de Sobral e Paulo Af
fonso, consider<\'los ossecreta.rios, os thesou
reiros, o pa.,oador e o guarda-livros como 
chefes de secção. cs conta.dores e os almoxa.ri
fes como 1•• officiaes, os escrioturarios e os 
agentes de 1" cla.sse como 2•• off!cia.es e o :por
teiro como continuo; e elev3.da> a. 2:000$ os 
vencimentos dos a.gentes de 2• cla.sse,a. 1:800$ 
os dos telegra.phistas de I• classe, a I:GOO$ os 
dos agentes de 3• classe e dos conferentes e a. 
I :500$ os dos telegra.pb.istas de 2• cl~e. 

b) Fa.tenda. da. Boa. Vista, considerado o 
admi.n.istn.dor como 1• offici:!-1, elevados os 
vencimentos do porteiro a. 2:400$ e o do aju
dante a 1:200$000. 

§ 1. • Os vencimentos dos diversos cargos 
tecbnicos de que trata. a lei n. 3.001, de 9 de 
outubro de 1880, terão os se::uintes venci
mentos, observadas, porém, restricta.menta a.s 
condições nella estipuladas: 
Directol'eS technicos ... •.• ...... 
lospeetores gera.es .•........... 
Engenheiros de 1• cla.sse .....•. 
Engenheiros de 2~ classe ..•.... 
Engenheiros de 3• classe ...•..•. 
Conductores tecluúcos de pri-

meira. classe ...•............. 

15:000$000 
li: 000$000 ~ 
9:000$000 
7:200$000 
5:400$000 

4:800$000 
Conducrorestechnicos de segun-

a)Ja.rdim Botãnico ela La.gôa., considerados d.a classe.- ........ •.•.•..•.. 3:600$000 
.o a.juda.nte·secreta.rio coDlo chefe ·de secção, Conductores technicos de ter-
o na.tura.lista·vja.ja.nte co•mo 1• offi.cia.l e o ceira. classe .. -.............. 2:400$000 
jardineiro-mó r e o chefe de culturas como § 2. • Os profissionaes qu.e desempenham os 
a.ma.nnensess. · ca.rgostechnicos, nos termos dos respectivos 

b) Estradas de ferro <de Porto Alegre a. regula.mentos, per<.'eberão os vencimentos 
Urugua.ya.na, Ba.hia. a. S .. ·Francisco, Central especificados na. t.'l.bella do pa.ra.gra.pho ante
e Sul de Pernambuco e Baturité, considerados cedente, conforme a. cla.sse a que pertence
osseereta.rios, os gua.rda.-Uvros e os thesou- rem. 
reiros como chefes de sec~~. os :~.Imo::s:a.rifes, § 3.• Os vencimentos do pessoa.! d.iario serão 
os contadores e os mestres de linha de ll fixados pelos respectivos d lrectores, tontl o em 
classe, como 1 •• oillclae:s, os ajudantes, os vista. a.s neeessida.des do serviço e as consigna
fieis, os escrivães, os agentes de primeira. ções orça.menta.rias. 
classe, os conductores de trem de I• classe, o § 4.• Aos emprega4os. quando em serviço 

1 o chefe de deposito e o :mestre de linha. de fõra. das respectivas 'divisões, ou em traba-
2• classe como segundos ofilciaes, os. fieis do lhos de ca.mpo, será. abonada, além aos ven
almoxa.rife, os a.ge11tes <Le 2• classe, os fieis cimenros, uma dia.ria que poder-ei. variar en-

1 de agentes de 1• classe, os conductores de tre 2.$ e SS • .segundo a. ca.te.,ooria.. · 
trem de 2' classe e -os chefes de deposito de § 5. • todos os demais empregados nã.o 
2> cla.sse, como a.manuenses, e os porteiros classWcados nesta.s tabell.as, serão considera
~mo contínuos; eleva.dCis. a 2:000$ os ven- dos auxiliares e perceberão a d.ia.ria. que lhes 
cunentos dos agentes de H" 'classe, dos confe· for fl:xada. pelo director dentro· ·dôs lilriites de 
rentes dA la classe e do!~ telegrapliistas de 1$500 a 8.~0. .. · ~ ··:.. ·.. · 
e.:::la.sse; a 1:800$, os dos agentes de 4• · § 6. • Ficam equipara.di)S os vencimento:s 
dasse, dos fieis de agentes de 2• classe, dos dos carteiros da. Repartição dõs·Tele.,"l'::.phos 
t:onferentes de 2• classe,·dos conductores de aos dos da· reph.rtição dos Correios. 
trem de 3> classe, do a,julflante de trem de 1• ~ § 7 .• Fica. ele'ftdo a.-mnis . dous .. o numero -
~~; ~. e dos--telegraphista.s . de 2• ~ classe ~a. a.ctual dos a.manu.en..~ da.· sécretari!i. de Es· 
·500$ os dos ajuda.ntes.de trem de 2" cla..cse, ta.dado. · . ~ 
a.1:2()()$ os ~ dos a.jud.a.utes <J:e trem. de ·2a .,.tut: 7~· Nq 'MinisteJ'iO da.~~da. fiC3.!Jl~a.s
~. ~ ~ - ·-: . · . · sim cla.ssüicadas· as d!Jferente~· repa.;:t1çoe~;. 
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De 1• classe 

a) Thesouro Fede.rol, considerados o the· 
soureiro como rlirec·tor ,·o pagador como chefe 
de ~ecção, o cartA:lrã.rto e os fieis do thesou
reir" e os fieis do pag:,rlor como 2" officines. 

b) Secretaria dõ 1rribu'naJ de Conta». alte
rados apenas os ven<:imentos dos sub-direto· 
res e do secretario, que fic.\m considerado~ 
como chefes de :;ecção. do cartorario como 
amanuense, do ajudante como praticante e 
.dos escripturarios E~ continuos como na. ta.
bella.. 

Santos e S. P:~.ulo, considel'a.dos os inspecto
res c?mo r\irectores, o gu3.rda.-mór. o thesou
reil·o e os conferentes como chefes de secção 
o ajudante de gual'da-mól' e o ~·!ministrado; 
d~ c:~opa.ta.zias como primeiros otllcia.e.s, os 
fieis do thesoureiro. os ~juda.ntes do adminis> 
tr:~àor das c~pat.uias, os fieis doo arma.zeu~ 
como am;J.nueoses, o ca.rtorario como pr:l.ti· 
ca.nte; equip.'\rodos os vencimentos dos aju
da.ntes dos porteiros aos dos contínuos. 

De 3• classe 

c) Recebedoria. da Capit.1.l Eoderal, consi- a) Alfandegas do Espírito Santo, Maceió, 
derado o thesouroil'o como chore de secção e Parahyi><'l-, Maranhão, CeaTá, Manãos. Para
os fieis como 2"' offi•ciaes. n~"tlã., Santa Catl1arina, Uruguayana e Co· 

<l) Alfandegada (}apitai Federa.l. conser- rumb:\., considerados os inspectores, como di
va.do o vencimento actua.i do inspoctor. con· rectores . o guarda-mór, o thesoureiro e os 
siderado o ajud~nte, o tbesoureiro. o guarda- conferentes como chefes de see("ão,os a.judan
mór P. ns oonfereoteS como obefes do sccçõo: t-et de guo.rdo.·mór e o admini:;trador das 
os ajudantesdoguard:~·mór e oadministmdor capatazias como 1"' officiaes, os fieis do the
da.s capatazias como I•• ·otficiaes, os f!eis do soureiro e os fieis dos a.rrnazens éomo· ama
t besoureiro como 2''s otüciaes. os ajudantes nucnses. 
do admidistrador das ca.p~ta.tia.s e os fieis dos. b) Dele.,'"acias fiseaes de S. Paulo e Minas 
armnzeos como ama:nueosas;. e equiparaàos. Ge1'1~, considera-tos os clele,.,na.dos como dire
os vencimentos rlos patrões, macl\ioistas e ctores, os tbesoureiros como chefes de secção 
foguistas aos vencimentos que actualmente e os fieis e o cal'torat·ío como 2"• of6ci:\es; equi
percebem os de igual catbagoria do Arsena.f pa;rados os vencimentos dos guru·das aos dos 
de Guerra. da capib.t Federal. das !ll.fandegas da respectiva cl~e. 

De 2!• classe De 4• classe 

a) Alfa.ndegns ele Araca.:jú, Penedo, Pa.rna· 
a) cacra da Amol'tisação. considerados o ·hyb:t e Rio Grnnde do Norte, considemdos 01 

corretor e o tbesour~iro como cheft:s de sec- inspectores como directores, o thesoureiro 
ç.ão, os conferentes <:omo !•• officiaes os fieis. como chefe .\e se~\o e o fiel elo tl1esoureiro 
os :)judantes d~ corretor e os fieis do the- .como am:l.nuense ; e:~va.dos a 2:500$ os Ten· 
soureiro como 2" otf.iciat's. o :l.rchivista. como cimentos do3 porteiros que accumularemo 
amanuense e os carimb:1dores como prati· cargo de <::~ortorario. 
cantes. b) Dele.,N3.cias Fiscaes de Cuyaba.. Corityba, 

bJ Casa. da. Moe<l;.~., considerado. o th~ou- There7.ina. e Goyaz, cons1derauos os delegados 
reiro como 1" officia.l., o fiel do thesoureiro como directo1·es, os thesoureiros como cllefes 
como 2• o.fficial; el!!"~~dos OS· vencimentos do de Sécç.ã.o e os porteiros·cartororios CO!liO 
pessoal technico pela. seguinte fórma. : cl1e- amanuenses ; equipa.ro.dos os vencimeu!D; 
fes a 6:000$, a.juda.nt.es, ensa.iadores, gr:wa- dos gua.r::as aos dos das alfandega.s d~ 1-espe
dores e fiel de balanças a 4:800$ e desenhis- ctiva. classe. 
tas a. 3:600$000. § 1." O logn.r rleallministrador do.s -capats· · 

c) Imprensa Nacional e ])im·io Official. con- zias será exercido por funccionariodo·quaóro 
sider31.los o thesoureirO e o re<la.ctor do Dia- á escolba. do governo. 
rio Officia.l como chefes de secção, o a.tmoxa- § 2 .• E' mantida a. actua.l · classifioo{'ão d15 
rife o a.rc~vista.- e os ·3.\lXiliares do .Diario mezas de rend~. equipal'ados, porem, os·VeD
Officia.l como. segundos otnciaes, o . fiel, do cimentos dos respectivos guardas aos: do; 

, a.g~~te do: a.lmoxa.ril~~do e o agente externo auarda.s da alfa.ndega. da ellpiW do P.stadolO 
como amanuenses. qual pertencem.. · · •. · 

... d). ~bor:J.torio Na.cional de Ana.lyses na.· .AI- Art.· 8." Todos os cargos administrati~• 
fa.nde:m. .da. ~pital.F~~der~l, considerados os que :se refere a. presente lei passarão a. ter 

... : "" cbmiços .d~.H -classe ~~mo p~imeiros officía.es, em. todas.as repartições onde fõr possivel; al· 
- · os. de 2•"·cqmo:segund.os ofl!cul.es,os de 3•. elas- guma. das categorias especificadas nas ro~Dal 

se e.o escriptura.rio como , am.anuenses e ·os do art. 1", deveildo.:o governo·alterar-' Jl(li. 
a.manuenses 'como pmticantes. . .respectivos regulanientos .nã.o só as'désiP.' 

e) -4.(and~ d?S. es~~os . da Ba.bia, Per- ções actuaes, como. o .que. mais· iõr .n~ce:.-sa,n~ 
... D:a.~9'1_l:&Q,.~ara, :R.~o~ qrande, . Port-o Alegre; de accordo cGm a presente lei. .:,. . . l 
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§ 1. • As nomeações pa:ra. os cargos de pra
ticantes em todas as rep:Lrtições publicas são 
•empre dependentes de concw'So, ao qual 
i>odem competir-~to os empregados de re
partiçijesinf~riores como quesquer extranllos. 
As promoções a àmanueruses, ~ndos e pri
meiros officia~ far-se-h~ 1/3 por merecimen
to a juizo do governo, lf:3 por concurso e 1/3 
~r antiguidade, tirados 1todos da catht>.goria 
unmedia.tamente inferior; sendo os dous ulti
mes exclu:>ivamente na repartição em que se 
dá a vaga. e o primeiro quer na propria re· 
partiç.ão quer em cla.sso ~mmediatamente in
ferior. con..-iderados cargos de cathegorias 
igues os de i~uaes vencinnentos. 

A designação dos ter<)OS fa.r-se-.ha unica· 
mente pela. ordem chroJaologica das vagas, 
dando-se a primeira :i. antiguidade, a. segunda. 
ao merecimento e a terceira. ao concur.so,muito 
emboro. o em pro :!Ldo o. suootituir tenha. sirlo 
promovirlo por fundamento diverso daquelle 
a que cabe o preencbimen to da referida. ordem 
chronole>gica. 

a.lludidos vencimentos, como si e1l'ectivos fos
sem nos po~tos em que foram reformados, 
com clire\to á alludida. gratificação de ensino. 

§ 3.0 A opção n. que se refere o §}o póde 
ter logar em qualquer época. 

Art. 10. Ficam provisoriamente mantidAs, 
sem aHcmu;ão, as repartições nii.o contem
pladas nas disposicões anteriores, bem como 
os cargos, que, não estando inclnidos nas 
tabetlas do art. 1", não foram mencionados 
ne:;ta lei. 

Art. 1 I. Os >eocimantos do pessoal de ser
ventes e mais uiarist.ts das reparticões pu
plicas incluido~ na presente lei, exclusão feita 
dos quadros op2rarios e dos compreheodidos 
am nlg-uns dos artigos a.nteriores, que forem 
inferiores a~. serão accreseidos de 40 °/o. 

Art. 12. Ficao Go•erno autorisado a abrir 
o nece;;..~a.rio credito para occorrer às despe7.as 
CQosiguadii:S m\ presente leí, que eutrarà em 
vigor a I de jnneiro de 1896. _ 

Art. 13. Revogam-sé- as disposições em 
contrario. 

§ 2. • Os cargos de cbefe:s de secção sã.o sem
pre de noameção por merecimento dentro da. Snlo. das commissües, 13 'ae setembro de 
repartição onde se dá. a -v·a.ga.; os de directo- 1895. - Medeiros e At'>uqueri]UC, l'elatot•. -
res são rempre de confiança. do governo, que Coellto Cintra. -Agostinho Vida~. - O$car 
os escollleri~ Jivremente,permanecendo a qual- Godoy. - ThorYUJ.: Cavalcanti, com l'estri-
quer tempo rlemissivel ad: nutum. cçües. 

§ 3. o o cargo de seeretltrio é de livre esco- · 
Iha do ministro, nomeado por portaria, ces· Veem ã Mesa. :15 segaintes 
sando. porém, a funcç[o ciesde que cessar o 
exercício do ministro que o.nomeou. A gra
tidcnção desse cargo nã.o póde ser accumulada 
com quaesquer vencimentos de nenbnm outro 
ce.rgo publico civil ou núl.itar. 

§ 4.• Para os cargos putbliecs a.dministra.ti· 
-ros sujeitos a concurso o nomeo.•lo será tirado 
dentre o~ tres primeiros c:Iassificados. 

Art. 9.• Os militares de mar e terra. que 
exercerem quaesquer fUJncções ou civls ou 
estranh:IS no Ministerlo dn. Guerra e Marinha, 
quer de eleiçiio popular. quer de nomeaçilo, 
deL"<am de accumular aos vencimentos ues:;es 
cargos. durante o seu e1rercicio, quacsquer 
"Yencimentos uas respectivas patentes. 

§ I . • Os que exercem cargos do magisterio 
nas escolas do Ministerio ila Guerra ou da. Ma
rinha optarão ou pelos si.mples vencimentos 
desses cargos ou pelos do respectivo posto 
com a gratiflr.açãode ensino, igual para todas 
as patentes, de 3:600$. Continuar-lo, entre
tanto, a perceber as gratificações addicionaes 
por .tempo de ma.gisterio que por ventura 
esteJam percebendo, calculada, porém, as 
DGvas a que venham a ter direito sobre os 
vencimentos de lentes ou professores, embora. 
optem pelos vencimentos militares. 

§ .. 2. ~ Os.officiaes reformados que exerce
r~m· os Cá-rgos â.-que se refere o paragra.pho 
an~rior e optarem pelCIS vencimentos mili
~ •. serão considerâdôs, para percepção dos 

Declaraçücs 

Declaramos que votámos contra a. emendn. 
da. Commissão de Orçamento dando 8:000$ 
ao syndico dos corretores. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1895.-' 
Pinto da Fonseca. - Oscar Godoy. - Chaga~ 
Lo/Jato. - Jo,ro Lu i::. - Tole11ti110 de Car
'flalllo .• - Bueno de .Mtdrada. - Mcwti11s Ju• 
nior: - Jose Mariano. -Lourenço de Sà. -
Gottçalots Maia. - Vieira de Moraes. -
F11rtaáo.- Carlos das Clw.gas. - Casemiro 
da Rocha. - Ft·ancisco de Ba1-ros. 

Declaro que -votei a ra vor de todas as emeo.
l.lns ao Orçamento do l\!inisterio da Justiça e 
Ne<>ocios lotet·iores, consignando verbas em 
be;elicio l.la instrucção pltbÜC.'l..' · 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1895 . 
- Frederico Bo1·ges. 

··.· . . ·._,. .. 
Declaro que votei contra todas as emendas 

:~.pres::ntadas ao Orçameoto dos Negocies do 
Iúterior e dl). Justiça, qne. importa..~<?:m a.u~ 
guiento de despezas. · 

Sala. das ~es,: 13 de setembro d~ 1895-
- ]o sê Carlos. · · 
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Declnro que votei a fa,·or da emend:~o dos 
Sl'S. Thom:tz Delfi.uo, ose.u· Godoy e outros 
r~st..tbe!ecendo a. vcrda elo orça.mento em vi
gor, pa1'a a. subvenelio do Lyceu de Artes e 
Ofticios desta Capítal. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. 
- .Sã Pci:r:oto. 

misSioca.das neste posto até 3 de novembro 
de 1894; 

2" discussrto do projecto n. 10, de 1893 
enumerat:do os bens não sujeitos á penhora.: 

1"' discussão do projecto n. 101, de 1895' 
autorisando o Poder Executivo a reverter ~ 
1• olosse do exereito o tenente rel'ol'mado da 
ar~:\ de ~vnllari:~. Carlos ~ugusto Cogoy ; 

O Sr. P r esidente_ Achando-se D1scussao do parecer n. :>2, de 189o, jul-
ndeant.'\d3. n. hora, d,esigno para a.manhl n. ga.ndo que deve ser dirigida ao goveruo a 
seguinte ordem do dia : representação de varies bancos e comp:~.nhias 

com sede nesta. capital, que reclamam contra 
Votação dos seguiJ:ttes projectos : o. cobrança do imposto sobre dividendos na 
N. 83 A, de 1893, autorisa.ndo o Poder razão de 3 1/2 °/o; 

Executivo a contra<:tar com o engenheiro Discussão unica do parecer n. 33, de 1895 
Ayres Pompeu Car"l"albo e Souza. e José Au- opinando no sentido de ser approva.da :i 

. gusto Vieira, ou com quem melhores vanta- emenda apresentada. pelo Sr. Galdino Lo
gens offerecer, a con1strucção uso e gozo de reto na discussão nnic.1. do projecto n. 99, 
um ramal ferreo da (~staçi'io de Sapopemba ã de 1894; . 
illul. do Governador,~, outros ruelboL'ameotos, 1• dirscussiio do projecto n. 106, de H!\15 
nas condições que indlica (2" discus:,iio) ; tornando e:xtensivo nos guardas de policia ~ 

-; N. 19~, de 1895, autorisa.ndo o go>erno a aos patrões de embarcações dos arsenaes de 
abril• um credito supplementar de 7:707$ à marinh~ da. R.epublic& o _beneficio de que 
verba.- Alfandega.s - art. i• n. 12 :lo orça- &"oza.m os guardas de policia. do Arsenal 
mento vig-ente, para oCCOrl'er ás despezns da ae Marinha da capital Federal, de con
Alf<\Odega do Estado do Espírito Santo (1 ~ dis- correr para o montepio dos empregados Jlll· 
cussã.o) ;_ - · blicos ; 

N. 145,A, de 1895, sobre <1. emenda otrere- I• diScussão do projecto n. H6, de 1892, 
cida. pelo ~r. Coelho Gintra. :1.0 projecto n. 145, a;utorisando ~ governo a contrnctar ~m Jus! 
deste an.no, que approva. o ra~u!:unento qoi- tin & Bande1ra a construcção de UJl?a. estrada 
baixou com o decreto n. 2.0-!3, de 15 ue de ferro aérea do largo de S. Francisco de 
julho de 1895. na pa!'te que elevou Teocimen- Paul~ a So.popemba ; 
tos e creou novos empregos na. Estrada. de 2• discussão do prvjecto n. 219, do3 1893; 
Ferro de Porto Alegt•e n. Uruguavann. (3• dis- autorisando o governo a innovar o contracto 
cussão) ; · de que é cessionaria a Companhia Gernl de 

N. 75 A, de 1895, <:oocedendo i Irmandade' :MeltJ.oramentos no Maranhão, segundo as 
do Sautissimo Sncran1en to da ca.ndelaria tres bases que apresento.; 
loterias de 1.000:000$ cada. uma. (redncçiio Discusslo nnica. do projecto n. 231, de 
pam 3" discussão do projecto n. 75, deste 1893, elevando a 100$ mensa.es a. pensão de 
anno), (3> discu!;sào} ; que goza. D. Constança. Ldopoldinn. de Albu· 

N. 139, de 1895, atttorlsnndo o Poder .E:li:- querque, viuva ~o capitão Francisco de Pmtla 
ecutivo a conceder ao engenhr:iro civil "Jo$é Almeida e Albuquerque; 
Dias Delgado de Car11alho Junior, lente do Discussão unica. do projecto o. 254, de 
externato do Gymnasio Nacional e protessor 1893. autorisMdo o Poder Executivo a. m~· 
do Collegio Militar, lllll nuno de licença.. com dar pagar a. D. Eola.Ha da Silveira. Niemeyer 
o ordenado, para trotar de sua saude (discus- e suas duas filhas solteiras, viuva e filb: 
são unica). do fa.llecido capitão João Conra.do Niemeye . 

1 .. parte (até ás 2 l/2 horas ou antes) . d'a. d:ta.. desta. lei em diante, o meio-soldo e 
' . ' ' · pensao que percebe pela tabella actua.l ; 

Continuaçiio da. 2D• discussão do projecto Discussão unica. do projecto o. 251, de 1893, 
n. 178, de 1895, tlxa:ndo n despe~ do Miuis- concedendo a pensão de l~ mensaes, repnr· 
terio da lndustria, Viação e Obrns Publicas tida.mente, em favor dos nlbos menores de 
para. o exercício de 1896 : D. Is:tnl':l. C1n•olina. amaro Cnldas o do 1\IU&-

Continuaç-ão da discussão unica do -pro-. cido f o tenente da. armada. Henrique Franclsci> 
jecto n. 5i, de 1895, :w:~ntendo em sua. pleni- Cald:~s; 

· · tu de os · direitos-cooli~ridos aos Estados -pelo Discussão nnica do projecto n. 283, de 
art. 64 da Constitui~(o sobre as terras devo- 1893, concedendo"'' à. D. Julia.na. Morel Garcez 

··-::· l~tas. situadas_. nos se,~s r~pectiv._o§,:.sterrito- Palha.,_viuva. do t~nente do exercito Dio~ 
· TJos; e dà outras prov1dcnc1as ; Garcez Palha, a pensão annua1 de · 960$000~ 

. ta discussão do projecto n. 140 A, de 1895. Discussão unica no proiecto n. i6 A, de . 
. autorisando o go-verno a. contirm:ir no pri- 1893, concedendo ã. viuva do Dr. João Fir

meiro }lOSto do cxcrc:ilo todas as pr~s com- mino Vellez uma pensão annnal de 2:400$)00; 
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Discussão uoica no projecto n. 172, de 1894, trada. de Ferro d:l. &hia, de Santo Antonio 
concedendo a. pensão de 100$ mensaes, repar- das Queimadas, ou de outro ponto mais con
tidnmente, a Ursulina. Candida do Couto e veniente. ú. villa do Morro do Chapéo ; 
outra, mãi e irmã do fa.llecido cit•urgião 3• discussão do projecto n. 20I, de 1894, 
naval Dr. João Pinto do• Couto; declarando ertincta. a divida em que ficou 

Discussão uoica do ·projecto n . 110, de para. com a Fazenda Nacional o fallecido coro-
1894, '.elevando de 60:~ n. 100$ mensaes a nel do exercito Wencesláo Freire de Car
pensão do o.lferes hon.orn.rio Antonio Pa.es valho; 
de Sã. Barreto ; 3• discussão do projecto n. 9 B, de 1895, 

I• discussão do projec:to n. IO, de I894, interpretando as disposições do n. I do § 1• 
disponclo que sejam entregues pelo gove1;no do art. 2• d<\ lei u. 260, de 1 de dezembro de 
nos Estados os proprio!> naciooaes que não I841. e do art. I• das instrucções approvadas 
sã.o necessa.rios para <) serviço da. União, pelo decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de 
e ó. lntendenoia. MuniciJ~al do Districto Fe- 1891 (redacção para a 3• discussão do substi
deral os edifl.cios, que menciona, onde se tutivo ao projecto n. 9, do corrente anno) ; 
executam serviços mu:nicipaes e os com- 2• discussão do projecto n. 202, de 1894, 
llrehendidos ne plano de melhoramentos desta detel'minando que os officiaes do exercito re-
capital. formados ou que se reformarem de accordo 

2 t ( . 2 1/'> h t ) com as disposições do decreto n. 193 A de 30 
~ pa.r e as :.. or:!lS ou ao es : de janeiro de 1890, si estiverem graduados 

2• d1scus~ do projec:to n. 134, . de 1894, no posto immedinto, scje~m considorodoo, paro 
opinando pela approvação do projecto n. 295, todos os e1feitos, como si estivessem eü'ecti
de 1893, que autorisa o governo a. contractar vamente providos na classe de que tiverem a 
com quem melhores v:anta.geos o:lrerecer o graduação; 
serviço de navegação dl)s portos de S. Fran- Discussão nnlca do projooto n. 123 A, de 
cisco e Amarante, no rio Parnahyba ao da 1895, autorisando o Poder Executivo a. allo
Tutoya., no Estado do Maranhão. sentar, no logar que actualmeute exerce e 

Continuação da 3" discussão do projecio com todos os vencimentos, o coronel Pedro 
n. 35, de 1895, autorismndo o governo a re- Pa.ulino da Fonseca; 
ver o regulamento e pro!!"l'3.mma. de estudos Di:>cussão nnica do projecto n. 260, de 1893, 
•lo Gymno.sio No.cion:U (r;daoção paro 3•- dis- conc.!dendo a D. Mnrlisa Rodrigues Cabral, 
cussã:o do projecto n. 205 A, de 1894) ; filha do capitão Josê carlos Cabral, morto na 

2• discussão do proj&~cto n. 39 A, de 1895, guerrt~. contra o Paraguay, uma pensão ao
determinando as condições de reacquisição oual de 848$, independente do meio soldo que 
dos direitos de cidadão bra.zileiro, com voto percebe; 
em separado do Sr. Ma.rtins Costa. Junior; Discos~ unica do pt•ojecto n. 279, de 1893, 

1~ discussão do pro,jeeto n. 135 A, de 1895, mandando que continuem a ser pagos a 
creando no Supremo Tl'ibunn.l Federal o ser- D. !IIathilde de Accioly Lins. desde 1 de ju
Yico tacllygrapbico, e d;Õ. outras providencias; lho de 1892, O montepio e meio soldo do seu 

3• discussão do· projecto n. 84, de 1895, fallecido filho, o alteres Sebastião Carlos de 
transferindo ao domínio do Estado da Ma.tto Aceioly Lins; 
Grosso diversos proprios nacioones, de que a. Discussão -unlct\ do projecto n. 122, de 1893, 
Unir1o não necessita ·p.1.rn os serviços fe- concedendo a D. Olympia Carolina da Silva. 
deraes; Barata, viuva. do desembargador Joaquim 

1• discussão do projElcto n. 89 A, de 1895, Antonio ria Silva Barata, uma pensão mensal 
opinando no sentido de não ser a.pprovado o de 100$000 ; 
projecto n . 89, deste an,no, que substitue palo Discussão u oica do projecto n. 221 A, de 
que a. elle acgmpanhn. :a tabella. F, annex:l. a 1894, concedendo a D. Cyrilla Rodri~ues da 
Consolid«çtic das Leis d:as Al(ondegos e ldesas Silva, viuv:~. do Dr. Francisco Rodrigues da. 
<le Rendas Federa.es; Silva., lente dn. F~uldade de Medicina da 

1• discussão do proje•cto n. 131, de 1895. de-· Bahia, a pensão annua.l de 2:000$000; 
claranrlo sem e.fl'eito a resolução do Poder Discussão uniea do projecto n. 197, de 1894, 
Eiecutivo, de 28 de outubro de 1891, que ao- relevando a prescripcão em que incorreu 
nullnu o n.eto equita.tivo do I!"Overno provi- D. Maria Josephina. Feita! Lima para perceber 
visorio de 17 de abril de 1890, e considera o ~eio soldo, a. que tem d1re1to. 
com o curso de sua :u·ma pe~o re&"ulamento Levanta-se a sessão ãs 4 horas e 30 minutos. 
de 1874 o tenente de cavallar1a Zozuno Alves 
da Silveira. e com elle todos os officiaes e 
praças que se acharem em suas condições ; 

l• discussão do projE!Cto ti. 93 A;.de · 1895, .-
autorisando ·o Poder Executivo a. mandar 
construir um roma.l do prol1ongrunento da. Es-
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Presidcncia dos Sn. Artliur R·ios ( 1• -vicc
president~). Tltoma: Dclpftino ( fu $Ccrclc1"i(J) 
c A1·t~1!r Rios (1° :r:cc-JJTesidcnte). 

"\o meio tlia. rroccd e~e <t <:ba.m<•da, <i qual 
re~pondem os ::;rs: Art bUJ• Rir.s, lostnAzevedo, 
Thomaz Delphillo. Tavares de Lyr:l, Alencar 
Guimarães, Sà P<>.ixo ilo, Gabriel Salgndo. Au
gusto Montene~ro, TheotoniodeBrit o, Edn:mJo 
de Berredo, No~noil~a Pnrnnaguá, Arthur 
de \'a~concellos, Piros Ferreira, Gon~~ lo do 
Lagos. Ilderom;o Lim:,, João LC•)Je~. F•·<~ocísco 
Bene,·olo, JoEé Bevlla<;na. Augusto Se,·ero, 
FranciS<'o Gurgel, .1 unqueira Ayres. Sih·a 
Mariz, Trind:~de, Jose~ M(n·iano, A rthnr 0J'
ll1ndo, Tolentiuo de CarY<1ll1o. Pereira de 
Lyra, Cornelio ri:\ Fon~ec.'\. Fe!·naudes Lim:1. 
A.r<:ojo Góes. Oetaviano Lourf"iro. Ol) lllpio 
de Campos, Mene1.es Prado. GouYêa Lima, 

- Saritos Pereirn, Militou, Froncisco Sodré, 
Tosta, Vergne de A breu, To!en til: o dos Santos, 
P11ranhos l\tontenegr.o, .;\thayde Juuior, Gal
dino Loreto, Frnno~a Conalho. Beli~n.rio 
de Souza, Fonseca. Pc•rtelln, Sih"a C:1stro, 
Agostinho 'Yidnl. Nilo Peçnnh:l. Ernesto 
Erazili(), Sebost1ii• !le Lacerda, Lnndnlpho 
de Ma~lllãf'S, Cbn~!'OS Lobato, João Luiz. 
Carvallio Mamão, M·Õnte•ro de Barros, Luiz 

- Detsi, Fortes Junquc·ira. Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Lamou1oier Godofredo, Ferreir;\ 
·Pires. Pinto da Fonsuca. Artbur Torres, Ma
noel F11lgencio, O!eg-~n·: o Maciel, Pat':l.izo Ca
valcanti, Lindolpbo Caet:mo. C<•rlos das Cha
gas, Cost.'\ Junior, Bueno de Aodr:•do, Mo
reira. da. Silva, PaduaL Salles, Furtado, Frnn
cisco Glicetio. Hermonegildo de l\lon~es, 0\"i· 
riio de Al.Jrantes, Urhano de Gou\·êa, ?.fariano 
Ramos, Brll:dlio da L.uz, Paula Ramos, FrtlD· 
cisco Tolentioo, Emílio Blum. Fouseca Gui
marães, App;u·icio Mariense, Victorino Mon· 
teiro, Aureliano BarltOSt\, Vespasiaoo ce 
Albuquerque, Franciisco Alencastro e Pedro 
:Moacy1·. 

.-\ bre-se a sessão. 
E' lida· e sem debtlte :lpprovada. a acta da 

sessão antecede.nte. 

PRIMElRA !?ARTE: DA ORDEM DO DlA 

Não ha. 'l"endo num•ero para se votar r.s ma
terias indicadas na cmlem do· <lia, passa-se ú, 
ma.teria. em wscussüo. 

E' â.nnunciada a. con!inu:,·~ão da. 2• discús
são ·do pro,iectó n . 1 ~iS, · de l 895, tixand o · a 
despeza do Ministeric• d:~ Inllustria, Viaçiio e 
Obras Publicas para o ezercicio de 1896. 

O Sr. Bueno de Anclra<le, coo
tiouani!O o di~m'So hontem interrompido,r~z 
~cr à C;tm<\ra que a Commissiio do Or~meo
to propoz no art. I•, rubrica 4• de!.te pro
cto, uma Yet·b.'\ de 60ú :000$ r.arn auxili~r:.. 
immigr~~o do Norte do paiz, sendo dons 
let·~os pat-a vnssagens e um ter~o para locn
~ão . A c;:; ta. ruurica. o OI"<ulor •~pre:senta. uma 
eu:enll:l. que nem restringe e uem augmenta 
dc·spezos. mas trata de applicnr aquella ver
La cotll criterio e com methodo, de modo n. 
t:odet trnzer resultados apreciaveis. 

O pro,íectr, da. commissão não determinou 
onde deve começar o« Norte "• de que falltL a 
cou~ign:1ç1io, e a emt>nd;t declnl'<l que ":~.o 
1\orte· l.lo E:; lado do E::;pirilo Santo.,.. O seu 
principal rim é estabelecer commi~ües de 
propa~r:~nda nos diversos Estados. adm de co
meç.or-se o ~ervi~o de immigrnç:1o por onde 
clle d.;ve ~cr começado- pelo estudo dCIS ter
renos que ,·ao s~r occupados pelos lmmlgt':lD· 
tes. om•recendo dados.seguros e informações 
certos das condit;ões locnes, como se fez no 
Estado das Alagóas. • 
. A emeoua. não ''isa, pois, augmento de 
verhu, mas:\ di~tribuiç1ío sensata, a exemplo 
do que se fez r-m S. Paulo. colloc.lndo o im
mi;;rante ao pnr e no conhecimento perfeito 
dns condições de pass:-~geos, de vitJa, de est:\
tistica. etc .. p:-~ra que não se dê o facto de 
~oltnr ellc desgostoso, por mo.l informado, 
desmor:~lis::ndo o E~tado. 

A segunda emend:~., que v:1i apresentar, re
fere-se a Fal:'rica. de 1erro de lpanem:~.. 

Como é S:lbido, essa. fabl"ica e de propl'ie
tl:lde da União, QUe!, desde os tempos colo
nioes. vo~a. anoualmeute no orça.mento,dando 
prejuízos con~tautes. Existe por abi a. opi
niiio errouea de que temos J:t o ferro do pr·i
meh-a qunlic.la~e. igual t~o sueco; qunndo a 
verllade é que elle é de pr:ior qunlidode que 
se tem empregado em industrias ; n :sua cx
troc~ão é raan, mas a transforroução do mi· 
n(!reo em ferro guzn custa mais e;lro uo qnG 
n importação do.t"erro estrangeiro. . 

Nos terrenos da Fabr·ica de lpanema ex1sle!'f:l 
grondes jnzid:u; de phospbato ue cal, que Ja. 
provocaram do illnstre deputado paulista, 
:)r. Gustavo Godoy, a apresentnçiio de um 
projecto, que estã em andamento nesta Ca
mnra e que mnnd<. p:1.ssar parn o Est.'ldo de 
S. Paulo o r.lireito de explorai-as. O orador 
diverge do seu colleza, acreditando quo n. 
p8l'tleulams se dP.ve de preferencia. fazer a. 
concessão de explora.ção, mediante concur
rencia publiéa. Neste sentido é que opresen ta 
emenda, n. qual, como se vê, não traz tnm- · 
bem nugmento de de!:peza .. 

Frisando este facto de não apresentar 
emendas qoe trãg-<ún·novos enc.'>r~os para o 
Thesouro. o c1-ador quer mostrar-se cc.heren
te com o que hontém _disse na t1·ibonn. e fez. 
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depois -por oCC3Sião d::~. Totação do orç:,meoto 
1lo Interior. Rejeitará tOth~ ess11.s emendas, 
IJUO considera como :~ss.•llos ao Thes<•m·o ; 
nms. si ellas forem approv;,das em 2• <liscus
siio, <'l.presentar.i. em 3~ o•utras que ·visem o 
de~envo!vimento do seu Estado. · 

e que a experiencia de muitos povos nos 
aconselha. 

Tal .! :\ summa do appello ao governo, que 
então publicámos. assiA"nado pela. elite dos 
patrícios residente~ nest:~o Capital . 

Dest.'\propaganda pns>ou-se â. convicç-ão hoje 
gener<\líso.da. e que. póde·S3 dizer, constitue o 

O Sr. Be~ila.(1ua-Sr. -presidente, programma. do p;u·tido republicano cenreose 
n. 1eitur1~ do relato1·io do nobre Mini:;tro da. cuidnr devotaclnmente elo promover por todos 
Agricultut-,\ e do parecer do digno relator da os meios 3. gr:tndc e pequena. a.çuda~em, as 
commisslio de Orçamento•, obril{a·me a. fazer graorles e pequenas barragens, aprofundando 
o.lgumos considerações para., secundando mui- O$ leitos do3 rios c estnbelecPndo verdadeiras 
til~ alnrm:1çMs feitas nes:te5 dous trab~\.lhos, baterias de barragens, uni1lns do comportas 
impugnar algumas, opini·1!es que me parecem nos pontos convenientes. n \:in.ção Corren, ns 
menos ruodltâas, especi:tlmente por falta de lígações tetegr;,pbiCIIS, o plantio do alvores 
attencão a circumst>mcias peculiares de di- a.:.ropriadas n. este climn, como, por exam
versag regiões do nos~o paiz e que no cmtao- plo. :1. amoreir<\. e. pot· esta mrma, rlesenvol
to iullucw profundament•e, subst.mcialmeote, Yewlo qu:•nto passivo! pelo estimulo de :~.u-
54Jbre a orgunisa~\o dos di\·ersos serviços a ~ilio:; r:'lcionMs. como sejum mode.;tos pre
CIII'JiO dn. União e dos Estados. mios pecuniarios, 0!1 di\·ersos mmos inuos-

trl:~es, m~ca.nlciJs. p:~storis, pl~cosos c ngri.-
Sr. presidente, o Estado a que tenho o Cl)lni', a pa.1• <.la. clitrusito da instrucçào pri

honra de J'ept·esentar ac:ha-se em condiÇões maria 0 profusion:1l, chegarmos a. appa.re
espeei:~lissimas pela ratalidade com que é pe- lhar 0 Estado do Coo.rí~ com os meios incon· 
riodic:~mcnte acossado por crises clima tolo- testaveis de enfrent.w v:mbjosamcnte quaes
gic:ls que :•1l'tctam profundamente a su~l vida, Quer novas calamidades que o assolem de 
o seu desenvolvimt\nto é<> bem estar d:~. po- futuro. 
pulacão. Est:t rjrcumst;mcia. e.Icepcional.esta Este programm:~. dil"ide-se n:ltumlmente 
snoordinaeão fatal á. C;.llamidade periodica, em duas partes, umn. que compete á União e 
nüo tem sido encarada com o devido criterio ontm qull é da alçada. do E$tl.do do Ceará, e 
e o necess.'\l·io ardor patriotico, porque desde nõs couvencidos d:~. ncccssido.do dos ta. política 
os primeiros tempos em que o ~heaomeilo de defesa. pois politica de defesa é como pôde 
tlnh:l. se manifestado, em. que esta periodi- e de\"e ser denominada, envidaNmos tOdos 
cidade fatal e os sens resultados funestos se os nossos esforços para chegar aos nossos 
tornavam previ:ltos, por muito tempo cogi- fins. (Ha um aparte.) 
tou-se nponn.s de prcst.'\r soccorros ii. popu- Mas, v. Ex. s.1bo que inf~lizmente no 
!~ção jâ. sob o jugo ela. c.alamiolade, quando ~orte em ~eral e mórmeute no Estado do 
ella so mnnifestavn. terri;vel e só muito tarde ce:u'à a c1rcumviziohos, a. deftcieocia de 
é quo os Poderes Publici)S comprebenl.leram capital é enorme, os recursos são exig-uos o 
quo este C.'\minbo er:~. errado e que a. sua estas empl'e7.ns demand;~m o dispendio de 
norma de cooducta.seosatameote deve;:·ia ser avultadas sommns. ·Além desS::l. pobreza, 
mui lo outra.. nttendeudo de preferencia à em- temos aimln. de httar com o exodo que se dá. 
}ll'ohoosüo de obras adequadas par:\ <\tte- de nmn. maneira. ''ertlglnosa. pa.ra as l'egiões 
nuurem os factos resultantes da. crise clima te- ferteis e ricas da. Amazonin,jusl:llmeute como 
rica. uma dura coosequench\ deste estado de cousas, 

A principio, como ainda. em 18i7 a l8i9, de onde nasce naturalmente o desanimo da
n.presentava·se o especltaculo tristissimo e quella populnçi"to serta.nejn, receiosn. sempre 
lleS<llauor da. distribuição· de esmolas ás po- dos etreitos de novas calamidades ; tis pri
pulações empobrecidas, sem meios de lutar meirns faltas de chu.,..ns nns êpoeas costumei- · 
eontrn as seccas ; muitas vozes se levnnta- ms. emigi".lm a.ttmhidos pelo espirito de aven
\·nm comb:lte:~do tal systemn e nesta propn- tor:\ formado pelo engodo de exitos fallazes 
{1:1ndn em que tive o ensejo de tomar parte ou simple5mente receiosos de f!\ I ta de trnba
modesta, ainda estudnn1te, por cccnsião da. lbo. Nestas condiçõeS ~õs ·teremos de regu
~ de 188i a 1888. pugnava-se arde!lte- lar ns nossas forcas sob a inspirocão de uma. 
llleotc t·ela id~n de aca.ba r ae uma vez· com economin severa., teremos de fazer as des· 
es..oe processo deprimente, que a \:la. tia o espírito -pezas com n. mais escrupulosa honestidade, 
do povo o que 16mvn-o naturalmente n con- de modo qne possamos, não obstante o:> en
\f:lhir babitos m:los c corruptores, a sotlrer, cargos puoli_cos, oonstitui_r um fundo de_ re-: 
emfim, uma grande quebro de sun. d_ignidade serva. especialmente d~s.ttoado a. gamntL~ a 
e d~ preferencia, de mod,>Sy\;tt2la~~~~ ~T·~ dcst:l. . {lOhl!ca de defe:;a conora. 
ser1amente desses tro.balt)~ prsVID)ti:~~;a.l-- çs insultos da paturoza1 revolt:ult\ con~ra 
guns apenas ·iniciados, qulta ~~nêm ftunl~" oos, e contamos, Sr. presidente, que nesto m· 

C~:us V. V . ~ 
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tuito seremo3 secundlados por todos os cea- desde já a importancia. de semelhante auto
renses indistinctame1nte, sem dissensão de risação e ao mesmo tempo demonstr:~.ndo a. 
matizes politicos. conveoieoc!n. e a necessidade do proseguimeo-

Por nossa. pnr!l) cumpriremos i risca to destes serviços publicos. 
este programmn, mas é tambem indispen- O acervo que nos legou o imperio não foi 
sa.vel que a União se desempenhe dos compro- só de cousas màs: ha. tambem maita cousa. 
missos tomn.dos e clOropl&te esse trabalho, boa.. 
planejado desde o imperio, cujo prosegui- Si no Ceára a principio estabeleceram o re· 
meoto tem sido mais rapido na Repub!ic..1., de gimen da esmola, depois compreheoderam :~ 
maneira que, em futuro não loogioquo, pos- necessidade de outro caminho mais effic~. 
samos e3pn.lha.r pGlo Ce.'lrU. os grn.ndes reser· tru~.is digo o, m:1is nobre, mais elevado, e des
vMorios, verda.deiros lago3 :wtiliéiaes, jâ. de logo foi empreheodidn. a constt·ucção da 
iniciados com a CO•OSLL·ucçã.o do açude do Estrada de Ferro de Bu.turíté que cortasse 
Quixadá. ; ba. outros project:'Ldos, como o ele todo o Estado, desde a Fortaleza. até o .Crato, 
Itacolomy e o Boqueir-lo das Lnvras e cs~e para que em futuro mais ou. ~enos pro
que beneficia iguallmente ao Ceará e ao ximo se encontrasse com o. Vl:tçao central 
Piauby, o projectado no valle do rio Poty. de Pernambuco, da. Parabyba. e dos Estados 

E..c:ses trabalhos e as barragens de que limitrophes. 
tratei, feitas nos pontos mais convenientes 0 sa. PttESm&NTEJ-Peço licooço. ~v. Bs:. 
dos rios, cujos leitos sejam aprofundados, para ioterrompar 0 seu discurso, atim de se 
sem perigo de ser aterra-dos por eft'eitos das prOileder i votação. 
comportas, form:ar-.lo grandes repressas de 
aguas, que prest:l.m.-se, além do mais (uzo O Sa. BEVILAQU& - Com o maior prazer 
da vida :lnim:ll e vogetal pela irrigação, attendo às ordens de v. Ex. 
etc.), até a pequenos. tt·ansportes em emba.r· Comparecem m:ús os srs. Limn. Bacury, Fi· 
cações apropl'iatlas, recordando o arrojado e feto Pires. Matta B:\rcellar, ca1·losde Novnes, 
problema~ico projecto ~: ca~a.lisação do Rio Bricio Filho, Hollaoda. <le Lima, Benedicto 
S. F,:ancJSCO pnro. o J~c~a.rJbe, e tere~os Leite, Viveiros, Gustavo Veras, Luiz Domin
f?rçosamen~, com a piev1s1io q.ue. a sc~en· .,.065 Costa. Rodrigues, Christioo cruz, Ani
Cia. nos ~aculta, ~- trans!orma~lO do clu?a -~io d~ Abreu, Fl'e<lerico Borges, Thomaz Ga
do. Ce'\ra, que ~a.o se~ o UDJCO a. lucr~r,. vo.lcanti Martins Jnnior, Gaspar Drummond, 
po1s que ~ Un1ao evulen~emente s~otn-.t Coelbo Cintm. Luiz de Andrade, Lourenço de 
~mbezz.t _esses beoefic:os efi'eitos. (~poiado~.) Sá., Medeiros é Albuquerque. Miguel Pernam· 
E V. B:r. sabe, é uma verdade w~nte~- buco, Gonçalves Maia, carlos Jorge, Clemen
tavel, que o ce:~.rense é um povo mtellt- tino do Monte, Rocha Cavalcanti, zamn, Au· 
gente... "'USto de Freitas, Neiva. Aristides de Queiroz, 

U:r.r S.a. DEPUTADO - Laborioso. Eduardo Ramos, Paula. Guimarães, Leovigil
do Fil""ueiras. José Igoacio, Flavio de Araujo, 
Antonio de Siqueira, José Carlos, Serzedello 
cor1•êa, Alcindo Guano.b~u':l., Julio Santos •. Eu· 
zebio de Queiroz, Ponce de Leon, ~ayrm~, 
Ca.mpoliua, Lim:~. Duarte, Ferraz Jumor, .RL
beiro de Almeida, 'Matta. Machado, FranciSCO 
de Barros, Case miro da Rocpa, Herculano de 
Freitas, Lamenba Lins, Almeida Torres, Lan· 
ro Muller, Martins Cos~, Maryal ~b:u·, 
Pereir:l. d!l. Costa., RivadaVla Corren. e P10to dA 
Rocha. 

O SR.. BEVlLAQU,\ - . . • laboriosissimo e 
morallsndo. · 

Essa transfDrmaçl'io, redunilará, portanto, 
no augmento e.xtrnordinario da pt'oducção, 
cujos beneficios serão communs ao Ceará e a 
União. (Apoiados.) 

os trabalb9s come<~os é que estão em 
adiantada elaboração, como sejam as duns 
estradas federaes qut! lá ei:istem, demandam 
atteoç;.io um pouco demorada paro demons
trar á. Camara. e ac> meu distincto amigo, 
relator do Orç:Lmentl> da Indnstria, que o 
l=•rolongamento dessns estradas não póLle ser 
interrompido nem s111a continuação licar á 
mercê de umn. autorisnçã.o tal como acha-se 
formulada no seu parecer .e que não seria 
negada pelo actual governo, espera.mol-o, 
attenta. a confiaoçn. Qtue . temos no seu crite
rio, no seu patrioti~>mo, na comprehensão 

- .· nítida das circumstancias do paiz; dos Estados, 
· mas -pôde comtudcr ser ma.l interpretada 

e portanto mal aJproveitada por gover
nos vindouros, e oeonseguintemente ê de
ver nosso acautelar o futuro, mostrando 

Deixam de comparecer com causa. pa:rtici· 
pada os Srs. R.osa. e Silva., Coelho Llsbo:l. 
Enéas Ma.rtios, Torres Poi·tugn.l, Pedro Bo~· 
""eS l:ielvecio Monte, Chateaubrlund, Arllll· , 
nio Ta. vares, Marcionilo Lins, Ma'O?el Caetano, 
Diooysio Cerqueira, Rodrigues Ltrua., Mnrco
lino :Moura, Torqua.to Moreira~ Lins ~e VDS· 
concellos, Urbano Marcondes, Almetda 

1
oo

mes Vaz de Mello. João Penido, Gonçn ye~ 
Ramos, Francisco Veiga. ~cta~ano de . Bri~· 
Va.lladares, Cupertino de S\qu~lra., R;od,?IP;. 
Abreu, Theotonio de Maga.lbaes, S1ma~~"" 
Cunha, I.Amartine, Costa Machado, Alfl'I:IN 
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Ellis, Almeida Nogueira., Domingues de Cas
tro, Di no Bueno, Gustavo Godoy. Adolpho 
Gordo, Paulino Carlos, CincinatoBrago., Alves 
de Castro, Xavier do Valle, Luiz Adolpho, 
Caracciolo e Angelo Pi:nheiro. E sem causa 
os Srs. Canha. Lima, Gominiano Bra.l:il, Se
baStião Landulpho, Cleto• Nunes, Oscv.r Godoy, 
Americo de Mattos, E:rico Coelho, Alberto 
Torres, Ba.!T'.JS Franco Junior, Paulioo de 
Souza. Junior, Domi:ngets de Moraes, Paulo 
Queiroz, Vieira. de Morae:s e Alberto Salles. 

pagamento de uma taxa. por tonelada. ki· 
lometro, que nunca serã. superior á calculada 
para a. Central do Brazil . 

Art. 2.• O prazo d;\ concessão serâ. por 45 
annos contados da. C<lnclusão das obras ou d&. 
data. em que rorem-inicíad.as as cdbr-.J.nças das 
taxns. findo este prazo, reverterão para a 
União todas as obras em perfeito estado de 
conservação, sem direito a. indemnisação 
alguma, reservando-se o dil'eito de resgatar 
as mesmas obras dentro daquolle prazo, me-

São successivamente postos a. votos e :>.p
provados em 2" discussãci os seguintes artigos 
do projecto n. 83 A. de 1893, substitutivo do 
projecto n. 83, de 1893: 

diante aecordo. _ 

O Congresso Nacional :resolve: 
Fica o ~ovcrno autorisado a. coutt·acta.l' 

com o en$enheiro Ayr-es Pompeu Carvalho 
e Souza. e José Augusto Vieira, ou com quem 
mo.iores vantagens ofl'Elrecer, a. construcção 
uso e goso do um raiDal !erreo que, par
tindo das immediações da. Esto.çiio do Sapo· 
l)emba, vá. termi:nar n&. ponta d&. Ribeim, 
llbn. do Governador; bem assim o estabeleci
mento de cáe3, docas, molhes de atracação, 
armazens e mais installaçõss necessarias ~ra 
o serviço completo de car~ e desear~ e de
posito de mercadorias e entreposto po.ra <\ 
~\Handega. de Juiz de Fó:ra. 

§ 1. o No oontracto o governo estipul~ 
minuciosamente as obras> a executar, nos fer; 
mos dos requerimentos ;~presentados ao Con
gresso, bem como os prazos para começo e 
terminação dos estudos e trab;~.lhos de ex
ecução, multas, etc., adoptando todos os 
melhoramentos iotrodmddos em installações 
congeneres. 

§ 2. • os concessionarios se obrigar-ao a 
montar um- posto de soccorros m(l.ritimos
provido de peSSO&.l habilitado e das embal'ca
Ções e a.pparelhos :~.per.reiçoados para o ser
viço de salvação dentro do porto do Rio de 
Janeiro. 

§ 3. 0 No contracto serão consignados os 
onus e favores geraas referente (!, viação 
!orrea, menos privilegio de zona, garantia de 
juros e subvenção kilometrica; se consignará 
t:1mhem o direito de cobrar taxn.s nos cães de 
Snntos, obrigando-se os concessionarios aos 
onus mencionados no rE>rerido contmctn 
quanto á presttlção de serviços e bem assim 
au_torisação pora constt•ucção de hospedaria 
de immigrantes e outr.as dependencias jul
gadas necess.'l.rias pelo g·overno do Estado de 
Minas, mediante prévio a.ccordo com o mesmo 
Estado. 
_§_4.0 o trafego no· ramal será. feito exclu

Sivamente pela Estradn• Central do Brazil 
para todas as mercadorias destinadas ou 
Procedentes da mesma estrada, mediante o 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposiÇÕes 
em contrario. 

E' posto a. votos e approvado em ta discus
são o seguinte 

PEtOJI!O'l'O N. 1 Q4 DE 1895 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. E' o governo autorisado a. 

abrir ao Ministerio da Fazenda o credito 
supplemeott\1' de 7:707$ á. verba.- Alfa.ndega.s 
- art. 7•, n. 12 do orçamento vigente, pa.ro. 
occorrer a despeza da Ãlfa.nd~<>a. do Estado 
do Espírito Santo ; revogando-se as disposi
ÇõeS em contrario. 

E' posta. a. votos e approvada a. seguinte 
subemend&. da. Commissão de Orçamento sub
stitutiva da. que foi otrerecida. pelo Sr. Coelho 
Cintra: 

Ao art. 1° accrescente-se: 
Paragra.pho nnico. o Poder Executivo e 

autorisado a reformar sob a.s mesmas bases 
do decreto n. 2043, de 15 de julho do cor
rente a.ono, os regul:..meotós das demais vias
ferreas de proprieda.de da União. 

E' considerada. prejudicado. a. emenda. do 
Sr. Coelho Cintra.. 

Em seguida. é posto a votos e a.pprovado em 
3• d.iscnssão o seguinte 

PROJECTO N. 145 DE 1894 

O Congresso Nacional decreta.: 
·Art. 1. o Fica npprova.do o l'e~ulamento que 

baixou com o decreto do Poaer Executivo 
n. 20,3, de 15 de julho do corrente anno, na. 
p:1.rte que elevou 'Ç'encimentos e _creou novos 
empregos na. Estrada. de Ferro de Porto 
Alegre a. Uruguaya.na. 

Art. 2. o Revog<tm-se as disposições em con-
trario. , · .::. - · 

E' o projecto assim emend&.do, a.pprovado 
em :~· discussão e enviado á Commissão 
de Redacção. 
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E' _postos ~ voto~ e ,appr~va~o em s~ dis- jã. mostrar ao ill!lstrado relator da. Com missão 
C\h'Sào. e envw.do a Comollssao de Redacr;-ã.o do Orçamento a lllusão em que se acha. S. Ex. 
o segu111te qu;.l.ndo a.ffil'rua em seu parecer qud todas as 

e.;tradas de ferro da União, e começ.'l. a sua 
cita<;:<"io pelas Estradas de Ferro de Batu1·ité e 
Sobra!, exceptuanllo unicamente a E;trada de 
Fe1·ro de Porto Alegre a Urugunyaun, davam 
deficits. 

PB.OJECTO N. 75 A DE 1895 

O Coug-resso Nacional decreta : 

Art. l. ° Ficam coneedidas ã. It·manllade·do 
SS. S<>cramento da Ca.ndelnrio. tres loterias rle 
1.000:000$ cada umn, em beneficio do l.lospit.'lt 
dos lazaros e das oultras instituições de cari
dade, que a mesma. irma.ndnde mantem. 

Mt. 2. • Para pt•oceder-se á e:s:tracçã.o 
destas loterias, fica o gvveroo autorisado a 
nomear t!seal idooeo: ~ uarJadas todas as 
repcctivns di:>posicões fiscaes. 

Art. 3.o Rc\·oga.m-!le <tS disposições em con
trario. 

E' posto :t voto~ o ~lpprovndo em di~ussiio 
unica e enviado à Commissão de RedacÇiio o 
seguinte 

PMJECTO N. 139 DE 1895 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o Poder Ex~cotivo autoris."\do 

a conceder ao engenheiro civil Jose Delgado 
de Carvalho Junior, lento do externato do 
Gymoasio Naéional e professor do Collegio 
}.lilitar, um aono de licença, eom o respe
ctivo ordenado, para tratar de sua. sa.ude 
onde lbe co o vier. 

Art. 2. 0 Revogam-59 as disposiÇÕeS em 
contrario. 

E' posto a votos o a•pprovndo o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se solicite do governo, por 
intermedio do MioistE~rio rl:1. Ma.rinba, o cal
calo rias vantagens pecuuiaria.s (soldo e gra
tifiroções por commis~.ões que 110 mirtimo e t~o 
maxirtto, poderiam c.ompetil• ao almirante 
Gonçalves durante o tempo que decorreu da. 
da.m de sua rerormt\ até o da S!l<\ reversão no 
ser"~"iÇO activo (la armada. nacional, nos ter
mos d;:;. lei. de 1894. 

s,\la.llas sessües, 11 de setembro de 1895. 
-Eduardo Ramos. 

Contiuúu. a 2• dtscu:ssiU> do projecto n. 178 
de 189S. fil:ando a d1~speza do Ministerio da. 
Industria, Vincão e Obras Publicas para. o 
e:tercicio de 1800. 

lo felizmente a asserção de S. Ex. é e:tacta 
em uma parte. e não o é na oat.r;t. 

A l\Sseveroção consignad:~o '[)Or S. E:t . não e 
real e faci! é t.!emoostr:\r a su:\ i!lusão,quaodo 
diz que n:1. vet'dade to• las as estrad,,s de fer
ro do Estado dão deficits actualmente,menos a 
ferro-vi:~. rio ~andense. 

Damonstr<\rei a S. Bx que,' no c~utrnrio, 
as duas estr:\das do Cea.ri, ~aturité e Sobral, 
s:'io nq nellas que dão menor tleficit, são 
aqnellas que teem cust:tdo menos :to Estt\do. e 
correspou,!om .-ant,.joiam~uto, taoto qu~nto 
as melhores, na utilidade immediat\ dos be
neneios qae levam i$ zon:ts que atl~vess:\m. 

Aetualmente, o irei de passagem, a. Estrada. 
de F<!rro de B<lturité n.cua.·se em màs con
dições. 

o seu trafego e irregular t>elil. deficiencia 
de mat~rial rodante, cojo provimento não foi 
feito regularmento por ocC1SiãO dos di>ersos 
proloogameutos que se deram, o que aliás 
devi:\ ter si·lo feito. e ultimamente devido 
nosdous grandes bvernos que muitos d<\IDDOS 
aca:-ret..'lram i Estrada de Baturite, assim 
como muitos damnos espalharam por todo o 
Estado, tão excessivos foram essés dous in
vernos, o do <~nno vassado e o deste. anuo, 
que aiuda continúa. contra toda. normahdade I 

V. Ex. sabe que as grandes accumula~:ües 
de aguas provenientes das grandes clluyas, 
e quasi sem iotet•rupÇ'ão por um per10do 
muito longo, arot·reta:n a perda. das pla.ota
cues, o estr:>go •las p:1st.l.gens. a morte mesmo 
do gado, espeeialmente miudo, des:tbamento 
de C<lS:1s fraCAS, arrombamentos de açudes 
por toda parte e, como é natural tambem, 
d.ando ã. estr:\C!a de fet-ro grandes prejuízos 
na. sua liulla. permanente, ao ponto de re~ 
"'istt·ar-se o uesm<>ronamento de uma grnnde 
ponte, a. do rio Canô:L 

Todos estes estrogos, de cuja. culpabilidade 
nfio póde aind<\ ror contrapeso sel' ooera.d~ :l. 
estrada, devem influi!· e pes.'\r para. o JUIZO 
e:taéto e justiceiro do seu rendimento actual, 
do exercício do anuo findo e do anno coerente, 
levando em conta os d.ispeoúios forçados sem 
remuner<~çl'io para. os reparos, tudo aggra
vado peta. interrupção do tt"afego durapte 
nlgum tempo, depois recomeçado com bal
de::t.ções. 

O Sr. José B evilaqua (con
tinua~ldo)-Sr. presidleote, reatando as consi
derações que fllZin. sobre o prolongamento da 
Estrada. dQ ferro d•~ Baturité, devo désd~ 

Mas, 1l).e~mo assim, ana.lysando as divers~s 
tabella.s qne illustra.m o bem elaborado rela
torio do Sr. Ministro da Inda.stri:t.: a.na.ly· 
sando ra.pid~ente as diagmminas que o ?-CO~· 
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pnnbo.m, V. E:t. verá. a. ·llemoustraç5.o do que horo foi escolhido para dirigir os t 1·ab.1lhos 
;.t<:abo de dizer. · da Estrad<~ de Sobral. 

Comparando as linhas de re~eita e de 1les· 
~z;\ desses diversos díagr:unm:~.s, rerereot<.'S 
us estradas d:~ Uniã.o, nó3 vemos que, des.le 
as origens destas linha!~ representativns da 
1·eceita e da despeza., a Baturité e a Sobral 
:;ão nquellas cujos ll'aços se manteem mais 
proximos em todo o decurso ; desde a inau
guroç;1o das esttwlns atté 1894 são aquellas 
ern que o equilíbrio mais teodeoch tem de
monstrado a eJTectuar-sE~. 

O Sa. NOGUEIRA PAR.A:-<AGUÃ- A poiado. 
q ~R. BEv~L,\QUA. - Pnro. cumulo de in

fel•ctdatle~, :sr. presidente, neste periodo, 
para mats pt·oloogar as demoras que sn 
davam, houve o nnuf1·a~io de um navio 
carrega.do ~e grande por~o de materiaes 
para a. _tnfeJ•z E~t~\ de Sobral, naufragio 
que vetu au1~n. ~3.ts a.A'gravar :\ demora, c, 
portanto. preJUdicar O!; mais vitaes interes
ses do.. estrada. O SR.. NomJElRA. PARANAGUÁ - Principal-

mente a. de Sobral, que: vai tendo um ren- O Sn.. NOGUEIRA. PAtu.SAGUÁ da um aparte, 
dimento sempre cresceo t-a, ao p:~sso que a des- o s~ .. BEVILAQUA _ Agradeço muito ao 
peza vai sempre uecrescf~ndo. meu dtst1octo coJlega deputado pelo Piauhy, 

O SR. BEnLAQvA-A estrada de Ferro de o apart_e com q':le me honrou, e que -rem corro
Sollral em 1889 chegou qua.si a. equilibrar n. borar amda mats com uma nova circumsta.ncia. 
receita com a despeza. que me havió\ escapado sobre a justificação 

Depois :~. receitl\ tlecre:<oou nté 1801 ; conti- <leste d0:3sqoilibrio que ainda se nota entre a 
nuou a. subir um pouco até 1893 e esta. teo- receita. e a. despeza. da. Estra.da de Ferro de 
dencia accentua- se cada vez mais para o aono Sobz-al. 
de 1894. O ~acto, cuja enuncinção eu começa.l'a quan-

0 SR.. NoGUEIRA. PAR!\NAGUA- Apoiado. do o Jllustre deputado me distinguiu com o 
O SR.. BEVlLAQUA.-E eu expiiCõ ao nobre seu aparte, e que é revelad(lf a. todos qtte 

relator da C!lmmiss:1o o motivo desta. altera- encarem com imp:\rcialidade e boa vontade a 
_ ,_ questão, do que se passa nessa estr:l.da, é que 

c;ao : lil.ltaram, de certo, d'-ldos, como aliás desde que se comewn o trafego de Sobral a 
coofe~sa o illustre genel'al Mello Rego, na. I pu, as rendas começaram a crescer de uma 
exposição que fez ao goveruo sobre o estado maneira extr<1ordinaría. avultando perto de 
t~ã;~tradas de ferro de propriedade· da 100:000$, oo ultimo exercício, e promettendo 

S. E:t. fez um estudo de gabinete, subol'- elevar-~e a muito mais.no actual, devido 
diuando-se aos documentos de que dispunha, _apeuas ao prolongamento.·· 
e estes foram deficiente!; muitas -vezes, por- O Sa. No~uEtRA. PAtuNAGUA.'- Desculpe
qne conclu~ões menos :~certadas a que por me V. Ex. mtet·rompel~o, masasshn e neces
\·e•es chegoa o illustre general. não pouem sario p:<t-:1. IJem enc.\minhar a. demonstração 
ser attribuidas si não a est:>. detlciencia. de que 'i· E~· está f;tzenuo brilhantemente. 
d:>.dos. E' preciso notar que a inauguração do pro-

S. E:t., analysando o custo total da. Es- longamento da estrada. até lpú teve logar 
trnda de Ferro de Sobral em 6.500:000$, e a em outubro, de sorte que de outubro a iíe
tlespeza. kilometrica 50:781$614, e o total tia. zembro é que se deu esse accrescimo tão con· 
Estt·ad;\ de Ferro de Baturité 11.266:710$190, sider;tvel, que subiu a. perto de 80:000$000. 
custo kilometrico 46:0210$383, S.~ •• si con· O SR.. BEYILAQ<JA- O illustre deputado 
frontas_~ estes dados com 03 das demais es· aiod:\ me au~ilia. vantajosamente com a ex
tradas, 'Ç'eria que, gu:u~dad3. a de>id:>. pro- posição ex:\cta do periodo em que este iocre
'POr~o. são essas as quEt menos teem pesado mento notavel 39 deu e que a nôs que conhe-
aos coft·es puulicos. . cemos aquella zona não surpreheode. 

E para explie:>.r a differ'eoça de rendas da O SR. NOGüElRA PARA~AGUA'- Apoiado. 
Estrada dê Ferro de SolJra.l, o prejuízo que 
\·ai accrescer a seu custo kiloruetrico, a seu O SR.. BEVILAQUA- Eu mesmo já. tenho tido 
custeio. a. S. ~- escapou a circll!llsta.ncia de occasião de ret>etir nest~ Camam que do pro
!J\le de 1892 paro. 1894, rteste periodo, durante longa meu to d:>. Estra.da. de Ferro de Sobral é 
15 metes, 87 kilometros; o 2SO motros,uistno- que vem naturalmente o allivio aos cofres 
cin. que vai de Sobr<\l M Ipü, -passa.odo publicos e a verdadeira efficacia dos intuitos 
pelas·du:~s Estnções intermediarias de Curiré qne elle tem em vista. (.4.poiado.) 
e Santa Cruz, este treC:ho longo estava. pre- F.conom ic:~ e comm~rcialmente é, d<:> pro
p:~rado, á espera simplesmente da superstru· long:~.mento ua. Estrada de Sobral que ha. de 
ctum metallica. dos trilhos, que nã-o chega- vir a sua renda. porque e ractc;> sttbido qúe a 
ram, n.pez~r ·dOS incessantes e~fo!ços da. re- P!imeira zon!l- q)le el\a atravessa, deC~mo.· 
presentaçào do Cearã., e do· d1stmcto enge- cun a ·Sobral, é Justamente a menos fertil, da 
nheiro e zeloso admin!istrador, que em· boa.' qual pouco se põde esperar no· futuro, e que 
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constituiu um erro na escolha, ou antes, im- Approveito o ensejo de tratar da Estrado. de 
posição do traçndo · porque desde muito Ferro de Sobral para. fazer um appello o.o 
tempo outros resultados teríamos colhido, si illustre Ministro da Viação, ao honrado 1·e
desde logo ell:~. demandasse a. Serr-~ de Ibin- la.tor. cuja nuseocia. neste momento eu muito 
paba,, em caminho do ·fpú. destacando do lamento, e fazer tambem uma declaração 
ponto conveniente um ramal para. a bella e agrada.vel aos meus dignos e estimados patri· 
uupvrtante Cidade de Sobral e ao contrario si cios do Cratheús: o prolonga.mento da. Estrada 
uão tivesse constituidc• o~e ramal como objc- do Forro do Sobro.!, de modo porque o.oabo de 
ctivo. (Apoiado.) el:pôr, é um facto resolvido destle o tempo da 

Como, ·porém, assim está feito e é t..'\rde mona.t·chia, e nõs todos esperamos Que a Re
para. voltar ntraz, o qrue cumpre f<lZer é PI'O· publica o continuará reli~iosamente . 
longa.r a. estrada., porque, s.·\lisf<Jzendo cab;\.l- Este prolongamento l1a de naturalmente 
mente aos verdadeiro:; beneficios e soccorros du.r-se até Cra.theus e não corno t\ principio 
indispensaveis â. população do interior, por pa.receu, sobrésaHando os moradores dessa 
occasião de novas sec:cas futuras. Vae cl)n. 1Jorescente localidade, á grande distancia da 
colhendo alguns result rulos, sempre crescentes villa.. 
desde que os tempos corram regulares, e o Conversando com o illustre Ministro da 
Thesouro vae pa.rallelameote tendo tambem n. Agriculura e com o distincto director da 
remuneração farta de C:l.\)itaes empregados Sobral, verifiquei que não tinham funda:. 
nessa. estrada, que é nrinc1~lmente o t recho meoto os receios do povo daquella. ''illo. por 
do lpú, e maior aiuda. quando ' !lhe~ ao Qb~1~as suppostas dilficuldades tecboicas 
uberrimo vn.lle do Poty. ÇPJ Ctz:'"'meuS que Q.ll&:~~ermin:\\'ia.m a conv~nieoeia. da pas
está. naturalmente de~tinn® n. set l)l>nto :le ~em distante não existem reo.hn~::nte e estã. 
bifurcação para o pr()loogamento da mesmo. perfeitamente resolvido que a. passagem serei. 
estrada: justamente dentro da villa. 

Pa.ra o lado occiden.ta.l seguindo o vali e do Ao meu illustre amigo e nobre Ministro do. 
rio Poty, em dema.oda1 de Therezina, vae be- lndustria eu recordo as primeiras palavras 
nefieiar uma. zona. rica do Piauby. . . que, com n. exposição que acabo de fazer, de

O Sn.. NOGUEIRA PAIUNAGUA'.- Que ainda moostram a. necessidade imperiosa. deste prQ-
d d d lon~mento e ao nobre relator a incouve-

nã.o possue um· l~ilometro e estra a e niencia da faculdade illimitada de escolhér o 
ferro ! ministro o melh:>r ponto em que devam ter

O Sn.. BE\'lL.\QU.>. -- E' verdade; inrelir.- minar estas duas estr:lda..s. 
mente aind<\ niio possue um kilometro de es- Não sou tambem afeiçoado ã. indicação hoje 
trada de ferro. muito corrente do arrendamento destas es-

0 Sn. . SrLn M."'Rt2:- Si não fosse a. sua es- tradas.Em principio sou naturalmente io-
trada natural ! . . . fenso ao Est<ulo como emprezario, porque em 

regrn. o Estado é um mã.o empro:>.ario; mas 
O Sn.. NOGUEIRA. PARAKAGUA'- Pare essa nesta questão de arrendameuto ou alienação 

mesmo ainda não pudemos conseguir Yerba.. das Estradas de Ferro da União, l1a !luas 
O Sa. BEviL."-QUA--Para o lado do Sol do questões o. encarar: Em primeil·o logar as 

Ce.'\râ., a linha, transpondo a ga.rg-.mta. da vantagens eeonomicas e financeiras que po· 
Serra da Joanoinhn, ·procurará seguir o valle dem advir dahi; e em segundo logar a. ques
dos lnhamus e prolougnndo-se por Arneiroz tão ela opportunidade. Acceito como verdadei· 
e Assará, penetrará. no rico e afamado valle ros os calculos dos que sustentam o proveito 
do Ca.iriry a eocootr:ar-se com a. Estrada, de eeonomico destas operaçOes, mas encarando o 
Ferro de Ba.turite no Cra.to. nosso momento social e político e precisa-

E' este o plano de viação na.tn.ral e espon- mente as difficuldades financeiras com que 
taneamente indicado para quem der-se ao lutamos, e justamente ,POr ellas, é que eu 
trabalho de olhar paTa. uma carta. do Ceará. considero absolutamente mopportuno o assen· 

O Estado, seguindo os plo.nos de defesa a timento para qualquer dessas operações oor· 
qne ba pouco me reli~ri, ha de naturalmente, que pareceria um:~. confirmação dessas iÔti'i
a. medida. 'lue pernlittirom os suas possos, gt\S .Que a ganancía e a. ca~idade dos 
fazer estra•'M econo:mica.s convergentes para. argentarios, estrangeiros prmcipa.lmente, 
as duas a.rterias principa.es; e quando tenba.- f<\~em cootra a. sol-:abilida.rle·do ~h·e~ouro Pu· 
mos consenouido as communicações ferreas e bl_tco do nossa Patrm, da Republlca . 
as communicnções telegraphicas, eSt..'\remos Acceitando, quando muito a primeira. p:u·te, 
certamente garantidos contra. os principaes .esta consideração. que a~bo de fazer, pes:~ 
e1Ieitos de novas seccas, a.ntes mesmo da tanto no meu espírito que absolutamente não 
transformação do clima.~ pelo conjunto das conéorrerei com o J!leu voto para. que seme· 
obras a que m~ refeJ:i. · lhante concessão seja feita. ao governo que 
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e.>tou certo, partilha. tambem da. mesma. opi- relator, não escapará a S. s. e terei uma. 
nião que acabo de emittir . confirmação valiosa. de todas as asseveraÇÕes 

Mostrarei rapidamentE! pelo estudo do dia- que acabo de fazer. 
gramma. referente á Estrada de Ferro de rr 
Porto Alegre á Uruguay·ana quão illusoria é In lcarei no nobre ministro uma. antorisa
a crença de meu illustrH amigo relator da ção que S. Ex· póde dar aos directores das 
commissão. S. Ex. diz que é a. unica que duas Estradas do Ceará : 
não d;\ t:le{icir e que ao contt•ario dà um ma- Seguindo este pla~o de emprohcndimento" 
anilico sall.lo como vem consigoatlo na. expo- de defeZ!\, S. Ex. pode conceder autori.saçã.o 
sição a.ooexa ao relatodo do Ministro da ~ra., ncs pontos .convenientes, proximo á$ 
Viação. estradas, serem fettu~ ?arra~ens para represa. 

Examinemos o respectivo diugramma. d~ aguas, 0 que servma melhor pa.ra. o ser-
Si S. Ex:. examinar o ponto em que se en- VIÇO das macbinas do que a abertura de po

contram as duns linhns de receita e despeza, ços, como actualmeote se faz; haveria van
vera que a.té o anuo de 18\T2 a linha de des- tagem de ter-se ngun. mais pura e não im
pez:l. maotiobu-se <'CinJa e bastante afast:lda pregnad~ dos sae~ que abuuclam nos poços 
d r h d · e que mUlto dammticam as mnchinas 
a 111 a e receita; que começava a. dar-se a Auxiliaria assim 3. Ex. o nosso pla'oo com convergencia. de 1890 para 1891 ; o cresci-

mento em 1892, seguind.o dabi em uma ma- vantng'em paro. as estradas e sem grande 
guific.'\ n.scendeocia, in[elizmente illusoria ! de~p~za. 
::; . EI. deve recorda.r-s1~ de que a receita de ~os temos em Grnoja. um exemplo da effi
J8U"2 para. 1894 coincidiu com o grande movi- ~Cia de uma barragem ; infelizmente, ahi 
mento de tro""" e material bellico por etreito nao fizeram comporta, falta lamenta>e1 de 

L~- sorte que com as successivas en.turr::das 
f~50~~ções de guem~ que se fu.ziam na estâ quasi obstruido o leito raso do rio Cu ri..: 

B' portanto, uma. renrla puramente ficti- a.hli ou Camocim que banha. aquella Cidade 
cia esta, porquanto ella. cifra->·e a. um jogo resislin~o assim mesmo a agua. represad~ 
de algarismo de um ministerio para. outro todo 0 rl~Ol' dos verões desde ~s. ~r.itameiros 

- d · li 1. . . tempos da. Republica, quando 101 1e1 por mas nao oo,rr~po? e, .m e 1zmente, a. reali- ordem do governo rep bl' 
d~de que, a p:•1me1ro. VISta, parece para quem . u ICrulO. 
ler despreoccupado o rela.torio tr:mscripto ·· _E' cur1o~, para quem d~nhece ns condi. 
no do nobre ministro e o. parecer de s. Ex. , çoes ge_ologJCc'lS e topogr::pbicas do. Ceará, o 
por quanto a.ttendendo a elevada. cifra que que alh se passa em relaçao ao rap1do extra
figura como trens especiaes. pessoal e cargas vasumeoto d<~s aguas nas tres grandes bacias 
transportadas por coot11 da União, verifica forn~ad:~s pelo. seu systema o!'ograpbico. 
que, em vez do saldo de 1.161 :422.~268 para No_s temos r1os de enorme percurso i o Ja· 
Ul~HI despeza. de 1.19Q: 14~420 contra a re- go~r1be, eor exemplo, que é O priOCI~l da 
Clllt\ do valor de 2.351::564$682, verifica-se bo.cta. ele :)Ulleste, tem perto de 800 kllome
realmeute um deficit dEl 48(1: 184$1l02 desde ti"'S, affiuente tia margem direita, o rio 
que descontem-se os 1.1541:607$070, corres- Salgado ~er:n 186 kilometros e não menos o 
Jlonrleotes ó.s despez:,s 'feitas por conta da Ban;tbu:ru ~~margem esquerda, do qua.1 por 
União e por motivo das •operações de "'oerra. sua .vez é affiueoto o Quixernmobin ; o Acn-
"Esta. estntda. como as outt-as de proprie- r<th? que bauhu..Sobral tem 279, o Ara.caty

do.cle do Estado tem lhe custado muito mais assu com 180 k•lometros, o Choró com 270 
como se veriric.'\ do conf1:onto destes mappas kilo!lletros, o Pncoty 110, o Coriahú o Ca
eln relação às Estradas Cio Sobral e de Bt\tu- moc1m 150, o Curti, que forma o porto do 
rité. Parasinbo, tem tambem 150 kilometros e ou-

A unica, cuja. despeza kilometrica é um tros menos importan~es correm na. bacia de 
pouco inferior às nossas, é o proloozamento Nordeste, sendo a OCC1dental banba.da. unica
da. Estrada de Ferro da. Bahia. Mas ~ra. des- mente pelo Potr que corre para o P~ub.y ; 
vanecer as illuslSes que pudessem nascer entretanto, dev1do à. n~tureza. do solo lmper
desta. circum.stancia.,_ b?-Sit.a.ler o que diz 0 re- meavel e ao fúrte decllve.paro ~mar, o es
ln.torlo do nobre m1rustro, reproduzindo as coamento das a.guas é mu1t~ rap1do·e nenhum 
nmrm:~.ções do illustL'o gene~l Mello R.ego, delles corre no tempo secco ! 
~n~rmadas pelo illustrn engenheiro que o Entretanto, a. altura. sobre de maneira ex
Mtnlsterio da Agricultura. commissiooou para. traordinaria. e darei idéa. disso aproveitaod,., 
completar os estudos da.queUe general o Sr. uma. rereroncia. que fr.z o illustre ministro il. 
Dr. Schnoor. · magoitlca ponte do rio Chorô, da E"stiada. de 
. A~un.rdo COII! anciedao.de o parecer deste ~erro de Baturitê, que incontestavAlmente 

distmcto protiss1onal sobre as duas Estradas e, pela. sua. belleza e resistcncia. da sua con
do Coo.r-.l, e estou certo q.ue aquillo que esca- strucção, uma obra bem calculada. •que honra. 
llOn, por def!cieocia de dados, ao primeiro a. nossa. engenharia.: o vão princi.P.a.l fica a. 



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 14:57 • Página 9 de40 

256 A.NNAES DA CAMARA 

cinco metros de alto:ra do leito do rio, como 
diz o reh1.torio. 

Pois bem ; em começo do fe•ereirv rleste 
o.nno, passei n pé pE!lo lc.!ito do rio, que não 
tinha o menor 'l"eStigio de agua ; começ~"\ram 
depois as chuvas àe~te grande iu,·erno, que 
ainda .:ou tioúo. ;1. ca.nsa.r er.otmcs prejnizo:; ao 
Ce:~.rá, o om m:\rÇ<> o.;; :tgu"s tin laun ohc· 
ga_do n. tn.l altura ClUe j:\. baoh:n·am a vig:l. 
principal 4~1. ponte!! 

Ainda no tempo do impe1io. e depois mnn. 
tido pelo govtlmo provisorio da. Repnb!ica., foi 
inicia. lo o serviço d<\ abertu1-a ole poços arte
:;ha:os no Ce:tr;l. Infeli~meote esse trabalho 
náo foi 1lirigido com oescrnpulo e com o cri
terio que era p<u-a de~jar. 

E é em um Estad.o sujeito a estas bruscas 
mutações. que se pretende recusar o prose· 
guime~to .da:; medii_t!as reconhec:clas nl!ce~~
rias e m•ll:>pens.i.VelS par;\ o seu melhora
mento. 

A escolha do terreno em que se deviam 
perflH·ar os p··ços não foi feit:l. attendeodo-se 
as condkções geologicas do terreno, depois de 
um estndo sél'io e a pura.:lo, e <to contrario em 
l'Uido;os pic-niks procurou-se a. conYeniencia 
de atten<let· a este ou aquolle ponto em que 
estivessem ami~os a quem sequerhl beneficiar. 

O result:\do é que tivemos o iosuccesso, e 
hoje é corrente<\ ct·enç:, de que os eíl'c~itos be
netlcos dos poços artesianos são impossíveis 
de obte1' no Ce:or;\, a1li1·muç;1o qne eu contesto 
e que ::ó porlia. nascer dos l~tctos abusivos a 
que ;;cabo de n.llur.lk. 

O nobre ministro faz um:~. e:xposiç;1o ma
enitic.\ desta grande obra do :~çtide do Qui
iadá. 

Para. que os nobr-es depnt.tdos faç:<m u :nn. 
iuéa. deste lago de 21 ruilhües de metros 'JU:l.· 
drados de :\rea., IH kilometros de co o torno na 
cota de 15 metros e que póde repre:;ar, l3i 1/2 
milhões dPI metros cubicos de agua, Jembm· 
rei o seeuinte Ll\ctc•: 

Os tt1'lbalbos do abastedmento de n.gm\ 
da Capital Federal segundo os •lados dl~ 
relatorio, comprell1endem 42 obr:ls, quas1 
tot.l~s gJ•audes caixns, como o re~erYatorio do 
Pedregulho e I)Utros, e açudes para. ;I provi
sionar a ngua. 

Pois bem, sommando a capacidade destas 42 
obras que tem importado em muitas dezenas 
de milh:n·es de contos ao E:;t:ulo, ellas teem 
apen<tS a c:,pacidade de 207 .óSl metros cuuicos 
no passo IJUe o reser\·atcrio do QuL<t;tdà 
tem 137 milhões e meio de metros cubicos de 
capacidade, 6 o mais colossal no seu genero e 
tem custado relat1Yamentc uma ninharia ao 
Estado. 

Mas este grn.ude bene:ici~ esti _em meio: 
falta justn mente a pai' te ll:t 1rrJg<\Ç<LO e é p:1ra. 
ello. que llevo chamar a attcnção do hoot·udo 
Ministro da lodui;tri:~. par<t que n.pr~ssa a 
remessa das com portas jà encommendndas, c:uj;~ 
demora jú. e5t.'l. causam!o prejuízos ao anda· 
meoto das obras e .ã. represn. da:; aguas prove
nientes deste !!1'<1Dde inverno, p;w •• P"det· iui
ciõ\r desde logÔ o serviçO da irrigação que, 
como v. Ex. e a Cnmara sabem, é um tra!>."\
lho especiali;si mo, e é a primeira etperienci:\. 
que se raz no Bra~ül. Do seu bom exito de
pendem as es;,erao.Çüs de todos a~ruelles poyos 
a.ssolados; por se.:c:•.s em no~so p:uz, e especJn.l
mente oo Cen.rà. destle que se di~·uJgue esta 
experiencia. decisiva. 

Ch~mo attenl,"<1o do illust~e mioi~lro paro 
esse facto, para que o mesmo nã.o s~ dê em 
relação á expcrieocia da irrig.l.tão no Quixa·lii. 

Refiictamos e poderemos bem, o r.lamoo 
iosuccesso de>te trabalho nacional, pr:~ticae 
scientitlcameute demoustr:tdo e:u tantos lo
~r"'s, ua. Algeria, na. Allema.oha., ltalia, Boi· 
lalld<~ e L~ranç:\, em todas as parte;;; n irl'i
ga<:ão tem tido verdadeiro successo. 

E por que motivo não se h.:L de dar o mesmo 
eutre nós 1 

Tudo vae do criterio com que o tralxllho 
sej:.~. estu<hi.Uo e execut:'ldo. 

Em au:tilio das necessid;tdes deste trab:.tlho 
prévio >em a i:léa. consi~nad~ no parecer do 
il luslre relator d<\ commis..~. quando con· 
signa. uma. verba. pa.m a colocisação do i'iorte, 
"erOO. peqnena, e que naturahneute seri ~u· 
zmcota.da, mas que em todo o c:~so, distri
güida. pelos IM.tt<.Íos põde racult:w-lhes o con· 
tracto •te colooos Iom bardos ou de outra pro
cetlencia atreitos a esse serviço de lnlgação, 
e que Yenlwm contril.luir para que sejam 
um~t realidade no Ceará os lJeuellcios alme
jados. 

Além •listo ha o. rouvcuienck~ de ir um en· 
genbeiro que o tenha. de cxecut:lr r.,zer os 
estudos no proprio terreno, nn. propl'ia zona 
em que e.:;;;e serviço é conhecido como uma. 
~ar;mtia indispeosavel para o exito quo lrulto 
c os preoccu pa.. 

E eu vejo eosanchas de conseguir estam! 
dida com o auxilio da. verba para colouisaçao 
do Norte. . 

E' preciso que ponderemos os· inconve
nientes, os prejui·:r.o~ e~orrnes do insucesso 
désW.. delicada experJeocLa. 

Nósjà. temos o exemplo do quanto e dolor~sa. 

u~r Sn.. D&PUTADO- Olbe que são apen35 
600 contos p:tra 14 Estados ! 

O Sn.. BEVILAQUA- Acho pequen:Í a. 'l'erlxi 
e c1·eio que será. ·augmenbda., e espero 
que :~ 11artilha seja. feita. sem que nenhum 
poss..'\ vangloriar-se de ter se a.quinbondo colll 
a. parte do leão. 

a. desillusão de uma. emprcza. em que mu1to 
confiamos. 
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Eu nii.o quero tambem que sejamos nós o 
lefw nesta distribuição ..• (riso) . 

Com relação a este particular pedemos ter 
ainth1. a ~culdade. de a:pplicar essa. verba á 
localisaçao de nactODiles nos terrenos demar
cados pam e beneficio da irrigação. 

Sr. presidente, não proseguirei nesse ter
reno, porque (l.!ém 4e rtudo em ma.teri<1. de 
immigração eu tenho id.!as muito particu
lares, muito restrictns •2m relação ú.s idêas 
communs de meus nobres collegas ; mas em 
todo caso não me iollibom de acceitar esta 
parte das indicações do !lobre deputudo rela
tor d:l commissão, e com certeza não serei 
por isso taxado de iocoh<~rente. 

Out.ro ponto, Sr. pres.idente, para o qual 
tenho que voltar n miinha uttenção e ao 
mesmo tempo pedir n. benevolencia dos meus 
honrados colle~s da C:lmaru, é a questão do 
teleg1~1 pho. 

O nobre minisll·o nu ~uu L'elatorio pl'ecoui.<:a 
a con;eniencio. da ct•e:1ção de seis circuitos 
interiores paro auxiliar a linha costeira e ao 
mesmo tempo garantir no Estado sua inde
pcndencia das linhas sub-marinas esh·M
geiras nos casos freiJ.ueo.tes de interrupção, o 
que ;~ experieur.h tem nos demoo;;tnulo que 
hem caro nos tem custado. 

Além desta coosi,let'ill)ft.O que por si só jus
tifica. a ct•eação do segurado circuito em aJe
nutado andamento, o no•bre mioish·o lembrou 
um.1. consideração de Olrdem estrate~ica, que 
aliás e tambem muito preponderante, •isto 
que pela sun e:~:tensão enorme as nossas 
costas nilo podem se1· sufficien temente Yi
giadas, fãcilitam o desembarque em pontos 
proximos as linhas e interromper facil:uente 
flOt' muito tempo o serviço telegraphico, ser
'l"iço ainda. mais p1·ecioso justamente nns 
•!pocas de commoção iu tet·oa ou de diillcul
dade ioternncionnl. 

E' portanto fór•o. de duvida que t!Hlo con
corre para. justilicar :). pt·omvta rcalisnção 
desses circuitos in teri01·es, e isto nttende 
igualmente o. con\·enieucias que se prendem 
ils considerações que tlr. em relação ás condi
ções e>peciaes do me11 J::st..'ldo . 

Em nome dos meus collega.s apresentarei 
uma iudicaç.ão atim de que, d<\ màueiJ·:J. mais 
ecooomica, ma.is Cacil, se realise a ligaçiio do 
Ceará com o ci1·cuito central de Pernambuco, 
~pro.-eitando os postes da Estm.:la de Ferro 
de Batul'itê até o Cr:..to e t.h\bi por deante até 
9oricnry, átrn.ves!:nndo uma. pequena. zona. 
mtermedia.. 

Mas, como t:J.rnbem n estrada. de ferro 
ainda não se ncllo. iu felizmente no Grato, e 
apenas seril. ht·evemente ivt\ugurada a. esta
ção de Huma.yt:í. o. 2SS !1:ilometros da Ct\pit:~-1, 
eu pt•opohllo npena.s que se faculte ao go
verno a autl)ris:lç.ão do dest<\car ria verba 
total tle coustrueções nc•vas 'do. telegt~tpho a 

c~rn~r:. v. v 

q~n.ntia . nece!!5a.ria para iniciar-se o ser
VIçO. 

Por emquaoto, como .a Caumra. sabe, ess.'\ 
despe1.a se limita unicamente ao custo dos 
ttos, dos isoladores o da pequena miio de 
obr:~, porque serão aproveitados os postes 
da. Estrada. de B~turité, e desta maneira. se 
ftLrÓ. f~cil.mcot~ Q. lis-o.ção do. Forto.lez\l COIU 

o circuito central de Pernambuco que passa 
por Ouricury. 

Apresentarei uma outra indicação paro. 
ligM' ;\ Cida.de de Sobral :í. Cidade \la Aca1·:~hú, 
a:proveit<\ndo aiucla até Mussapê os postes tla 
Estrada de Ferro do Sobral, o qUP. incurt•'
muito a linha e o seu custo. 

O Acan\hú é uma Cid:\de que tem um 
porto, no qual chegam freqnentemento os 
vapores de <.luas liuha&-teS~ d\1. ünbt\ 
i\Iaranl!eose ~~eruamht\ll!.\rul..:- ~ "' 

A Cidade fica a a~~ tb ~to 
de deseml>:wque, tam urii movimento com
mercial l'egula.r e :.is >ezes, por um motivo 
qualquet•, os m\vios deixà.m de sahir no dia 
marcado o que redunda em grandes pre
jnizos ptwa. :\s pessoas que teem de embarCilr, 
que veem ahi rot\l accommotladas ago:ndar a 
cll~g~\da. do vapor e maior a.indn é o prejuízo 
P\WO. os que fazem remessa düs suas merca
dol'ias, e tudo isto, Sr. presidente, todo e~so 
prejuízo e inconYeniente ó devido unicamente 
ã. falta de communicaçi\o telegl·aphica. 

Ness:is condições. urw teotlo conhecimento 
ex~cto do Regulamento do telegrupho na 
parte em que pelo art. 11 facnlt.1. as lig-ações 
feitas pela. União, conendo ns despe7.<tS por 
meac.ão, isto é, entre o Est:tdo e a União, a 
Municipalidade do Acarnhú requereu ao hon
rado ministro a. liguç;1o com Sobral, promt>ti
í!cnndo·se o. fornecer os postes telegrnplucos 
e um:1. casa. par~ :1. respectír:1. Estação. 

O Sr. ministro reconheceu a coo>eoieocin. 
dess;\ li~ação conlorme a Munícip~lirlado dc
moustt·ou na sua. petição, mas não pôde 
nttonder, seguotlo declat·ou no seu olilcio em 
resposta. por falta de verb:~. 

Attendeodo portanto a esses .ti\cto;;, nõs re
pres(lntautes do Cem··.!, apres.)nt:\mos tambem 
uma indicação pedindo a pequena. vet·b:\. de 
20 contos pt\r.t reali:;aç;lo de tito valioso me
lhoramento de i:Jteresse publico. 

Um outro set·viço cnja apreciação nos é 
sobremodo peoos.'l, ê o do porto. O nobre 
ministro fez umtJ. exposicão IJastante deta
lhada 110 seu relatorio, peb qual se evideoci;\ 
q_uão fun•las são a.s maguas do Ceará, quão 
g't·nn<les são os prejuizo.> que soO:re aquelle 
~tauo a par do s:~ccrit!cio que ii1z a. União, 
pretendendo dotax·-llle de urn porto, desirlera
tum que infelizmente ;\iud;\ llÜ.O foi obtidt>, 
cuja obtenção não se póde por emQunnto cal- .. 
cular quanto tempo ainda demorará ... 
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0 SR. CARLOS NOV'AES - Ao contrario tem 
tlado resultados oppo,~tos. ' 

O Sn. BEVJLAQUA - Diz· o uob1·e colle<>a. 
que me hoor:\ com seu _aparte, que tem dado 
re~ultados oppostos, e e.c que se inf~re t:un
bem da exposição <lo nobre !\lioistro da. Iu
dustria. 

O que é f•lcto é q1ue ho,ie as condições de 
embarque e <le;;embarqne no Cearit, são peio
res do. que emm antt!s dos trabalhos do JlOt'to. 

A Ctdade aclla.-se' ameac~1d:1. peh\ invasão 
do mal', que já attill,ze as suas muralhas. 

.Já um peqneoo aldeiameoto de C<\bauas 
de po.ll..ta,que fazem pa.rte dos iunumeros pro
peios uaciooaes a. 1pue o nobre deput;tdo pela 
9a.pital Federalrefe:riu-se, foi completamente 
mnundado, compleL~lmeute destruiuo por e$te 
'"'';\UÇ<lmeuto t!as agnas sobre '" Cidade. 

E11 nã.o entt'ô na :tpt·ecia.ção dos motivos 
que leem dctP.t'mlnado este est:Hlo de co1.1sas, 
não an:l lyso d~ qno lado pende mais ·~ b:dan
ç;~o <los abusos e do.;: err·cs, m:tis o que =i;iio 
posso deix:u· de l':t~:er com<.t cearJnse, como 
rcpt·e::entante •J;~qu;~lle E~tado, em meu 11omo 
e no de todos o:> m•ms collegas, é cha.m;w <L 
a.ttew;:ão do nobte ~.Iinistro d:1. A!!1.·icultur:1, 
e po:lh·-lhe qno onwcuhe-so com deci:;i'io, co:n 
toda. a eneq;h\, o.ninw.do de espírito de jnsti
ç:1. c.ie que te111 ctad,1• snbeja.s JWo•·as. empe
nhe- se em to:n,,tl' ttnlt• t•o:>olt:t;'Ü•), 11111a. me
!licla Jetbitiva, alinl ,!,~ 1'\llO e::: bre:•;·<J este 
est:hlo de cousas m•!lhot·c. 

S. Ex. tem papeis, tem proposh1s n:1. su:~. 
vasto. a tos peito do !Sel'\'ieo úo pot·to do Cem-.l; 
S. Ex. que estude •este n.s~umplo ~: resolv<'-o 
com promptidão de uma. maneit~L dit1niti...-a, 
por.1ue nà.•J ]lóde contin1t:w a.situw::ãl' ;ti'Jlicti
va. r1 ue nttra\'e;;sn. o Cenrú, a. carcstht do em· 
hal'•1Ue 'l dc.S{lm!x1rque de c:n•g:ts, dP. passa
geiros, de tudo, esp,ncia.lmante o p!Wi~o ex
t r·;wr·tlinario IJUe COI'Nill a:; pesso:\S, além dos 
a\·nltados prejuizos p;U';\ o comm~rcio e p::tl'a 
todos. 

P;:rece incrivr:l a lucta. que susteutnm 
:tquelles bravos, aquclles heroicos tt'tl.l;allra
•lores de c:~.rgo:\ e deHcarga. do p:>rto do Cea.l'á! 
NiLo se concebe o quanto \ ' M de ::;acriticio, o 
quanto vae de het'oismo na.qnella poiJrc gen
te, :\liús rr..alremunera.da. relatiYametúe aos 
sacl'it1cios. · 

E p:tr•~ nós ainda. ha um outro motivo de 
~oc!f:ltJ:vle por vermos resolvida a. questão do 
po1·to <.la l;'orta!Gz~. 

Nos temos outros portos p<wa os quaes de
vemos lançar as nossas vist~\S ; temos o de 
C:unocim, aue ê o melhor do Esta.do; temos 
o lle AC<trn.hü que p1r·ecis•~ de melhoramentos 
temos o de Ar:u:at.y, emtim, temos todos 

· ~:;se:;.- pol'tos ttue pre~eisam de nossos cuida.do5, 
·· e. en tretauto;;csta.mos cornplet;\mente impo;;-
: :;i bili tado3 de . pt·et.ender :\tteuuer :\ seus 
melhm·~~mcotos, el!llquauto uos a.ctJa.rmos 

a bracos com o tl':l.mbolho do porto da C:\
pita.l ! 
. Vou termina.r, Sr. presidente, e a propo

SitO desta. pt·estez:.\ ([e resoluç.'to do que 
concerne ao porto, lembrarei t;\mbem ao 
nobre ministro a ut·gencia da solução para 
um outro <1.:!5UmJ:?to, cujos papeis estãu Jll'€~GS 
em su;L sect·etarH\. 

Precisamos vit:ümente de procurat• recu1·
sos onde os houver. 

Felizmente no Ceará não fal!a. boa vonta
de 'P:I>I';J. tra.bnl\la.r, mas falta ó.s vezes em qu~ 
trabalhar, o qneé peiot•. 

Nós temos riquezas naturacs, temos minas 
variadas, temos as celebr•es minas de cob1•e 
da Viçosa, que e>tio por explorar ; e o tl-a
b;tlho c!estu. exploração depende a.penas tla 
soluç:to d(l. proJll'iedade \l;ts terras em que se 
a.ch;\m as me;;m;\S minas. soluç-ao que estã 
rlependtmte do.;; TrilJuu;l(~;; em parte, e em 
p:1rte jú. l':lSol vida 11ela. Cou:>tituição Fe
t!ei'<L. 

O Cear:'l., (:e :l.Ctôt•do com a Constituiç.io, 
fez :>u:t lei especial sobr·e miuas, lei quo foi 
elemento auxiliar t\ legistaç:ão congeneres du 
r.:utro:: Est;\dos, creio qne até do proprio es
tado co meu nobN :tmic:o Woistro da. ln
ó::J.-;tria, do íior~~ceute Estado de ~liuas Ge· 
r~,J~ . 

l·h\ pouco tempo houve \Xtra n. Bahi:~. um 
de~pacho 1},1 nobre i.íini:;tro u:\ F;\z<.mda, 
em relaçii.o a tet'l'i\S r!i;\ma.n ti:JaS da Bahia, 
q uc me parecem tl<t~ mesmas condições q:t~ 
õ1S minas do Ceará, segundo ü discu;;são tro· 
\'üd<t nest;'. Garoara. 

Peço portn.nto ~ S. Ex. que decida. isto, 
pOl'!JUO noEso intere3se c!: ver inic!:w-se esta 
explot·ação, porqtte dahi só terá de vi1· lucl'o 
para o Cearú, e de certo mo1o tumbem pat~l 
á União. 

Ponco import<l. :to meu argumento que a 
explot·;wão sej;t feit;l. pol" este ou pol' aquel
le; será feita oatu:·;llmente pol" aque!le,l,lu9. 
fol' vet-dadeiro dono, lll:IS que seja feita, ~-
e que é a questão, -

Nós quet·emosa exploração dus miuas; agor.1, 
jlOl' quem, qnal se.i<t o douo, é o que não no; 
preoccupa nashl. justa. exigencia.. 

Mais um facto que mostra qu;\Oto importa 
a. decisão do nobt·e ministt·o pal':\. os ioteres· 
ses do Ceal'á é que ha. unm concessiío de Es· 
tt•a.d•~ de Forro da. Viçosa. a Camocim com ~s
turlos já feitos, e c1~jos traba.lhos não tem sdo 
iniciados, porque dependem da que~tão dai 
minas. 

O St::.. lLt>EFONso LDIA - O fim da. estr:ld: 
é ~órnente a exploração da.s minas. 

O St'.. BHVILA.QUA- Neste particul:l.:' dero 
tlizer it Carnam, e o f•wo de bom gt-ad•\ 
que tenho urn interesse muito lcgi~illlQ, ' 
muito Gspecial: estt cstmdtt vae lig:tr VI~., I 
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a C;J.mocim; Viçosa, situnodt~. uo cume da Serra. 
da Ibhrpa!m, é o meu torr~osinl:o ml.tt\1, 
ó seu clim•~ é dos melhores do Br"a7.il, o seu 
solo é de uma. fertilidctde extrv.ordin:win. ; 
mas toda n sua lltoducçHo está pl'ejndic•td<l 
pela difficuld:ule de tronsporte rp11~ ab.;ot·ve 
todos os lucros e amortece comp1otamente o 
estimUlo pt\l'a, O trabalho,. reuuhiudo-o <~pouco 
mais do quo baste pn.ra. as nec~sidades da 
peCJUeO\\ zooa ciçcumvizinha. 

ramal tetegr-J.pb.ico que p~rtindo do · B..1.rras 
no Piauhy, vá ó. Cido.de do Brejo, no 1Ia.
r:~onhão. 

s. R..-Saln. das sessões, 14 de setem1>ro de 
1895.-Chr~slillo Cl"tt;- Educmlo tle Ber;·ed,o 
-Gusea~o Veras- Vi1iui1·os-Lui; Domir.gu.es 
- Co$l" Roclri!Jucs. 

E no entnmto. a.lém de todos os cereaes, de 
optimo café remlis.1.odo com o melhor de 
Baturité, que é dos mel\1ores do Br:~.zil e, p~r
tanto, do mundo, prest:t·:Se o seu clima, eter
namente amenis:>imo, a eultura. elas diversas 
(rl\clns europêas. 

Eleve-se a 250:0008. a verba para. pes
saal e material do porto do Natal. 

S. R.-Sala das sessões, 14 de setembro de 
1895.-::L'a'llares de Ly1·a- J-unqueira Ayres
Francisco Gw·!Jcl. 

ora, comecaudo o tral1alho d(\ exploroção 
das minas, e est1\belecida. esta estr~\da de 
ferro comprahende-se q\lle esta pequena Ci
dade que so tem mantillO complet:\mente es
tacionaria dnmute tantos nnnos ba. de flores· 
~r de· um:~. maneirt\ e;:;tr:\ordioa.ria, e eu, 
como filho da. Viços:~.-, nüo posso deixal' ue ter 
a m:~:dma nttenção pam isto ... 

o S•c CAntos DE No.-. .u:s - E' o viço dn. 

N11. rubrica 4• ao art. 1", onde se lê : 
-600:CJ00$. como auxilio p:l.ra a colonisar)lo 
ouropêo.. ct.e.-dig<\·:se:-000:000$. cowo au
xilio pa.ro. a colonisação européo. dos 1 Estados 
ao Norte do Estaclo do Espiriro S~nto, senrlo 
100:000$. para manter tres comtn.issões de 
propaganda para. colonisa<:.ii.O e o re~ta.nte 
par-J. gastar-se com passagens e localisa.çiío de 
immigranies. 

Viçosa, que y. E~. muito legitimamente de
f~oue . 

o S.r.. BE\"ILAQUA - AlYJi.ado, e o viço d:\ 
"tiçosa .. Si o oobro deput~ldoquizer encontrar 
inrol'maçõcs sobre o que .acabo de ex pender a. 
respe!to d;t Viçosa. ancontrn.l-a.s-ha nas cltro
nicas dos tampos das miSSÕes dos jcsuitas, 
det~ois da expulsão dcs hoilatllle~es, assim 
como encontr:w<i. tttmbcm algumas do C<llebrc 
~:h•o Antonio Vieira, que percot·reu aquella 
zona no secttlo X. V li. 

Eis, S1'. presidente. as considerações que 
d~salinhnd:unente entendi deYCl' fazer, na 
cetl~!zn de que os esforços quo :1e:>.bo de :\JlVli· 
car em men nomo e no' de meus distinctos 
ami<•os do Cearh serüo pcr·f.;itaruente intOl'· 
p•·clltcl~s l)ela. C:1marn, e de quo .a. attcncã? 
dclfa. lliiO serfl l'eCUSQu;\ .;\ <?S~\ Sl!l'!C de COllSl· 
dernçües ospeciaes ~o no:;so Estado. pm·a que 
as soluc;õcs tla Camnr;'l. n5o sejam em tlesac
eor·tlo com os nossos justo~ desejos e com o 
pro~t-amru:~. quo oxpenll'i, que conto seri\ :1. 
g:u::mtia. do ruturo do Ce:o.rú. e serà ao mest'tlO 
tempo a "':lranlia do mar,nilico concurso que 
o Ceará l~a de offer·ecer aos p~ l pitantes recla
mos dos interesses dos co•l'res d;L União. 

Tooho eouolaido . (Mr~ita b<un, m«ilo bem .. 
O orador é comp1·imelllo1do jJClO$ S,·s. depu~ 
tados .) 

• São liJas, <l.lJOia.dns ~ e?vi:J.llas :i. Commi.ssão 
ce Ory;unento as segmm;es · 

~ f:menua. ao 1wojecto n. 178, de 1805. 

S. R.-Sala ila.s sessv.es,l4 de:. setem~ 
1895.-B~\(.$~ ela. Aa<lri~~ -- -=:.: 

~ ~ - ~ 
Onue convier-Fica. o Poder Executivo au

torisndo a conceder ti. Socied:).(le P~to1·il e 
Agricol;). do Eo~udo de S. PauL:l ou a. quam 
melhores condiç.ões ofrerecer po.ra a 1:~ voura. 
n exportn<:áo das ja.zidus de phospha.to de cal 
dos terrenos da. Fabri~ de ferro tlo lpanema.. 

S. R..-Sa.!;). dt\S ses_'Õas. 14 ue setembro 1\e 
1895.- .Ducnod.: .1n<lradc. 

Ao n. 11 do ::: 10: - a.ccresccnte-se depois 
dt~s 1>ala.vrt\s Estrou:l. de Forro Centtal do 
81-azÚ as soguiutc;;:- c o da rcpartiç-:io gero.! 
dos CO!'l'CÍOS. 

S. R..-S;J.la dns sessões. J4 de sctemb:o de 
l895.-.'il'~$tidcs de QHci,·o;. 

S. R..-S<\1;). das sessões.l4 ele setembro de 
1595.-L:ns de 'V<l-•conceUos. 

Onde convier: - \50:000$ pa,ra construct.iio 
rlo3 tl~balbos dos r~m:J.Cs tele:;r-J.puicos do 
Pia.ully, vot~dos no ultimo or~mentv e pa.r'~ 
attentler á construcçíí.o dos l'a.m;~es d~ Va.
lon~a e Picos. 

A; rttbl'ica. G-Telegra.phos-a.ccre~cente·se 
-e ue 4.0:000$. p•n~ :L constt·u~~u de um 

S. R. - Sal:1 das sessões, 14 de sotembt•o 
<le 1895.-Al·lft~w de Vasconcettos. 
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Ao n. S ào § 10:- Substitua-se o seguinte 
periodo pelo seguiu te : 

Para. a.s prímeira.s nomeações, a juizo do 
director geral, serão a.proveftados os guardas 
actuaes que sonberem ler e esçrever. 

S. R.-sala das ses:sões: '14 do setembro de 
1895~-A.rlhw· d$ "Vascoaeeltos. 

Ao § 4° a.ccresceute··Se : 
O quadro de feito•ros passar;i. ~"constituir 

o quadro de inspectores do 4• classe, quando 
eliminada aquella. denominaç-ão. . 

S. R.-sala das sessões, l4 de setembro de 
1895.-.A.rthw· de 1'asconceUos. 

A' rubl!ica. 21- Obra.s federaes nos Estados 
-accrescente-se : Me:lhoramento do rio Par· 
nab.y ba., pesso:U e ma:tet•íal, 150:000$000. 

S. R . .:_Sala. das se!;sões, 14 de setembro de 
1895 .-A1·llwr de Vasconcellos. · · 

A' r.ubrica 21-Portos maritimos-Accres
cente-se:-Porto de a.marraç.<io-pessoal e 
m•tterial: -150:000$0:00. 

S. R. -Sala. da.s ses:~ões, 14 de setembro de 
1895.-.'l.rthw· de Vasconcellos . 

Fica. a di~cussüo adi:ada pela. hora. 

SEGüNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. 2•· discusS<"io do projecto 
n. 134, de 189,1, opiM,udo peta approvaçilo do 
projecto o. 295. de 1'893, que nutorisa. o go· 
veroo a. coutmctar, CGtm quem melhores van
tagens otrerecer, o se:r\·i~o de na>egaç-~o d<?s 
portos de S. Francisco e Amar·ante, no r1o 
Parna.hyba ao da Tuto•ya, no Estado do Mara
nhão. 

Eu tta em discussão o art. 1 o. 

E' lida, npoi;tda e J!csta conjunctamente 
em disc\JSSüo a. seguinte . 

Enc:cnda 

Ao J?rojccto. u. 29~ie 1893 : 
Artig-o a~tirc:-~1as condiclí-25 do <l.l'tigo 

precedent-e ~c;~ iguailmcnte autorisado o. go
verno a. contmctar o scrVico de um(l. viug~m 
niensal na. linh"' de naveg-.\cão entre os por
tós de Cor\unbà, S Luiz de ·cacet•es, 1\firn.udu. 
e Aquida.uaua, no Estndo tle Matto Grosso. 

s;· r...~ Sa.l:t das scssües, 14 de setembro. de 
18~)5.- .ilfa,·iano Ramo$. 

Nh1~aem pedindo a. pala.vrr. é encenad•t a 
discusSão e <\diad<\ a votação. 

E' sem debate encerrada a discussã.o do 
art. 2• cujo. >otação fic.1. adiadt~. 

Continua~" s~ discuSilão do projecto o. 30, 
autorisando o gcverno a rever o regulamento 
e prog-ramma. de estudos do Gymoasio Nacio
nal (Redacção par<.'l. 3• discussão do projecto 
n. 205 A, de 1894); · 

O Sr. ~.Iedeiros e Albu quer
que registra o malicioso sorriso com que o 
Sr. presidente annuociou-lhe que co o tinuava. 
com a pala.Yro. Realmente é .com espa.nto 
proprio que cheg-ott a. este resultado, na. obri
gaci\o em que se viu de arrendar a. tribuna 
por dias c dias consecutivos. Foi, porém, tão
attnca.do, que precisou defender-se longa
mente. O grosso dl\ tarefa já está f~ito. 
O que resta é relativamente pouco. 

Depois do. e:~:clv.são do eusiuo cl;\.S~ico, o 
outro ponto capit<~l é a..iuclusão da. philoso
phia. Està convencido que a animosidade 
que em muitos dos seus collega.s suscitaa 
a.preudizl\.~em de uma. tttlllisciplina provem 
das suas ~recordt\ções de collegio, da lem
bl'an~a realmente descorajttdor:~. do medonho 
Barbe-o celebre compendio official adoptado 
em quasi todo o Brazil. Do facto, porém, que 
um ensino foi mal dado nada. se pódc inferir 
coutrn- o seu val<.r. Não e evidentemente a 
esse methodo antig-o que o orador pretende 
f;~zcl' -voltar a mocidade. 

?IIostra. as accepções que tem tido o termo 
philosophia. E' ao procipio synonymo do 
sciencia de conhccime11to, Dü. SU<\ mais <'mrln 
siguificução. Mas ttwde, começa a diiferen
ciar·se em vari:.1s sciencias especi<1es : segue 
<1. lei do progresso, vindo do homogeueo para 
o heterogeueo. : 

Até o seculo passa.do ainda se abl'a.ngo de 
nm modo gcr·:\1 sob essa a.ppcllae<'io cC\rrnuum 
todas scieucias. A chimica e ttind<~ philoso
phi:~. hermetica. E quando se quer- repre5eU· 
t:.w pela imagem um typo de philosopllo, 
pinta-se-o cercado de livros, tendo perto um 
ocnlo, unm. caveira. e um alambique, como n 
indic<W n. ,\tener•\lidade dos seus estudos. 

Desde Bocon, porém, uma limitação se ia 
accentuando. 

O fundador do methodo experimenta.!, viu 
bem que, fosse qu(Ll fosse a. extens.ão d~ rcr· 
dades a que puüessem cb.egar as u1Yersa; 
sCieuci(tS especiMs-p:tr~ além elo tod:<S ell~s. 
ha:veria sempre um campo de.pesquizas alJer· 
to à philosopllia. . 

O dualismo do Homem e da naturez:\.e 
irredutível. Seja embora o homem um um~ 
m;\l, sem nad:L do divino nelle l)ÕCll1 ~ 
rcli&iões, tolla: a. scienci:~o que elle edifica e 
umo. scienci:t humana, feita com as suas 
seusf..ções de homem, o5 seus processos lJleU· 
ta.es car:~cteristicos, ns i ilusões, as deforma~ 
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especiMs, através das q_unas os seus sentidos 
entrem em communi~ç;io com a natureza. 
Foi por isso que Bacou escreveu a t!ECOriG do 
e;-,·o. Foi por isso que, mais uwde Descartes 
escreveu o disct~rso do ·methodo. Investign1· o 
criterio da certe7.a.,os methotlos que IJ.~\ de che
;:m· o.tê ellu, 3l1ber nt~ ·onde a conscieuci!L iu
diviuual é um guia se9oro c desde quando 
come<~ a. se1· i!lu!:Ol'io--mdagar afinal os li
mites do rehtivismo huDJa.no em face do 
mundo ambiente, tudo.s isto e da mais le~i
titlll\ i_nvestigaçtio. Dt'.lri :t Psychologia; dahi 
:\ Log1c.'t. 

Qua1_1do. o ora~or es:pe~i:\Jisou que da. Phi· 
Josoplw~ so se ensma.sse a Logic.'l. e a Psycho
lo~i<'.. foi pa.r-J. arredar a meta.plly~ica, para 
nrredar a mor:ll o.inda não constituída. scien
tii'lcameute, para :.\l'l'&lar a theodicéa. 

Nn Frnnç.'l... no correr ,:o ~mno passado. este 
nssumpto foi Jarg<~me:ate d iscuLil.lu a propo
silo de um inquerilo que a ,·c;;ista .'!;ut 
abl'in e a opilllii.O de RiiJot, de Foulliée, de 
Marilller e outros que indico. foi favoravel, 
si não ú suppressiio inteil'U, ao menos a cou
sid.:ra.,;el diminui(;iio da metaph!sica. Foi 
o que o oradot· fez, de nm modo radical, 
nlloliodo-a de vez. · 

R11corda nos cursos quo npt•esenton de vn
rios paizes a. existenciia clessn disciplior •• Lê 
o progt·amm(l. c.letnlhadC> dessn aula espec:i~\1 
Dt\ ltali.l. fazendo sentir como ensino do. 
psrchologia e da logicn podem ter um cara
ctel· puramente scicntifico, sem entrar (le 
fôrmo. alguma no estutdo ua n:~turezo. da 
alma e su:\S funcçües. Faz mesmo pam n 
Françn. e indica como no. Ingh<terra se tlâ. 
semelhante ensino, embora. não se lhe man
tenha o nome. 

Responde ao St•. Serzedello que lhe per
gnotn. o que entende _po:· psycholof:io., que 
ncceita. a acccepção em .que n. tomnm Spencet• 
e R.ihot e outr·as auto,t·idades na. matcrin., 
como entre outros o Sr .. Alfredo Fouillée. 

Ao Sl'. Thomaz C:Lvalca.uti, qne ll!e diz que 
Fonillée é um chnrlat."io e ao Sr. Anreli:\no 
furbosn, que faz o mesmo conceito de Her
bert Spencer, diz que nt~nhuma nspirnçiio se 
lhe atngura mo.ior que :a. <le iguo.lar um des
ses chnrlo.tães. Julgo.-se bem i sua. :om
Iu-a. 

Seja. qual ror a theorb. que se adopte sobre 
o homem e suo. posiçii.o na natureza, a psy
cholo,Zi(l. é .i ustificavel como scieucia distinct.'l.: 
a intelligencia é um pbenomeuo que só co
rocç.'\ n. apparecer de cedo ponto em· deante 
da escala biologica: Ribot distingue lumino
samente o campo da physiologia e da psyciJ.o
logia, dizendo que esta. ~~stud.a os phenomenos 
nervosos acompanhados de consciencio.. Essa. 
distiocção basta.. 

Aualysa entre outras considerações, a dif
ferença. de methodo da psychologia. moderna. 

que sahiu l1o processo uoico de introspecção 
do tempo' em ~Coú~ ~- n. ~
scieucia :lf .o!n<~.;.Oi~çan da~ df.ilf~-
se sobre >SI mma.. f.. )l5Ycho t: W!oderna. 
aproveita toclos os recnrsos do. experimeoto.
ção ; faz o cstu!lo compara.do das diversas 
r-,H;:.as ; e os C.'l::;os pntalogicos- experiencias, 
per assim dize!· espout.'lcc.as- servem de lar
:;:-a. b~se aos seus estudos. A associação de 
idéas, as illusões seusoriae::;, outros pontos 
ninda. uadn. teem do repo!!'naute a.o mais ri
goroso espírito scientilico. ~ 

Quanto U.logicn, o caso é outro. Certo, em 
cada uma <lns sciencias empregam-se proces
sos especiaes de raciocínio . Isto não prova. 
porêu1, que mais tarde, precisnmP.nte ao ter
mino.r o estudo dessns sciencias, niio se devn. 
estudar qunes fc.ram os processos empre~dos, 
qnaes os n1ethodos pelos quaes se attingiu á 
verdade, :\tê our1e !\lcaoça. o criterio ria. cer
t.e~. Spcncer, tendo de classificar a. logica, 
assi!!'D.nlou-lhe o t1l'imeiro log:~r nas serie de 
scieÜcias abstractas. 

Depois de outras considerações, o orador 
passa. :.\. e)(aminar porque o positivismo re
pelle a philosopllia do programma secunda
rio : porque elle tem o. sua philosophia e 
quer só elln, com exclusão das demais. 

O simples ft\Cto dt\ su:\ system~\ticn ex
clusão d~ pcsquizo. de ~·uws primo.rias e 
finacs ji~ é uma pllilosophia toda inteirt\ : é 
o :~gnosticismo, envolve uma. aflirmação 
:1bsolut:\, uma demarcação entre o cognosci
vel e o iocognoscivel. 

O ora.dor pass<t (1. n.na.lysnr as outras bases 
do Positivismo :a affirmação de que os ractos 
mais simples são os m<~is ger::es •. estando a 
generalidade, portanto, na rauo 1nvers:~ da. 
complexidade ; a atf!rmnr:.ão de que toda :1. 
ordem de existencia. suppüe corno conrli«:ão as 
Ol'dens de existcocia inferiores e mais sim
ples e ftualmente a irreductibilid:~de dllS sete 
cate:::orias de pheuomeno.;;. Lemb1·a que o 
Positivismo, se repelle, por exemplo, a Psy
chologia. do «charlatão» Spencer, é porque 
tem a sua theoria cereb1•al, que é uma. psy
chologi:~. propria, es_pecial. 

O orador n:lo f~z 1onov~.ão :~.lguma e:ttro.
võl.gaote. A idéa cte reduzir o curso de phi
losophin. á psycbolo~ia e logi<:-'1. foi debatida 
pela COcgr~n-ação do COII~gto de. Pe_dro 20 
aiodt\ no tempo da monarclnn e ah1 fot ven
cedora.. F.lla. ;;e encontra ali:i..'l ·em carto nu
mero de respostas, que fomm dirigidas á 
Coromissiio de Instrucção no ioquerito que 
ella fez . 

Estil. entre outras na do illustrado reitor 
do Gymua.sio Nacional, o Sr. José Verissimo, 
cuja alta capacidade elogia calorosamente. 

A expressão sciencias phitosophicas cjue pa.-" 
receu chocante :10 Sr. Sen.edello, e· tcdo.via, 
admitti~a.. Apezar de S. Ex; ter contestãdo, 
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está na. cla.ssific.1ção de i3acon, estiL no. de Am
pére. Na de Com te nã•o llO\IiO. estar. 

A do Speucer, ~elo po~~? d~ vista que ad
optou, _tambem nao a poaut conter em um 
g-l·upo a parte, quando :S.vencer che<>ou o. sul.>· 
dividir a. physica. e •CÔllocar su;\S diversas 
p~rtes 2m sois pontos difl'oz·entcs. E!!c, po
rem. n.ao esqueceu uem a loglc:l, nem a Jl~Y-
ehologla. · 

A p~oposito das designações «sci<.'ncias plli
losoplHcas» e «Scienc'ias historicas», qne o 
Sr. ::;erzedello estranhou, faz sentir one ;\S 
empre~on no set.:. sellt:itlo ;er;\l de coi·po de 
conhemmentos, tal qn:al r.omo se di r. ,~5cie•J
ci<ls jurídicas e sochles:• e a tê como se diz ~m 
o_s_programmas _da l~o!land;t qae teYe occa
su~o da ler : «SciencH\S commer·<:bes~>. 

Nãoyor.l!(l. fa1;e1• d_nvid;:. par:1. nin;;nem que 
por sc1encu\s lnstorJca:s se devesse entender a 
histona e_ a._ge~grapll'i:t- pl'imeil·o, porque 
a expressao_.)<~ e cons:\grada. ; ~epois. \JOl'qLw 
a geogra.pl!la de tal modo se pode considerar 
um _anuexo de histori:1. que na. Alle;nanh<"t é 
el?-smada. nns aulas d·esh disciplina ; depois 
:uuda., porque a sua prcprin. emenda fcllla 
em uma_ prova. I~r:-~.ti~~· de CM'tographiil.. 

Exammando oepo15 o qne te>G em vist.'\ 
com n; suppressão da. aula. especial de meteo
rologi<1, refnto. a a.tl'i'l'D1<1Ção de que não se 
possa saber desenho,.:sans sauer zeomet1·iu. 
tlescriptiva.. O dcsenh() ê a. se~unda- arte C}Ue 
a}>parece na. humanidvtde. Póde-sc conhecer a 
sua pratica, sem snber--lhes as theorias. Es
tende-se n. proposito i!('. signifi.cn.çiio que de>e 
ter o desenho no curso secunclario. 

Lê o que diz a lei ~;ctual sobre o exame de 
mad~rezn : disposição monstruos.1, que exige 
1-:1 dms di) cxnmes :mcce:;síYos, como pelo 
menos, cerca. d~ sessenta profe;sores. 

Não ha :tllunno qne possa resistir a. t(l.Dto. 
_ Col~lp_rehcmle, porém, muito mal que .o seu 

t:Lo d1stmcto co !lega. o Sr. Costu Azeveclo 
queira. apenas adiar <:sse exame r•u·a 1900: 
Ou elle é bom-e ~nt5:o orlo ha motivo para 
ailial·o alúm tio prazo uorm:ü de 1898 · ou ê 
máo e cumpre re!'ormal-o. Esse adiàmento 
nem ao menos trariL a. v~.ntazem da. experien
cia. Mdtra a. superio1•idade ~do systema que 
propoz, 1·edu?.idos a t1·es os sete e:ll::amP.s da 
lei actual e feitos solJ outro plano. 

Vae terminar. Annuncia. que mando.rü. á 
Mesa. uma. suv-emenda acercn. da exi,!reucia. de 
au~as dadas em lingnt\s estracgeh·as, exi
gencia que sô dev.1 servir ll<\l'tl. o Gymmtl:io . 

O f,leto de enviar essil. sull-emenda, não 
quer· dizer que e~pere: a. a.pprova.ç.ão de suas 
idéas. Ainda hoje, collcga uistiucto, .Z.\ran-

., tia-lhe que, sem o latim, ir-se-ia formar uma 
ger:.'I.Ç<'io de ignor:mte:s de nossa bella lingua., 
quando aliãs o orad.or estendeu o ensino do 
portnguez. 

Quanto ús celebres ctymologias, que se 
lembrem do Homero, de Virgilio, clos b"l.·andes 
escriptores \l;J. Grecí;~ e Roma., que uão S<l.
biam ;t etymo!ogiu. dos termos que empra
g~tv:.ttn. 

Cicero. quamlo um:~. din. lembrou-se de ss
crevct· ·~ tal rc~pcito, col!cociooon taes tolices 
qne qualqner mestre de ln.tim do nosso tem
po o conige facilmente. E nem J?Ol' isso elle 
cleixou r!o sar o grande oradot que aind:J. 
hoje <\dmiro. 

O orador faz :tind:t outras considerações. 
P<1I':t conclnir c!t~\ um::~. historin. tlos tempos 
de l~om~. 

Nero, o celebre imper:~.dor romano, fez vir 
um dia. á smt pr.:s·::n•."~ certo jovem louro e 
dcbil, que com sua. mãe e irmãs, imvit\ siclo 
p1•eso, p<w ter :\braçado as doutrinas do Cbri· 
sto e Ol'denou-lhe que abjura~e. O moco 
resisti:;, soube ser ~ereno e riJ'nJc. Nero teve 
então uma f<tcecia sinistr:t. Disse que -per· 
doaria. a Yida das que lhe e1·am caras, si elle 
conseguisse •encer em lucta aberta um dos 
m:~.is J'ol'tes gladiadores de Roma.. 

A condição era irrísorit\. 
Fragil e pouco dextro, aderrot.~ do cht'istão 

ern. certa. A despeito de tudo, elle foi, luctou 
e s:~.hiu venciclo. Qua.o\lO, porém, o impert\dor 
o escaruech\ po1• esse resultado, o moço teve 
uma resposta que póde set• a do or:ldot• au 
conclnir, ~erto tambem da sutt derrota., mas 
apezr.r ue tudo, sa.tisfeito por h;wet• feit.o 
qu:>.nto podia. 

Essn. J'esposta coutém-se nos segnintas ver
sos do voeta po1•tuguez qne narra esta his
torit\: 

«Vim ; cumpri men dever. Sabia quando vim 
Que a.lucta e1·a de morte e :1. morte para mim. 
i\1as quando t\ fe domina um coraçt'i.o viril, 
Lucta.-se contt'a. cem. lucta-se contra mil, 
13:, pelo sonho boro de um ideal querido, 
Pouco importn, o sahir vence~or ou vencido.» 

(Jluito bem, muito bem ; o orado;· e com· 
zn·im.mtado). 

Fica a. discuss.1o adiada. pelo hora. 
Pa.ssa-se á hora destinada ao expediente. 
O Sa. 1• SECRETARIO procede á leiturn ~lo 

seguinte. 

EXPEDIENTE 

Officio do !\tinislerio elos Negocios da. Fo.
zenth\, de 12 do corrente, enviando o requeri· 
mento que acompanhou o olllcio da Dalagncia 
Fisca.l tio Thesouro Federal no Estado do 
Minis Geraes, no qual o thesouroil'o da 
mesma repartiçiio pede seja crendo o Josnr 
de fiel.-A' CommiSsão de Or~mento. 
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O Sr. Serzedello CorrGa- Sr. 
presidente, pouco me dernor~\t'ei na tribuna. 
vesejn.va :~penas que V. Ex. me informasse 
sobN o destino de um projecto importantís
simo qne veio do Senado e que, segundo os 
estylos, foi remettido ii. commissão respe-
ctiv;~. . 

Sr. presidente, o modo determinado pelo 
Regimento é que os pro,jectos sejam remetti
dos no presidente du. commiss1o e este nomeie 
nm membro da. commissií.o (!'.te deve dar o 
p:u·cce[' respectivo, o fim de set· depois rLberto 
sobre o assumpto hwa-o deb<\te no seio da 
com missão. ~ 

Consta-me, St•. presicl~mte, que o prasidente 
da Commissi'í.o llC Legislo~~io não se a.cba. pre
sentemente mt Capit<\l F'ederal, qnt'..,_uão tem 
''iodo às sessões, de modo one rutv 8ci ~o 
pt·o~ecto de nmnistin, que ·\f'ciQ do .8eMdo, 
proJecto que encerr<~. assumpo da. !!!it'ior gr<L
vidnde, jã. foi distribuído, ou si acaso ainda 
dorme n:1. pMta. tio pre·sidente dessa. com
missiio,.a. espera que ven ba. á. Capital Federal, 
para. que seja. então distribuído e possa. ter 
p:trecer e ser objecto de discussiio no seio da. 
commissão. 

O Sa. CoELHo CINTRA dá um aparte. 
O SR.. SER7.EDELLO Co:RREA. - v. Ex:. com

prcbenue a importancia. do proje~to elle en
tende com :~.ssumpto d:\ m<tior relevancia., e, 
npez:1r do ;~parte que deu-me o illustre tlepu
t;tdo, continuo a. discordar do modo rle pensar 
de S. Ex. 

Acho que 3. Cnmo..ra. tem necessidade ur
gente de se pronunciar ft•:tnca.mente sobre 
este nssumpto ; em conb~ario a. opiuiü.o reSJlei
t:welrlo illustre doputadlo por Pernambuco, 
entendo qtte lw. nocessid:ade de dar a. conhe
cer ao paiz, no tempo mais breve, qual o 
procedimento da Ca.marn.. sobre assumpto que 
intet·ess:\ a vida de toda esta Nação. 

Espet·o as iuforma.cões que n.cabo de pedir . 

O S1·. P1·esid<:~nte -De accordo 
com o Regimento, a. Illes:~ enviou á Commissl\o 
üe Le~islnção o projecto que veio do Senado, 
o essa commissü.o já dev·e ter tomado conhe
cimento delle. O fa.cto da. ausencia. do pl·esi
dente dessa commissão não influe, porque, 
existindo a maioria da commi>são, es:;a. póde 
iodicnt• um ele seus membros para substituir 
o presidente e:n seus impet:limeutos; em todo 
o ~'S..O· o pt'a.ZO regimental para. que a com
mtss.to formulasse o seu parecer ~inda uão 
e~ü terminado e, por cooseguinte, a. inter-
\'cnçiio da Mes.'\ não tem logar. . 
. O SR':~ SettzEoEr.Lo C<mnliA - Agradeço a 
mrormação de V. Ex. e ~~paro que· a commis-
slio cumprirà o seu dever. _ 

Voem U. 1.1esa. as seguiutes 

!>ecklraçiíes 

Dechwamo5 que vo·k'\mos coutt•a o prcjecto 
n. i5 A, de 1895, concedendo á Irmandade 
do Santíssimo Sact•amento da. Ca.udelaria tres 
loterias de 1.000:000$ c~da umn. 

S;\la dM sesslles, 14 de setembro de 1895. 
Rivadavia Co>·>·êa.- Mm·çt.d Escobar.- Paula 
Ramos. -Pinto da Rocha. 

Deciaro que votei contra o projecto n. 75 A, 
de 1895, que concede •~ lrmo.ndacle da Cau
delal'iO. tres loterias de 1.000:000$ cada uma. 

S:tl:L. chs ses5ões, 1-1 de setembro de 1895.
Malta BacelZar. 

Deol.a.ro que votei contro. o projecto n .83 A, 
de 1895. 

Sala. dM sesslles, 14 de setembro de 1895. 
t'espasiano de .r1.lbuque~·liue. 

Declaro que -rotei contro o projecto n. 75 A, 
de 1895. 

Sa.h~ dM sessões, 14 de setembro de 1895. -
Tht;ma:; Cavalcanti. 

Declaro ter votado contra o projecto n. i5A, 
de 1895, (loterias da Caodela.ria) 3• diseuss.1o. 

Sol:\. dns sessões, 14 de setembro de 1895.
Jose Bevilaqua. 

Vão a imprimit· t\S seg-uintes 

REO.\CÇÕES 

N. 75 B-1895 

Reclacç<'io final elo p>·ojccto ti. 7:í A. clr: 1SD:í, 
que co>lcetle li lrmandaclc tio SS. Sc1cramento 
de' Canctelaria · t,·cs loterias de t. 000:000$ 
cada uma. 

O Con~resso Nacionnl decreta : 
Art. 1.• Fic..'lm concedidas á Irmandade do 

SS. Sacramento da. Ca.odela.ria tt•es loterias 
ele mil contos de róis cada uma, em beneficio 
do Hospital elos La.r.ares, e das outras insti
tuiÇÕes de carida.üe, que a mesma. irmandade 
m:~ntem. 

.At·t. 2. • Para procctler·se á. extracção dcst:ls 
loterias, fica o goyeruo autorisado n. nomear 
fi~al idoneo; gunrdad:~s tcdns as respect!'t'!\S 
disposições tlscnes. 

Art. 3. • Revognm-se ns disposições em 
contrario. ~ . 

Sala das Commissões, 14 de setembro de 
1895. - Paratiltos ~1Ionlenegro~- F. Lima 
Duarte. - J. A. Nei 'Oa. 
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N. J,!z B DE 1805 

R.:da.;,i,o iJal'a a 3·' discussiio do projccto n. t-1.2' do col'J'CHte ant!O, gue fixct a dcspe:;a 
dti J1liaiste1·io da Fa:;en,la 2Jal'a o c:ccrcicio de 1896 , 

O Congresso Na<:iono.l (lecreta.: 
Art. 1. • O P1·esid.ente da. Republica. é autorisado a. de.<pen<ler pelo Mínisterio da. Fa- : 

zenda. a qu~tntia. rle .-117.488:952$378 com os serviços designados nas seguiu~ rubrica.s: 
A saber: 

1. Juros, amortisa.ç.<\·o e mais despeza.s da divida externa. (como na pro-
• J?Oiita) •••.•••••••••••.•••.••.•••••• . •••••••.••• • •• ..•• .• ••• ••.• 

2. Juroo. a.rnottü;at.ão e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 
. 1S6'8, 1S79:,..U~89 (como na proposta) .................. . ........ -

3. ' Juros, amot•tis~.o e ma.isclespezas da. divida interna fundada. incluída. 
- o. somm•• de ;; . 250:000$ para o pagamento de juros de 5 • ;. das 

apolices r. enüttir em virtude do decreto n . 1.976, de 25 de feve-
reiro de 1895 (como na. proposta) ... ............... . .... . ....... -

4. Juros da divida inscripta. não fundado., anteriores a emissão das 
apolice~. e p-agamento em dinheiro das quantias infcriOl'CS o. 400~; 
(como na. proposta) .... . .... . ...... . ..... . ........... ..... •... . .• 

5. Pensionistas (como lia. proposta.) .................................. : . . 
6. AposentMos (COlllO ua proposta) ......... , .................... . ... .. 
i. Thesouro Federal: 

Pessoal: augmentada de 102.:000$. sendo 
92:400$ -para o :restabelecimento de 

-d ua.s sub-r1irectorio.s ·e~:tinctas da. 
Directoria das Rendas Publicas e ele 
Contabilidade. com o pe~soa.l para 
cada. uma de: um. sub-<lirectol', dous 
Jll'imeiros escriptura.rios. tres se
gundos e tres terceiros; l:SOO$ para. 
a gra.titicaç5.o d•e um auxiliar da 
Directorio. das Rendas Publicas que 
servirâ de secretario do consel:1o de 
fh,zenda; 2:400$ para. a gratificação 
do otncia.l de gab'inete; GQO$ para. a 
dos auxiliares; c1(~ 1 :SOO$ para a do 
auxiliar da. Direc:toria. de Contabili
dade; 2:000$ pa.ro. quebras ao thesou
reiro: de 1: 0002q)ara. o pagador .... 

Material. aug-meutada de 20:000$ para 
pub1i<'.a~ões e im]~re..~ões .......•... 

8. Tribunal de C-onto:s : 
Pessoal (como na, propost-.1.) ..... . .. . 
Mate~ial (como na proposta.) ....... . 

9. Recebedoria. da. Capital Federru : 
Pessoal, a.ugmentaotla a. consignação 

ele 36:140$ na.ra o restabeleci
mento da. ta.bêlla de vencimentos, 
mandada vigorar pela lei n. 266 de 
24 de dezembro d:e 1894 .. ..... . ... . 

Material (como na proposta.) .......... . . . 

lO. Caixa. de Amortisação: 
Pesso~t, ·augmenta.da de 1 :·oóos pará 

. quebras ao thesoureiro .....•.... . • 
- Material (cqmo ·na p)roposta.) .. . ..... . .. . 

775: I 00$000 

116:000$000 

320:800$000 
40:200$800 

185:390$000 
86:380$000 

150:000$000 
131 : 182.~500 

13.387:808.,~0 

9. 038:805$000 

23.361:612.$000 

7 000$000 
4.724 587$960 
3.398 ?95$388 

891 : I 00$000 

361 : 000$000 

271 :770$000 

281: 182$500 
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1 L Alfandegas : 

Ca1'ital l?ederal 

Pessoal: 
Augmenta.da de 15:40~~. sendo 14:400$ 

para equipa.ror os vencimentos dos 
lieis de armazem e dos ajudantes do 
:l.dministrador das capatazias aos se
gundos escripturariios e 1:000$ para 
quebras ao tuesourE,il'o . . • . ... .•...• 

:.rr~terial. reduzida de 15:580$ a verba 
destinada para o serviço typogra-
phico ....•............... . ........ 

Diversas despezas (como na proposta.) ...• 
Companhia de guardas (como na. pro-

posta.) . ..•...........•...... . ..... • 
•. Capatazias, deduzidos 4ll:260$ de 21 ira
- balha.~ores e 12 auxiliares de porta-

ri:J., que tiç;>;m supplrimidos .... . . . . . 
Apparclhos bydÍ':mlicos, comprehendidos 

: os guindastes e elev~.ores (c~o na 
proposta.) ............. . . ... , ~ ·; .••.. 

Dep~ito de polvora na. Uh;). do Boquti
rão (como na proposta.) ...• •....... 

.Material das capatazias, diminuída a 
verba. ae 10:0()0$ para. a.cq uisiç-:io, re
paro e conservação, 5:000$ para. a 
conservação das linhas de trilhos e 
gil-adores. 5:000$ para concerto 
do material rodantEl e 6:200$ para 
encanamentos e mais despezas com 
illuminação, agua e esgotos ..... . . . 

Serviço ma.ritimo e barcas de vigia : 
P<lssoal, diminUída a. verba de 7:300$ 

para. ser conservada.:~. tabella. estabe
lecida. pela. lei n. 2156, de 24 de de-
zembro de 1894 ................. .. 

~raterial. augmentada. de 80:000$ para a 
acquisi9ão de uma.ltlncha. surda .. . . 

Espírito Santo 

Pessoal: 
Atgmenta.da de 1: 100$. !>ando 800$ para. 

equiparar os vencimentos do fiel de 
armazem aos 2•• escripturarios 
c 300$ pa.ra quebras a.o thesourei:ro. 

Material (como na propost:l.) . . .. ... . ' . . ~ 
Capatazias: 

Pessoal (como na. propos·t.n.) .. .. . . - . .. . :. 
Material (como na proposta.) •• .. ..• ••.. • 

Lancha. a vapor e ~;ca1eres: 
Pessoal (como na. proposta) ....... • .... • 
~Iateria.l, augmentada. a verba. de 2:000$ 

para. combustível .. .. ........ . ..... . 
Companhia. dé guardas (como na pro-

posta) ... •.• •.• • , • .. : •• . .. . . •. •. .• 

C~mara v. V 

792:400:;;1)00 

51:000$000 
38:680$000 

455:800$000 

1. 079:877$500 

• 5iJ:SS:~ 

2:400$000 

166:000$000 

161:140$000 

187:70-3$400 2.991:903$400 

51);.l40$000 
6:968$000 

12:600$000 
1:800$000 

17:280$000. 

2:5oo~rlª 
17:700$000 118:288$000 
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Ba:hia 

Pessoal: 
Augmenta<l(l. de 8:600$. sendo 8:000$ 

para efluiparar os vencimentos dos 
fieis de arma.zÊiin e do ajudante do 
allministra.dor cla.s ca.pa.ta.zias aos 
dos 2 .. escrtpturarios e 600$ para 
que;,ra.s ao thesoureiro ........... . 

Material (como n:.~. proposta) .......... . 
capatazias: 

Pessoal (como na pr<:Yoosta.) ..... .•..... . 
Material (como na. p.rõposta) .....•...... 

Lancha a. vapor, b.wcas de vigia. e 
escaleres: 
Pesso:.~.l (como nn p:roposta) . .... ... .. . .. 
Material (como na proposta) . .. . ........ . 
Companhia. de gm<rda.s (como no. pro-

posta.) .................. .... ..... . 

Pessoal : 
Augmentada. a consignação de 2:500$. 

para a creaçã.o do logar de adminis
trador das capatazias, com 1:600$ ele 
ordenado e 900'..$ de gra.tifica.ção ; de 
300$ para quebras ao thesoureiro .. : 

:Material (como na proposta) . .. ........ . 
Capatazias: 

Pessoal (como na. p:roposta) . ........... . 
Material (como na proposta) .. · ....... .. . 

Escaleres: 
Pessoal (como na proposta) •.........•.• 
:Material (como na. proposta.) .. . . : ...... . 
Companhia de guardas (como na pro· 

posta.) ............................ . 

lllaceiõ 

Pessoal: 
Augmentada. de 1:600$, sendo 1:200$ 

para equipa.mr os veRcimentos dos 
fieis de armazt~m aos dos 2•• escri
ptu;.'a.rios e 4l00$ para quebras ao 
thesoureiro .... . ................. . 

Material ( como na~ proposta ) .....•.... 
Capatazias : 

Pessoal ( como na ]proposta ) ...........• 
Material (como mL proposta.) .......•.• 

Lancha a va. pl)\' e escalares : . 
_ Pessoal ( como na. proposta ) ........... . 
_ .Materia.l (co mó na. proposta).~ ..... : . .. . 

Gompa.nhia. de guardas (como na. pro-
posta) .. .. ............. ........... : 

308:200$000 
20:950$000 

116:610$000 
14:000$000 

05:388.~00 
10:000$000 

123:600$000 

44 : 9'>.-0$000 •· 
7:6008000 • 

7:200$000 
1 :OOOBOOO 

5:~000 
1 :(X,.J:;,OOO 

15:90fJ$(l0:) 

90:300.~000 
6:568$000 

18:315$000 
800$000 

13: 17i$.'500 
2:300$000 

22:600$000 

688:748.~00 

S-1: 340$000 

154:060$500 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 14:57. Página 20 de 40 

SESSÃO EM 14 DE SETEMBRO DE 1895 

Penedo 

Pessoal: 
Augmentada. a consigna~.ão de 2:500$ 

para a creação do logar de admi
nistrador das ca.patazius, com 1:600$ 
de ordenado e 900$ de gratificação ; 
de 300$ para. quebras ao thesoureiro. 

Material (como na. propO!!ta) .. . ......•.. 
Capat.azias : 

P~oal (como na. proposta) ..• ...... ... , 
Material (como na proposta.) ...... . ... . 

Escaleres : 
Pessoal ( como na propo!;ta) .........•.. 
.Materia.l, a.ugmentad.o d~~ 2:000$ . ... .. . . 
Companhia de guardas ( como na pro-

posta) ...........•................ 

Pessoal: 
Augmentada. de 8:600~~. sendo 8:000$ 

para equiparar . os vencimentos dos 
fieis ue armazem e do :1judnnte 
do administrador das cn.pn.tazios aos 
z-•• escripturarios e 1300$ para que
bras ao thesoureiro ...•......•. .• ... 

Material (como na proposta) .•... . •.... 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) .... .•. ...•.• 
Material augmenta.da a consignação de 

30:0(10$ para. acquiHição de material 
rodante e de um guiindaste a vapor .. 
&rcas de vigia e escaleres: 

Pessoal (como na propos.ta) ....... . .... . 
Material (como na proposta.) .•.•...•.•.. 
Companhia de guardas (como na pro-

posta) •. : .. . .......... . .... ... .. . . . 

Paral1yl;a 

Pessoal : 
Augmentada de 1: 100$, sendo SOO$ 

para equiparar os vencimentos do 
fieil de armazem ao!; dos 2"• escriptu
ra.rios e 300$ para. quebras ao the· 
soureiro • . .. .. ...••... ..•.•....... . 

'!.hteri:\l (como n:~. propi)SI.a) . . . ... . .... . 

Capatazias: 
Pesso~l (como nn. propo:;ta.). . . . . . . . . . • . 
Mater1al (como na proposta.) .•••. ... •... 

Esca.Ieres: 
. Pesso:~.l (como na. propos:ta)' ... • , .••• ·::; .. · 
Material (como na proposta.) •. •.• ... . : .. 
Companhia de gua.rda:s1 •... , ..• ..• · ..• .. . 

44:920$000 
6:793$000 

2:754$000 
400$000 

6:720$000 
3:000$000 

11:948$000 

305:800~00 
18: 118.$000 

166:950$000 

45:100$000 

75:000$0(p~ 
41:200$000 

122: 100$000 

59:440$000 
6:718$000 

10:196$100 
400$000 

. 5:520$000 ... 
400$000 

18:500$000 

7G:535$000 

774:268:~000 

l O i: 174$100. "· 
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Rio Grcmde <lo Norte 

Pessoal, a.ugmen tada. de 2:50C$ para a 
cr~.ão do logar ele admi.nistr-.1dor 
da.s capata.zias,.~om 1:600$ de orde
nado e 900$ de gratifi~çã.o ; de 3VO.S 
pal-a quebra:s.~o tttesoureiro ...... . 

Ma.te~ia.l augmentada. de 2:000$ pa.ra. iu
sta.l:~.r em com modo proprio o a.rchivo 
da. extincta. thesoura.ria. ..... . .. ... . 
Ca.pa;tazia.s: 

Pessoal (como na. propost-:~.) ••••........ 
Material (como Jla. proposta) ..•........ 

Esca.leres : 
Pessoal (como n,a proposta) . ......... .. 
Material (como Jila. proposta.) .... . ...... . 
Companhia de guardas (como na pro-

posta) ........ ..... ................ . 

Cearà 
Pesso:~.l: 

Augmentada de 3:400$. sendo para equi
parar os ve:ncimentos dos :fieis de ar
mazens aos dos 2o• escriptura.r,ios e 
400$ para quebras ao thesoreiro· .. . . 

Material (como na proposta) ..... ..... . 
Qa.pa.tazias: 

Pessoal, diminnidtJ. de 2:000$ para a 
acquisiçã.o de uma. balleeira de-atto 
ma.r. por estar mal coiloca.da ....... 

Material (como na proposta ....•... _ .•. 
Esca.leres: 

Pessoal. augmE~ntada. a consignação de 
2:640$ para serem elevados os ven
cimentos do patriio a 1:200$ e dos 
remadores 3. 1 :080$000 ..........•• 

Material, a.ugmentada. de :?.:000$ para 
a.cquisição de uma b~eeira. ...•. : . • 

Força de guard;!lS (como na proposta.) •.• 

ParnallylJa 
Pessoal : 

Augmentada. dEl 2:500$ para. a. creação 
do Iogar de: administrador das capa
tazias, com. 1: 600$ de ordenado e 
900$ de gr~~tificação ; de 300$ para. 
quebras ao thesoureiro • . : . ...... .. 

Material (como na proposta) •.....••... 
Capa. ta zia.s ; 

PessoaL(como na propos~) ••.•. . ...•.• 
M_e.teria.l (como na. proposta.) . .••..•.•• : 

· -- Escaleres · ::· 
·Pessoal (como :na. proposta) ••.••.•. • .•• 

·. Ma.teria.l _ (~OIX!CI: na proposta) ••.•.••• • • . 
Força. de·gua.rdla$ (como na. proposta) .• ; 

44:920$000 

7:882$000 

4:500$000 
750$000 

6:780$000 
7:500$000 

12:400$000 

123:·100$000 
8:268$000 

35:940$000 
300$000 

12:_000$000 

2:350$000 
33:150$000 

3:300$000 
800$000 

. ·-·· 
: 7:200$000 

1:200$000 
_13 :500$000 

77:982$000 

215:108$000 
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Pessoal: 
.!ugmentada. de 6:800$, sendo 6:400$ 

para equiparar os venP.imentos dos 
fieis de armazem aos dos 20• escri
pturarios e 400$ po.ra. quebras ao 
thezoureiro ...•. _ .. : . ..•.•........ 

~!l>terial (como na proposta) .......... . 
Capatazias : 

Pessoal (como na. propostz~) ...•.. . . .•. • 
Material (como na proposta) ....... .. . . 

Ba.rcas e escalares : 
Pessoal (como na proposta) . .. .. . . . .. . 
~Ia.terial, augmentada. dEl 20:000$ para 

uma lancha. a. vapor . .......... .. . 
Força de guardas (como na proposta.) . .• 

Pat·ci 

Pesso~l 
Augmen~a. de 69;7".-0$, sendo 8:000$ 

pa.ra equipara.r os vemcimentos dos 
!ieis de arma.zem e de ajudante do 
aaministra.dor das capazias' aos2"Í 'es
criptura.rios ; 600:00Ur$ para quebras 
ao thesoureil·o e 61: 120$ para. uma 
~,n-a.tificacão até 20 •/ ... que o Poder 
Executivo fica a.utoriiSado a. abonar. 

Material (como na propos'ta) .. . .......• . 
Capatazias: 

Pe."SSal (como na. proposta-.) ..•...•....•• 
Material (como na pl'Oposta) •....•.....• 

CI•uzador Caçador : 

1 
Pessoal (como na proposta.) . . .••.•. . . ... 

A viso Sc1·.:edello : 
Pessoal, augmentada de 2::040$ para ele

var a 1:800$ os vencimeutos domes
tre, a 960$ os dos c<n•·voeiros e a 8,10$ 
os dos tripolantes .......... . .... .. 
Lanchas a vapor : 

1ugmentada. de 3:840$ para elevar os 
vencimentos dos encarregados a. 
1:800$, dos ajudantes a. 1:440$ ; dos 
carvoeiros a. 960$ e dos tripolantes 
a840$(l00 ••••••••••••• • ••••••••.•• 

Barcas de vigia. : 

I Pessoal, augmentada a de 7:200$ para. 
elevar oe vencimentos do escrivão a 
3:400$, dos mestres a. 1 :800$; dos pa.-
trões a 1 :200$ e doH marinheiros a 

. --840$000 . . ·; .. ............. :-... ·; ....• 

I
Maierial (como no. proposta) •........... 
Forç:J. dos guardo.s (como na proposta).! •. 

149:500$000 
8:i68$000 

54:000$000 
2:400$000 

32:400$000 

43:300$000 
33:900$000 

367:320.$000 
26:136$000 

153:180$000 
25:100$000 

28:060$000 

15:080$000 

li:260$000 

' 23:Ô40$000 
52:060$000 

148:950$000 

324:268$000 

85G:IS6~ 
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:1llanâos 

Pessoal: 
Augmenta.da de 37:õ60.~. sendo 1:200$ 

para equiparação do fiel de armazem 
aos 2•• escr•ipturarios ; 400$ ptwa 
quebras ao thesoureiro e 35:960$ 
llara uma. gratiftC3.<;áo a. tê 40 "/., que 
o Poder Executivo fica autorisado a 
abonar ..•......••. ......•.. . .•.... 

Material (como na. proposta) .•••........ 
capatazias: 

Pessoal (como na proposta) ..... •....... 
Material (idem) ............ . ........... . 

Escaleres: 
Pessoal (como na~ proposta) ........ .... . 
Ma.teri:ü (idem) .. .... . .... ............ . 

·· Força de guardas (como nu. proposta) ..• 

Sa11tos 

Pessoal: 
Augmenta.da de 128:880$, sendo ll :000$ 

para equipa,rar os vencimentos dos 
1ieis de armazem e do a.judante· do · 
administradC>l' das C..'l.pa.t.azias ;.\OS 2~• 
escripturaric•s; 6Q9$ po.r<~ quebras ao 
tbesoureiro e 1'17:280$ para. uma 
gratific<\<;>.iio ;tté 40 • I"' que o Poder 
Executi>o fic:a. autorisado a abonar. 

Material (como n.a proposta) .......... . 
Capatazias: 

Pessoal (como na. proposta) •. . ........ . . 
Material (idem) ...................... . 

La.nchas a. 1a.por e escaleres : 
Pessoal, augmen'W.da de 7:200$ para 

mais dous :machinistas, de 1:800$ 
para. mais uro. foguista, diminuída. d<~ 
12:000$ pela suppressü.o de 10 rema-
dores .... .. ....•..............•... 

:Ma.tGria.l, augme:ntada. de 20:000$ par;.L 
custeio e de ():000$ para. a constru· 
cçã.o ue q uat:ro postos íi$caes terres· 
tres: ....... . : ............... ...... . 
Força da gua.rdas: 

Pes.;oál, augmenitada. de 24:000$. venci
mentos de 1 O guardas que ficam 
creados ....•... . .... . .............. 

11aterial (como na proposta.) .......... . 

Paranaguà 

-:,:::- . "::'·Pessoal: 
~- . AugmeU:tMla:de üoà:;;, sendo . 800$ :P•n·a; 
... . · . ·, equiparar os veccimeutos do fiei de· 

:i.r.mazem ao:s: dos 2•• escriptura.rios 
e 300$ para quebras ao thesouteiro. 

Material tcomo_n;t.proposta) ... .. ..... . . 

126:260$000 
12:948$000 

17:800$000 
7:500$000 

15:540$000 
::3Z:500$000 
40:300$000 

41 I : OSOS000 
lí:OIS$000 

15:600.)000 
2:000$000 

58:500$000 

12.'5:500$000 

183:600$000 
2:000$000 

-... __ :;. 

59:44d$000 
3:218.$000 

2.'>2:848$000 

Sl5:2'J3$000 

: 
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capatazias : 
Pessoal (como na proposta) ••.••.....•. 
Ma.terial (idem) . . .......... . .......... . 

Lancha a vapor : 
Pessoal (como na proposta) ..... .. ...... . 
Material (idem) . .. . . •...........•... . .. 

Esca.leres : 
Pessoal (como na proposta) .•• .•.....••. 
Material (idem) ....................... . 
Força de guardas, augmen.ta.dade 2:400$ 

pa.ra dous guardas qu:e ficam cre:;.-
dos ..• • •..... ••. • ..• ..•••. . •••... . • 

.Santa Cathar.!na 

PJssoal : 
Augmentada de 15:100$, sendo 9:000$ 

para a crea.ção de dons conrerentes, 
com ordena.do do 8:000$, e gratlllca
ç.ão de 1:500$; 5:000$ paru. .a crea.
ç;1o rlo 1ogar de guarda.-mór, sendo 
3:300:5 de ordenado e l :iOO$ de gra.
tifica.çio; 300$ para. quebras ao the
soureiro e 800$ para. equiparar os 
vencimentos do jiel d•3 armo.zem aos 
2°• escripturarios ................. . 

Material (como na. propo;;ta) ........... . 
Capatazias: 

Pessoal (como na proposta) ..•...... .. .. 
Escalercs: 

Pessoal (como na proposta) .. ....... . .. 
~!aterial (idem) ........... ....... .... . . 
Força de guardas (como 1na. proposta.) .. 

Rio Grande do Stll 

Pessoal: 
Augmentadt~- de 6 :SOO~ senclo 6:4CO$ par<' 

cqniparnç-:i~:~ dos vencimentos dos 
tieis de armazP.m <lOS uos 2"1 escri
pturnrios e 400$ P<\1.".\ quciJL-as a.Q 
thesout'eiro ............•..•....... 

M:~.terial (como na proposta) . ......... . 
Capatazias : 

Pessoal (como na. proposta.) .......• . ... 
Material (idem) ............. - ......... · 

Barcas, lanchas e ascn.lleres : 
Pessoal (como na. proposta) ............ . 
Material (Idem) ....................... • 
FoLoça. de guardas (como na. proposta) ... . 

. · Porlo Aleg,.-c 
.. .. - . 

·Pessoal: 
Augmentada de 5:200$. sendo 4:800$ para 

equiparar os vcncime:ntos dos fieis 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
i00$000 

16:450$000 

73:44.0$000 
6:348$000 

6:000$000 

6:240$000 
900SOOO 

15:900$000 

131:800$000 
9:136$000 

49:350$000 
1:000$000 

28:680$000 
·s:960SOOO 
66:240$000 

I 02: 884..5()00 

1 os: 828$000 

... 
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de ru:mazem M!S 2c• escriptúrarios e 
400$ para quebras ao 1.hesow·eiro ... ·174:200$000 

Material (como na. p~opostu.} •...•..••• •. - 24:386$000 
Ca.pa.tazias: 

Pessoal (como na p:topÕsta.} .. . . . •.. •..• • . 91:380$000 
Material (idem) ... . .. •. . ..••... . • : . •• • 13:000$000 

Barcas, lanchas e esca.leres: 
Pessoal (como na proposta.) ... . .. ... .. •• 6:95!i~OOO 
Material (i.dem) . ...... . . . ... . ....... . .. 3:00~00 
Força de guardas .. . ... . . • ..•......•... 36:000$000 348: 926.~000 

Uruguaycma 

Pessoal: 
Augmentalla de 1:1000$, sendo 800$ pm-;1. 

equip:war o fiel de :trmazem aos 2•• 
~scripturarios e 300$ para quegras . 59:440$000 

Mater1a.l (como na :proposta.) ••• .•• .. -. . . • 3:96~00 
Capa:tazia.s: -- --- .. 

Pessoal (como na proposta) ....•.... . ... 8:4~$000 
Material (idem) ..... . . . .....• . .. .. ..... 6:560$)00 

Barcas, lanchas e escale1·es: 
_. Pesso~ (como na. pro}losta) . . .. ~ .• ..••. . 13:140$000 

l\Iateri.al (idem).:·: ... . :: . . .. .. .. .. . . . .. 9:000$000 
Força de guardas (como na proposta} . . . 76:500$000 170: 032.~00 - --

~mbà 

Pessoal: 
Augmentada de 24:756$, sando 800$ para 

equiparar o fiel de arma.zem aos 2•s 
cscripturarios; 300$ para quebras ao 
thesoureiro e 23:056$ para uma. gra-
tiftca.c:.ão addicione.l --até 40 Ofo, que··> 
Poder Exec.ur.i"Ç'o :fica a.utorisado a 
a.bona.r . .• .• ..•. •••. •. •.... . • . . ••. 83:006$000 

Material (com,:, aa. r r·~posto.) .. .. •.•. . • . • 3:518$000 
- Capatazias: 

Pessoal (como na. proposta) • • •.....•. . . . 11 :i00$000 
Material (idem) •..••. • .••••• . .• . • .. •• . 1:500$000 

Lancha a. vapor e escaler~: 
Pessoal, · á.ugmentada. de 3.<300$-pa.ra.~ 

machinista. a 2:400$ aunuaes e um 
foguista a. 1:200$ ta.mbem annuaes .. 11:640$000 

Material, a.ugmen tada. de 1 .1 :OQO$ para; 
31:400$000 combusti"Ç"el da lancha. a vapor ...•• 

Força. de gua.rdo.s (como na. propo~ta.) . •• 18:300~000 161: 154$000 
----

S . Paulo 

Pessoal: 
Augmenta.da. de7:600$,·::endo 7:000$_para. 
· equiparação dos :fieis de ax·ma.zem e 

·--:····· ao- ajudante · ·dô ·administrador flas -
_capatazias aos 2"~ escri:pturarios e 
·600$ Ceara quebras ao thesoureiro . .- ~:800..~00 

~{a.t."ilriul como·na proposta) ..• .. . . . ... ·• . 230:800$000 466:600$000 ----
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Delegacia fiscal do Rjo Grande do Sul: 
Pessoal (supprima.-se) ...... . .........•......... . ..••.. . 
Material (como na. propo!;ta.) . . .....•.......... . ........ 
Para. despeza.s imprevista sou urgentes nas diversas alfan-

de,tra.S, reduzida. de ~i0:000$000 ••.• . ••••••• •• •• ••••• • 

12. Delegacias fiscaes: 
Pessoal: 

Cinco dele,o-a.cias fisca.es 1110 Pará, Perman· 
_buco, Bahia., S. Pa.ulo e 'Minas Geraes, 

com· o seguinte pess,oa.l cada. uma : 
1 rlelega.do. . . • . • . . . . . .. . . 9: 000$000 
2 1·~ escriptura.rios....... 4:800$000 
2 2•• ditos, ..... . ........ .' 4:000$000 
2 3" ditos..... . ........ . 2:400$000 
2 4"' ditos. . . ... ... . .... 2:000$000 
l thesoureiro . • . . . . . . .. . . 6: 000~'000 
1 fiel. . . . . . . • . • . . . . . . .. . . 2:400$000 
1 ca.rtorario . . . • . . ... . • . 2: 400$000 
1 porteiro .•... ~- . . .. .... 3:600~00 
2 con~inuos.. . . . . . . • . . . • • 1 :200~000 

15 

Uma. delegacia fiscal no Rio Grande do 
Sul, com o seguintE~ pessoal : = 

1 àirector. ........... . .. i:200$DOO 
2 l•• escripturarios...... . 4:800SOOO 
2 2•• ditos............... 3:600$000 
2 3"• ditos....... ... . . ... 2:400$000 
24•• ditos._. ......... . ••• ~:000~000 
I thesoure1ro.. . .......... ;:,:400::;000 
l fiel.. .. .. . .. . • . • .. . .. .. . 2:4~000 
l cartorario...... ... ... .. . 2:400~000 
I porteiro........ . ...... 3:000$000 
2 contínuos. .. . • . . • . • .. • . . I: OOO!S'OOO 

15 

Duas dclcgaciM em Goya.z e Curityba ·com 
o seguinte pessoal : 

1 delegado ..•. .. .••...... . ... •••.• . · .. 
I l• escripturario ... . ................. . 
12" dito ......... . ... .. ....... : ........ . 
l thesoureiro . . . .• . •.......•........ · . 
l porteiro e ca.rtorario ..... . . .-........ • 
l continuo ........... . .............. .. 

6 . =;;; 

.;-;tt . 

Uma. aelegacia. fiscal ~e~·á., oor.í'JJ 
seguinte pessoal : . 

l delegado .......................... :. 
I l'!.escriptur3.rio ... . ...... ... · · • ··• · • · 
2 2•• ditos a. 2:4()0$000 ........... : •... 

... l.thesoureiro . •• _. .•.•. · ••. -. •• -;·,· .•.. =:· :·: · .: 
l porteiro ·e eál"tora;ri•D ... : . .... •• • · · . · • 
I co~tinuo .... _ .............. : . ....•.• . 

7 

c..m ...... v. v 

!) : 000.$000 
9:600$000 
8:000$000 
4:8005'000 

.4: 000$000 . 
6:000$000 
2:400$000 

. 2: 40Qs{)00 
3:600$000 
2:400$000 

52:200$00 

7:200$00. o 
9:600$000 
"í:200SOOO 
4:800$000 
4:000~000 
5:400$000 
2:400$000 
2:400~00 
3:000$000 
2:000:;i000 

6:000$000 
3:200$000 
2:400$000 
4:000$000 
2:500$000 
1:000$000 

19:1~0 
~ .:..: 

6:000$000 
·3:200$000 -
4:800$000 . 

··4~000$000 . 
~:500$000 
l:OOQ$000 

$ 
239:000$000 

50:000$000 9.558:657$000 

26I:000$000 

48:000$000 

38.:200$000 

21 :500$00_0 
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Uma delegacia em Therezina, com o se
guinte pessoa~~ 

1 delegn.do ....• .......•. .......••..... 
1 I• escripturario .•....•••..........•• 

. 1 2'' dito ....•..................• ' ..•. 
1 thesoureiL'O ..•.•..•...........••... 
1 porteiro e cartora.rio ....•. .• • •• .... . 
1 continuo .•• •..•.....•..••• . ...••... 

6 
Material: 

Augmeutada de 40:000$ p.'\1'3. a. instal
la.ção e despezas tliversas d~ r\ele
gn.cias novlunent;e crea<bs .••.• .•.. . 

13. Mczas de renuas (como U<l. proposta). 

1•1. CMa. da moedt\: 

Diminuida. de 2:000.~; pa.1-a. \lm quàrtv es
cripturario e 4:000$ par:t. o chefe da. 
officina. de afinação, empregos que 
ticam supprimitllos .•. ....... . ...•. . 

15. Imprensa nacio:nal e Ditu·ío· Otfieial: 

Pe$Soal , com a incltlsã-O dos vencimentos 
do cllefe da. se<:ção de artes e almo
xa.rife, cuja. creo~.ão tlca..approvada.. 

Material, augment3•da tle 8:000$, para 
acquisiçã.o de uma machina. de com
pôr e contracto de profissional pa.ra 
instruir ~ ~perarios no seu manejo. 

Já. L&boratorfo Nacion:~.l n;~ Alfall· 
degn. da. Capit:~olt Federal: 

Pessoal (como na. p'roposta .... . • . ... ... 
Material (idem, ide:m) ••....•.. •• ..••.. 

li . . Emprega.dos d!t.S repartições oxtiu-
ctas, reduzida tle 250:000$000.. . • . . . . 

18. Administra.~.;io 'e custeio dos proprios 
c fa1.cndas nacionaes, augmento.d:1 
de 60:000$, sendo: 3:000$ para ele· 
var os vencimentos do zelador; 1 :000$ 
para. os do auxiliar; 6:0()()jj; pan o 

· legar de ajudante do zelador que; fi
cacreado e 50=000$ paro o fim espe-· 
citica•lo no art. 2" § 4" .... .. . : ..... 

.l9 Ajudas de custo. t•eduzida. de 10:000$ 
a. quantia pedida na. proposta ..... . 

20: Gratificação por serviços extraordi· 
na.rios e tem po:raxios,. (como ua pro-
postai ...•............ ..... . ........ 

21 . Juros diversos (como na proposta) . . 
22. Juros dos bilb€.:tes do Thesonro («» _ 
·--mo na .. pro_post:a) ... ....... ... ... .. : · 

23·:-·Juros .dos emprestimos õo·.corre dos· 
. ol'phã.os :(como na proposta.) ••.•....• 

24. Juro3 dos depo.sitos das CaL~s Eco- . 
· nomicas e .Monte de Soccorro (como 
~:-. p_ropost<l.) .. .. ~ •..• : ..... .. .... .. . 

4:i 00$GOQ 
3:000$000 
2:000$000 
3:=60~000 
1:80 00 
I: 

16:200$000 

80:510$000 

715:000$000 
' ' 

261 : 000$000 

51:200$000 
12:200$000 

465: 410$000 

562:782$000 

734:500$00il 

9i6:000$000 

: 63: 400$000 

250:000$000 

142:160$000 

20:000$000 

60:000$000 
50: 000$()00 

48Ó: ()()0$000 

.. 600 ~000$o00 

4.450:000$00) 
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25. COmmissões e correta~gens :· 
Augmentada de 8:000$ para uma. gra.tifi.· 

cação que o governo• fica. autorisado 
a conceder ao syndico dos correto
res desta capital ...•....•.......... 

26. Difi'eren<)3.S do ce.m bio: Para. oo
correr ao pa,"tt.mento das despe
zas \"Otadas em 0111ro de accordo 
com as t\lbellas ex-plicativas dos 
diversos Ministerlos·. ao cambio de 
13 1{2, augmentada. a verba. da pro
posta de 9. 744:128$661 ......•. . .... 

2i. Obros- Capital Fed•era1, diminuida. 
a verba. : de 50: 000!~ para o edifi.cio 
do Thesonro; de 100:000$ para. a con
strucção de novos armazens da a.l
fande.,aa; de 124:200$; para. aequisiçã.o 
e montagem de novas machinas; sup
primida. a. verba. d•e 00:000$ pa.t•a. 
concertos no s:U.iio do expediente .da 
a.trande,na. ; Esta d •o s, reduzida de 
20:000$ a. ·consigna1ção para obras 
imprevistas e urgentes; augmentadas 
a.s se.,"Uintes consi~a.ções : 150:000$ 
para a alfandega. aa. Bahia; 40:000$ 
para. a alfandegado Ceará.; 100:000$ 
para a. alfa.ndega de Parana.guá; 
50:000$ para- a a1fa.ndeo"8. doMara.-· 
nhão ; 20:000$ para. a alfa.ndega. de 
Pernambuco e 20:000$ para. a alfan
dogn. do R.io Graoded:o Norte; 50:000::; 
para a alfandega ·da Para.hyba. ; 
20:000$ para a. al!a.ndega. de COrum
bá e 50:000$ para as alfa.nde.,aas do 
estado do Rio Grande do Sul. ..... . 

28. Dcspezas eventuaes : Reduzida de 
50:000$ a quantia. pedida na proposta. 

29. Commissões fi.scaea : Para. gra.titica
çüo e ajuda de cust;o de corumissões 
fiscaes destinadas à tl:;calisa.ção annual 
dns alfandegas e ollttras repartições 
arreca.dadoros de re11da.s fe<lera.es . .. 

30. Reposições e restituições (como. na. 
proposta) ..... ~ ........... . . . .. .. . 

31. Adiantamento ao cambio de '!:1 d. da. 
~rantia e:.--tadoal de 2 •f,. ás estr:J.-
3; de ferro da. Bahia e Pernambuco 
(como n.a proposta) ... ....•......... 

32. Exercícios findos (como na. proposta) 
33. Creditos especia.es (idem, idem) ...• • . 

Art. 2." E' o Oove:rno autori5a.do: 

275 

38:000$000 

39.294:528$661 

1.622:800$000 

100:000$000 

50:000$000 

I 00:000$000 

450:000$000 
1.100:000$000 

547:964$369 

1.• A abrir; no exet:cicio de 1896, nos termos da le.,aisla.ção êm vigor, creditos ·supple
mentares ás .verbas indkada.S na tabella que acompanha a presente lei. A 's c verbas -soe· 
corros publicos, Exercic'ios findos e Differença de cambio-poderá. o Governo abrir creditos 
supplementares. em_ qualquer _mez do exercício, comtantAf que . a. sua totalidade., . computada. _. 

· com a. dos mais credltos abertos à.s outras verbas. não exceda ao mnimo fixado p_ela lei, 
respeitada quanto á. verba...:-Ex:ercicios findos, a. disposição·dalei n. 3.230, de .3 de -setembro 
de 1884, a.rt~ .11 ; . _ . · . : .. 
, 2." A a.fora.r terrontos da QuinÚl! ·da. Boa. Vista. aos pro.prietarios dos prediosahi construi· 
dos com licenca. do ex-'imperadC!r, salvo o parque e a. a.rea necessaria ás dependencia.s ao · 
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Museu K~ional. e benn assim a. a.i'ora.r os outros terrenos da. mesma. quinta., de que não pre
cisar, para. a coostrw~ç;i.o de edificijs publicos. tendo preferencia os aforamentos para fins 
de u tilidade publica .. ou melho:-ameutos de bygiene da capital; . 

3. 0 A abrir os nec~-arios creditos pa.ra. a. execução das leis ns. 148 A. de 13 de julho de 
1893, e 191 B. de. 30 de setembro de JS93, art. 15, n . 2; 

4. • A mandar pt:oceder ao arrolamento, discriminação, · demar_cação e verificação d~ to
dos 02 proprio3 !,lO.CiocL•I ta, nomeo.ndo pM'Oo CS$C fim umo. commiS$1i.o, correndo :1. tl&speza por 
conta. da. quantia: de 50:000$. col<~ignada no n., l8 do art. 1• ; 

5. A concluir o •edificio e a.cce..<sorios pa.ra. insta.llação definitiva. da alfandega de Ma
cabê, inst;J.lhllldo-a. rlesdejá. E,\IZ! edificio a.Lugado;~brindo para esse fim os uecessariso creditos. 

6." A receber do 8!l.nOO d!r. Republica., !lOr eun.W. do tlebito deite para. com o Thesouro, 
predios, sitos no Distr roto Fooei'a.l que forem juitgados Drecisos para. a. insta.Uação de serviços 
publicos; 

i. o A desapropri:3.r por utilidade publica. os a.rmazens contíguos á. A1fand&ga. do Espirito 
Santo e pertencentes :!1. Hard Rand & Comp. , bem como o terreno comprehendido emre os 
referidos a.rmazens e: o bécco de Manoel Alves e a dest,inat-os ao serviço da mesma al
fandega.; 

8.• A ent1•e.,nar ao Estados da Para.hyba. o resto do auxilio que aos mesmo foi. concedido 
pela. lei n. 173 A, de lO deretembro de 1893, salvo a. bypothese do art. 20 e o para,.t?fll.pho 
unico do lll8lilllO Jl.l'.tigo da citado lei, abrindo pa.ra. i:;so o necessa.~~o credito. 

Art. 3.•-são- tlcclara.da.s pre5eripta.s todas as contas de respollS3.veis, anteriores a 31 de 
dezembro de 1800, urna vez que não tenham sido, por qualquer modo, encodrados em al
cance para com a fa.z.enda oublica . 

§ 1." As contas comprellendida.s no perioU.o de 1 de janeiro de 1891 até n data da. instal· 
lação do Tribunal de: Cuntas sel"â.o tomadas medio.nte exame aritbmetico e confrontação dos 
documento:> justificat l'Vos das verbas das despezas. . 

§ 2.• Si por este processo se verificar desfalque, será. então a tomada ·das contas pro• 
cessada na. fórma. da le.,"'lS1açiío em vigor. 

" § 3. • ~o caso de nã.o :;e vet•ifica.r desfalque. o Tribunal de Contas da.r-.l quitação ao 
responsavel e Ol'dena.rã. a baixa na. fiança . · 

.A:.-t. 4. • Ficam dlesde já. tl'ansformados em aforamentos os arrendamentos de terms da 
fazenda. de Santa Crn!Z; aos actu:les arrenda.ta.rios será. concedida remissão, do fóro metliante 
o pa,namento de 20 a unos do arrendamento a que estiverem obr4;a.dos actualmente. 
· Art. 5. • Ficam approvados os creditos constantes da tabella. junta, no total de 

133.024:3-20$380. 
Art. 6." Continu:a.m em pleno vigor tJ.S disposições dos arts. s• e 12 da. lei n. 191 B U.e 

30 de setembro de 1893 e do art. 10, §.% 1° e 2•. da. lei n. 3.229, de 3 de setembro de 1884 e 
do art. 8" da. lei n. 126 B de .21 de nov<lmb•·o de 1892. 

Art .. i." N'eohulila. nomeação se faril. para os loga.res creados por esta. lei fúra. do qua· 
dro dos emprega.d.;s de fazenda. e extinctos e do pessoal iUegalmente aposentado, que for 
reintegt-ado pelo go•ç-et·no. 

Sola. das commisliões, 14 de setembro de 1895.-Joilo Lopes, presidente.-Au!JÚsto 11lon
t~negro , rela.tor.-F. P. Mayriuh.-Ser~et.Lello Corr€a.-Atberto Torrcs.-Palda Guimar4cs. 

·-Benedicto .Dcite.- A.u!Justo Seuero. - Lanro ilfutlcr. 

Tabellá. das verbas do orçámento pata os quaes o Governo po'dera abrir 
· · credito supplementar no exerci cio de 1896, de accordo com o art. 2° 

n ·. I da prese:nte lei 

. ·, .· .. s~~corros pubticus. -: ·.~ · · ... . · · ·· · ~·- .·: ·' :.· .. . _ .. ;::; - , ... -= •. 
. . . Subsidió .4os selwf.lliÁ)I·cs e subsidio dos dcsputaclos- Pela. jmpo~ta!leia que !or: necessarta . 
durante as prorogn.çi:iis. ' . . .. . · · · ·• · .. • · . , . _ ·. _ 

Secretariá. do Senado c Secretaria· rJa Can14ra elos Dcputadqs-:Pelo serv1QO stenop· 
. , phico. e de redaeção o publica~. dos debates durante~ protogações . . 
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)Q)HSTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraor(linarias no f!Xterior . 

Hospitacs - Paios medicamentos e utensis. ~ 
Reformados -Pelo !~oldo de officiaes e proçns. - · · · · · ·. 
/lfuniçiJes de bocca - · Pelo sustento e dieta. dns guarnições dos navios da armada.. 
Muniçaes nnv!'~s - Pelos casos fortuitos de avaria., nnufragios, alijamento de objectos 

no mar e outros smtstros. · 
Fretes- CommiSSões de S.'\ques, tratamento de praças em portos estrangeiros e em Es

tados onde não ha hospitaes e enfermaria;;, e para despeza.s de enterro. 
E-r:entuaes - Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de custo e gratificaÇÕeS extm

ordinarias. ta~bem dete:rminãdas por lei. 

::.fiNISTEntO DA OU~\ 

Hospitacs - Pelos medicamentos, cJetàs e utensis e praças de prei. . 
Praças de pret - Pelas gratificaçües de voluntàrios e enA'(Ijados e premio aos mesmos. 
Etapas- Pelas que occorrerem além da. importancia. consignada. 
Dcspc:;as de çorpos e qua1·tcis-Pelas forragens e ferr:~.geos: . 

_C_lasses inacti-r:as - ?elas etapas das praças invalidas o soldo de officiacs e ·pra.çà.s . 
reformados. : 

Ajttdas de cllsto - P'elas que ~e abonarem aos officiaes que \'iajam em commissão de 
serviço. 

Fabricas - Pelas uietas. mcdicamentós e ulensis. 
Presidios e colonia.~ ·militares - Eb•pa.s e diarias :1. colonos. 
Diversas dcspe:a.{ e c:vtmtuacs- Pelo transporte de praças e comedorias de embarque. 

)11:-ilSTI!:RlO D,\ L'\DUSTI.'\, VIAÇÃO E OBRAS t>UOLICAS 

Garantia de juros às estradas de ferro c aos engcnl10s ccntrau -Pelo que e:xcetler ~o 
decretado. 

:1!11\'lSTERIO DA FAZEXDA. 

lllros da divida inscripta, e!c.- Pelos reclamados além dos algarismos orçados: 
Cai:.r:a. da Amortisa.ção - Pela encommenaa e assig'o:itúro de notas. 
Dif(erença de cambio-Pelo que for preciso, a.fim de realizar-se a relliess..'\ de !uodos 

para o exterior e d p<igameoto dos juros e amortisação dos empresti.mos na.ciooues de 1868, 
18i9 e ISS9 e das apolice:s convertidas do juro de 4 •f• em ouro: 
· Juros diversos - Pelas import<\ncias que forem precisas nlém das consi~nadas. 

Juros dos bilhetes do Tftesov.ro - Idem idem. ' . 
CommissiJes c CÓrretagcns - Pelo que for necessario além d;\ somma. concedida. 
lllros dos emprestimos do co:re dos orpllãos.:... Pelos que forem recla.mM.os. si a. suá. im-

purtancia exceder a do credito votado. . 
)uros dos depositôs ·ac.:s caizas economicas e dos moi'ltes de soccON·o - Pelos que forem 

devidos além do credito votado. . _ ·· _ . . . ': .. 
. E~ercicios {ind_os:::.;.:. Pelas aposentadorias, pensões, ordenndos, soldos o . outros ven-

Cimentos marcados em loi. .. _ ..... · . ____ : _ _ ·. 
·-Repo'siçiJes e restitiliçüe$ .=. 'Pelõs: pagamentos reclamados,· quando-o..importancia deUes 

excetler . a consignação. . · _ 

S:i.i~ das comOÍissões: e~ 31 dejulbo de 1895.- Augusto Montenegro. relator. 
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Tabella dos credites ctue ficam approvados na. fórma do are. 4° 
presente lei 

MINISTERIO DO INTERIOR 

D'DCRETO N. 10.11::~ DE 15 DE D'EZ'E:IIB'R.O DE 1888 

Ajud::~. de custo ........................... · .......... .. 
Soccorros publicos ............ . ........ . ............... . 

DECRETO N. 10.176 DE 1 DE FEVEREIRO DE 1889 

15:000:5000 
179:155$759 

Soccorros publico;; .... . ..... .. ....... . ......................... . ... · • . • 

DECRETO N . lO.) 81 DE 9 De FEVEREIRO DE 1889 

23: 149~:§ 

Despeza.s imprevist:l.$; e urgentes ................................. ·...... 5.000:000~ 

DECRETO N . 10.315 DE 20DE AGOSTO DE 1889 

·· , .. Despezas imprévist~!; e ~g~ntes .... . .... .. ................ ·...... ... . . . 7.000:00~ 

DEC,RETO N. }0.418 A, DE 30 DE OUTUBRO DE 1889 

.Ajudas de custo •.... •.•.••.•...••.•• ~ •.••.•..•.. · .. . . . 
Soccorros publicas ... . ... . ........................ ; ..... : 

45:000$000 
600:000$0:i0 645:000$00~ 

DECRETO N. 10.434 DE 9 DE NOVE)fBRO De 1889 1 

Despezas imprevista.:; e ~rgentes . . ................... . .. ~-.. . ........ .... G.000:000$000 

. DECRETO N . 4 DE 28 DE FEVERErRO DE 1891 

Soccorros publicas. . ... • • • • • • • • • •• ••••••.••. ••. •... • . •. • . . . . ••. • .... • .. 500: OOO:]iJOO 

DECRETO N. 100 DE 29 DE A.l3R.lL DE 1891 

Obras ............... . . . .... . ....... . ..... . ... . ... . ........... , ....... . 32'): 000$000 

DECRETO N. 462 DE 12 DE AGOSTO DE 1801 

Subsidio a. senn.rlores; ...... ... .............. . ......... .. 
~ a deputado:;, ... .. .......... . .......... . ...... . 

Secretaria do Senat!lo .......... . ... .. . .. .... .. ........ . 
» da Camara. dos Deputados .•..• •• •..•••••...•. 

612:5248400 
1 ._925:557:;.'976 
. 145:400~0 

181 :474.S'992 2.864:957~68 

_DECRETO N. 525 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1891 

Subsidio do Vice.Pr·esidente ....... . ....... . ... .. .............. . ....... . 

DECRETO N. 794 DE 1 G DE A:BlUL DE 189'2 

Ajudas de custo ••..•..• ; •..••.••••••••••• • .•• • •.•.. · .•. 
Soér.orros publicas ... . .............. . ........... . ...... . 
Assí~t~ncia. da. infa.ncia deS!Ullparada .•.••. •••• •• .•••..•.. 
Subsulio a sena.dore·~ ..•.••.•• ·; •. • . ...•.• : • . •••.•.••...• 

_ ~ . .a deputado:s . •..•• ••.• , ••..•.. •. .•...•..•..• · -· ~ · ... ·; 
.. :~ecret.'l.l'ià. 'Clo Sé nado ... : . : ~-.......... . ........ .. : .. .. . 

» da Cama~rn dos l)eputados ...... · .... . ....... . 

8:400$000 
1.720:000SQOO 

31:808$712 
47:250$000-

·172:200$000 
19:193$530 
24:112$900 

3():321$420 
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DECRETO N. 720 DE 20 IlE JANEIRO DE 1892 

Estados cont'edemdos .•.• •••..••.••...• . •.•..•. ..• •...• 141 :6()0$-QOO 
431 :22()$000 

279 

!nspectoria gera.!. de hygiene ••...••..••.• •....••.....•• 
Limpeza da cidade e praias ..•....•... • . . ••••..•.•..... . 631 :560:)000 1.204:380$000 

DECR.RTO ~- 75S DE li Dli: MARÇO DE 1S92 :: 

Estados confederados ...• • . ••.•... ~ ... . .... . ............... . ..... . .... . 168: 320$~00 

DECRETO N. 7'i0 DE 22 DE ;\IARÇO DE 1892 

Soccorros publicos........ • • • • . . • . . • .. • • • . • . • . • . . • . . • • • • . • . . • . • • .. • . . . • 3.000:000$000 

DECRETO N. 788 DE 8 JDE A:SR.IL DE 1892 

Acquisição do predio em que falleceu o Dr." Benjamin Consta.nt e outro.s 
despezas .••.••• ; ........ . ............ . ............ .. .. . .. .. ...... . 

DECRETO N . 794 DE 16 DE ABRIL DE 1892 

Subsidio :~. senadores .. . ....... . .. . ..... . . . ......... . ... . 
· ,. · a deputados ... : ..... : •.. · .......... ; . ; ., ....•.. 
Secretaria do Senado ....... . ............ . ... _ .• ••...•.••• 

> da carnara dos Deputados ....••............. 

DECRETO N. 1145 DE !~ DE NOVElt:SRO DE 1892 

75:450$000 
2.72:~00 

lo: 6458140 
2.5:274$190 

110:000$000 

383:619$330 

Recenseamento .................... -......... -............. · ......... ·. .. . • . 69: 7·14.$585 

DECRETO N. 1158 DE ~~ DE DEZE:.\fBRO DE 1892 

Soccorros publicos . .•..•. . ••.•.. ,. : ..... : ..•..... : .-••• •..•..•..•• : ... •. 3.000:000$000 

M:INISTERIO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

DECRETO N. 820 DE HJ DE !IIAIO DE 1892 

Obras ..... . ............ . . . . . ... . . . ..... . ..... . . . ...... . .. ••· .••••••.•.• 50:564$420 

DECRJi:TO N. 722. A, DE: 30 DE JANEIRO DE 1892 

Inspectoria Gero! de instruc~.lo primat•i:~. e secuodarh< •.•. 
Instrucção primaria do 1° e, 2• gráos .................. .. . 

134:720$000 
1.274:840$000 1.409:560!000 

DECRETO N. 978 DE 5 J>E AGOSTO DE 1892 

Tele,o-rnpl!os .......... . .......................... · · • • • .. • • • ... • · · · · · · · • · · · 500 :000$000 
\ 

MINISTERIO DA JUSTlÇA 

DECR."ETO N. 10.381 DE 2 ·_l_?E OUTUBRO DE 1889 

Ajudas de eusto •..... .. ....•.... . . • . •• • • • • • · · • • · ·-. · · · · : • · · · · · · · · · · • · • · • 50:000$000 

DECRETO N. 723 DE 2 DE FEVER.EIR.O DE 1$02 . . 
Relações... . • . . . . . . . . . . . .. • .. • . . • • . . • • • . . . . . . ........... • 2~í5: 168$000 
Justiças de p iostancin.......... .. . ... • . • . . . . . . . . . .... • 2.0"24:296~768 . 
Repartições de Policia ...... ~ .... . ...................... :.- .-· · -~~n: 188.~ 
Juntas commerciaes ..... ............................. . . ··. . -47-:812$000 
.Presidi o. de-Fernando .de Noronha. ...... . ............. _; .. · :. . . .244~_987$500 
DiligencitlS·-poticiaes ..... ~ ~· ..... . : .. .............. . ....... : ... . .•.. ·! -: ·42:800$000 
Ajudas de custo •.......... _ .... .-...... · .~ .... -... . ........ · ~:000$000 
Eventuaes.· •. . •. :·: ...• . ; ..• ; •..•.•.•...•••• , · •••• ·.....•... -1<?:000$000 ··3.056:252$76~ -
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DECRETO :X . 74\) A, DE 27 DE FEVEREIRO DE 189"2 

Justiç..'lS de 1"' instancia ..••... ••. • •.....•.• ... .•.•...... 
Reformados de Policia• . ....... . : . . ...... ... ..... .. . ... . 
Diligencias policiaes . .................... ...... ....... .. . 

123:508$000 
20:8808000 

600BOOO 

DECRETO N . 793 DE 18 DE ABRIL DE 1892 

Asylo de :Mendicidade ......... ..... ...... .. ..... .. .......... .. .... .... . 

DECRETO N. 84.0 DE 30 DE )L\!0 DE 1892 

R.elaç!les ......... ................... . ... .. ...... ... ... . 
Justiças de 1" insmn~i:a. ........ . ... . ......... . ........ . 
Ju!lta Commercial . .. . . ...... . ...... .. .............. .. . 
Repartições de Policin •... •.••... . .... . .......•• . ....... 
Diligencias policiaes ...... ...... ....... ............... . 

2:574.'i'l20 
14:545$427 

534$348 
1:434$874 

416$666 

D.ECR.ETO N . 1086 DE 18 DE Ou'TUBR() DE 1892 · 

-Rep3.rtições de Polici:~ ..... •.••..•.... ..•...... . .. . ..• 
Brigada policial .. . .. . ....... .. ....... . . ... ... . :. ..... . 
Casa de Detenção . . ••... . ..••...... · . •.. • .....•••••.•.•• 

146:988$000 

i3:500:i;QOO 

R~~orma:nos da. ~rigaila. policial ......•••... . •..• •... •. . 
DüJ~eocLas pohc1aes ....... ~ •.. : .. ••.•. .. •....••.. . ..•.. 

<106:450$361 
679 :289~745: 

39:::104$586 
6:84:3$902 

124:000$003 I • 255:888$597 

MJNISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

DECRETO N . 1273 DE li DE FEVEREillO DE 1893 

Para as despezas a liquidar com o serviço de hygiene 
terrestre . ..... . .. . .................... . . .............. •• •.. ·.••••· 

DECRETO :X. 1326 DE 24 DE MARÇO DE 1893 

Para clespezas da In!;pectoria Geml ele .iostrucção prima-
r ia e secundaria e com as de instr'ucçiio primaria do 
I• e 2• gráos cles;t~. Capital. .................... . ..... : ... . . . . ... . . . 

DECRETO N. 1234 DE 21 DE JA.i"\ElRO DE 1893 

Paro o custeio do presidio de Fernando de Noroilha du-
rante o 1• semestre de 1893 ... . .... ................... : ......... .. . 

DECRETO N. 1267 DE 11 DE FEVEREIRO DE !893 

Para occorrcr ao pagamento do ordenado aos magis-
trados postos ernt disponibilidade • •.•.. . . •. ....... . ...•.....•...•.•• 

. DE?RETO N. 1273 DE 7 l>E F.t:VI$? ."~~~ • 
Para occorrer ás desrpezas relativas ao pessoal e m~tT~~- ·: . .. · ·. · · 

rial das Inspectorias de, J1ygiene dos Estados do Ceaci, . . . . 
Parahyba, Rio GF..nae do Sul e Goyaz, nos primeiros 

.... ·!:_es.mez?s .do c•émente o.nno; sendo: ... ~ ·---: . 

,Para. pessoa.~ ......... . . . ~ ............ . ... ' . ..... .. .' .... . 
rPa.ra materlal .. . ..... . ..... . .. ....... . . . ' •.•. •. •. •... .. 

3:456;;obo 
1 :ooo$ooo 

45:550$000 

12:7i9$005 

122:493.-)í<JO 

4:~50$000 
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l>ECRETO N . 1310 DP. 8 DE :IIARÇO m: 1893 

Paro coostrucção de um laza.reto no Estr.do de Pernam
buco, de conformido1de com a. autorisaçiio conlerida 
pelo decreto legislativo n . 122 de 11 de novembro 
de 1892.. •• • • . . • . . • . .•. . . . . • • . . . • •..•... ... .. . . . .. • • • . . . .. . • . . . .• . 1.500:000$000 

nF-CREToS; NS. 1338, 1330 E 1340 DE 28 DE ::1[/I.&ÇO DE 1893 

Pru:a pagamento do pc)SSOal de cadeiras extinctas do 
•· Gymnasio Nacional. 15:000$, e despezas com o ser-

viço sanita rio 50:000$000. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 65: OOO::;OOQ: 

DECRETO N . 1358 DE 20 ~E ABRIL DE 1893 

Paro occorrer às despez.'\S com o pessoal dâ repartição da policia e com 
os yenciment_o~ dos :magistra~os do Estado da Parahyba, durante o 
pertodo deftotttvo desses servtços . ..... ............... . .......... · , 

I>ECRE'I'O N . l3i4 DE 2:í DE A'B!UL DE 1893 

Pa~ pagamento do premio ao Dt•. Jos~ T.uiz de Almeida Couto, lente ca-
thedt-atico da Faculdade de Medicina d<\ Ba.bin, e da impressão de sua 
obra intitulada «Lições de Clin~~ medica e tller:~.peu~ica. » .. .. •. .. ... 

liECRETO N . 1555 DE 5 DE OUTUBRO .DE f893 

Para custeio do .P~esidio de Fernil.nd9 de Noronbo. durnnte o 26 semestre 
d~te el:erctcto ......................... . ........................ . 

DECRETO N . 1575 DE 21 DE OUTUBRO l>E 1893 

Abre um credito suppler:rtentar :i. verba- Soccorros Publicos, do exercicio 
de 1893 ... ...................... : ............ ...... . . .. ........ .. 

DECRETO N. 1657 DE 20 DE JA!\'lllltO DE 18~4 

Para o custeio do presídio de Fernando de Noronha no primeiro semestre 
deste el:ercicio .... . . ; . . . . . .. .............. .. ....... ........ . ... . 

:DECRETO N. l 784 DE 30 DE AGOSTO DE 18!)4 

Para o custeio do presi:dio de Fernando de Noronha no segundo semestre 
de:."ie exercio .... .. . ........... .. ... . .. ... ....................... . 

DECRETO N. 1795·DE 11 DE SEl'IDlBRO DE 189-l 

34:808.5~2 

5:280$i00 

122:493$750 

769:600$000 

122:493$i50 

122:493$750 

Despez:.\s com :1. Colonio. Gorrecciouat dos Dous Rios..... ................. 89:000$000 

- DECRETO 'X. 1897 DE 24 DE NOVE)lBRO DE 18\1-! 

Abre credito Stlpplemento.r neste exercício ás verbns·Subsidio dos Senadores 
e Deputados....... . . .. ........ .. ... .. . ........ . . ... . ..... ........ l.S5G:250$000 

DECRET\l 'X. 1898 DE 24 DE NOVE~lBRO DE 1894 

Abre credito supplementar neste exercicio às verb.'ls - Secretari:l. do 
Senado e Camara do:> Deputados .............................. : .... • 

MlNISTER.IO DAS RELAÇÕES EXTERIORES . 

DECRETO . N. 10. 184 DE 10 DE FEVÉREIRO DE 1889 

Ajuuns d_~ custo_. . . ........ . .. : ... ·;c, .......... _ ......... ..... ........... . • 

DECRETO N. lO.liS DE l.DE FEVEREIRO DE 1889 

Commissões de limttas ... . .......... ....... ... . ; ........ · · • • · · .. · .. · .. 
~OI:ln V, V· 

207 :OOO:>"OOO 

22:093$755 -: 

130: 000$000' 
36 
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DECJ.U:TO N . 10.398 DE 12 DE OUTUBRO DI!: 1889 

Ajudas de custo ....•.....•... . .. .................•.• . . 95:000$000 
29:5:-31$484 Extrnordinarias no e::tterior . . ..........•. . ... . •. •.•.... 

DECRETO N. i59 DE 11 DE l\IA.ll.ÇO DE 189-2 

Ajudns d0. custo .•••••••••••.•. . •.•.•••.••.• • •••• • .•.•.••.•.••...•.•• ~. 
DECRETO N. 1318 DE 17 DE :IIARÇO DE 1893 

·Ajudas de custo.,. . .......... . ....................... 285:875$000 
Extt·nordiuarins no exterior.................. . .... ..... 88:706$670 

DECRETO N. 1315 DE 15 DE }.11\RÇO DE 1893 

Para despezas com a. pacificação dos Estados ................ . ... . ..... . . 

DECRETO N. 1331 DE 24 DE :U.\IlÇO DE 1893 

Para dar cumpt•irueuto ao disposto no art. 2• da lei n. 97 de 5 de outubro 
·-de _1892. ~ Missão .. nspe~in1 á China (Este credito foi :1.berto pelo .Minis· 

teJ.'IO d::t. Industr1a) ........... . ... ::: .. · •...... : .. . ............ ; .. .. . 

UDECRETO N. 1594 DE XOYE~IBRO DE 1893 

Para. ns despezas das ·verbas - Ajud.:'I.S de custo e ertraordioarias oo ex-
terior - no exereicio de 1893 ..... . .............. . ................ . 

DECRSTO N . 1656 DE 20 DE JAl'.'EffiO DE 1894 

Para as despeza.s com n. ·pacifica~ dos Estados ..•..•........ . •.• ~ .•.. , . . 

MINISTER10 DA MARINHA 

DECRETO X. 10.191 DE 23 DE FEVER.EI!tO DE 1889 

Mnniçües de boCC\1 ......... ., .. . . .. .. .................................. . 

DECRETO X. 10.397 DE 12 DE OUTUnRO DE 1889 

Eventt:n.es .................... . ..... s ............... .................. .. 

DECRETO N. 656 DE 7 DE N'O\-õlr.tBRO DE 1891 

Arsenaes •.••.•.•..••• •.. . .... ...........••.... . ...... 

124:531$48~ 

107:250$000 

374;581$6í0 

200:000$000 

150 : OOO:SOOO 

110:000$000 

200:000$000 

119:500$19-2 

6G:344$i94 

lltuniçõ~s de bocca ............................... · .... :. 
Munições oavaes ...................... . . ....... .. .... · 

89i:7i7$804 
297:80(;.~2:~ 
296:499$:)10 1.492:083$-').'ft. 

DECRETO N. 766 DE 18 DE !IL<I.R{'.O DE 1892 

Munições nn.vaes .... ; ............. . . : .............. . .. ~ .............. . 

DECRETO N. 654 DE 7 DE NOTEm3R.O DE 1891 

Para renovação do mn.teri:i.l d~ ;l.rmada •...•......•..•..•.•.••.•.•... . .. 

DECRErO N. 65i DF; 7. ~E ~OVEllBR.O DE 1891 . 

Construcção de .ph~róe.s ................ . :: ......... , ...... : .. : · ...... . .. .. 
DECRETO N. 1265 DE)l DE FEVEREffiO. DE -1893 

~ -- ~ .... -·-. -
.Hospitaes: . . .... .-........ . ...... . ~ .• · .... · ·• · •. · .... · .. 
.:Munições navaes ....... : . •.. : .. . ....... •. · · .. ·. · . · .... . 
'Eventu:\eS_ .... .... ............. : .. . ..... • · .. • .. · .. •··. • 

62:152.$424 
105:445$788 
100:000$000 

219:54GS$42 

lo. 000: 000$000 

400:000~ 

267:598$212 
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DEC:RETO N. 1266 DE 11 DE FE\~EREIRO DE 1893 

Combustível ............ . ,..... ............... . . . . .... . 268:431$056 
Material de construcção Dtaval..... ..................... 412:371$005 680:802$961 

DECRETO N. 1309 DE 6 DE )1ARÇ0 DE 1893 

Reparti~o da carta maritima - Secção pharôes .. .. ·. .... .............. .. 3-2:15D;;;o00 

J::OECRETO N. 1,556 DE 6 DE OUTUBRO DE 1893 

Abre um credito supplem;gntar a diversas verbas deste e:~:ercicio. •• •. •. •• 3.02l:ll3$i38 

MINISTER.IO DA GUER.R.A 

DE.'CRETO N . 10405 DE 19 DE OUTtTBRO DE 1889 

Divers:\s despe1.a.s ee ven.tuaes ................ .. ...................... . -128:847$195 

DECRETO N . 809 DE 4 DE )!AlO ·DE 1892 

Ajudas de custo ••• . ..• .. ..... , ...• . .. . . . •..•.....••...•.. ; •.. . • . :. · • : 150:000$000 

DECRETO N. 1293 DE 4 DE MARÇO DE 1893 

Para attender ás despezas ex:traordinarias com as occurrencias no Es
tnd~ do Rio Grande do Sul e ã. necessidade urgente de lançar mão de 
me1os energicos para. manter a. ordem e defender a. Republica..... . .. 2.000:000$000 

l>ECRETO. N. 1322 DE 21 DE MARÇO DE 1893 

Para compra de ar.mmnemto ~ 115.000............... ... .. .. • .. .. . ... .. • 2.163:869$458 

DeCRETO N. 1346 DE 7 DE ABR.IL DE 1893 

Fi\bricas ... .. . .. .............. .. . .................................... . 36:280$000 

DECRETO N. 1550 DE 27 DE SETElffiR.O DE 1893 

.Abre um ct•et.lito extraordinario de .................... .. : •.... . ..... .. . 8. 000:000$000 

DECIR.ETO N . 1623 DE 26 DE DEZIDlBRO DE 1893 

Abre um credito estraord.innrio de .................................... . G. 000: 00(}.!;000 

Exe:rclc.lo elo 1894 

Abre um credito e:droordi.Dario de ..... ·. .. ............ .... ............ 16.000:000$000 

MINISTERI"O DA INDUSTRIA, VIAÇÃO · E OBRAS PUBLICAS 

Dl&CR.ETO N. 717 DE 26 DE JANEIM DE .1892 

Obras publicas e Estrada. de Ferro do Rio d'Ouro •• . ••.....• •.•.• ! • : • •• 

DECRETO N. 736 DE 13 DE FEV.t:i~IRO DE 1892 

Horta Viticola. .... ......... . .•• · •. · . .. :. ~ · · . • · · • · · · ··· · 
Jardim da Pra.ç:~. d:~. Republlca. ... .. : .. .. ...... .. ..... . 
Jardim do Passeio Publieol> •.•.••.....•.•.•. .. •..•.• : .. 
Viveiro da. Quintn. da Boa Vista." •.. : .... .• . •..•. •.•. •• • 

40:290$000 
34:360$000 

9:600$000 
1:000$000 

1.360:895.~ 

85:250$000 
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DECRETO N. 752 DE 3 DE 11f.-\RÇODE 1892 

Esgoto da .cidade............ . ........................... . ..... . .. . .. 1.268:156$250 

DECRETO N. 767 DE. ÍS DE )!A.RÇO DE 1892 

Custeio d~ .fazendas d'L Boa Vista, no municipio da Parabyba do Sul. · 6:780$000 

DJ.::CR~TO ~. 772 DE 22 DE M,A.RÇO DE 1892. 

lllumina~.ão publica.................... . .... . ....... . ................. 559:045$000 

DECRE'l'O N . 797 DE 23 DE ABRIL DE 189"2 

Para augmentar a. diarin. dos empregados nos jardins publicos e viveiros 
da Quinta da Boa Vista .•.•.••. . .....• . •.••.. . : ...•....... . ..•... 

DECRETO N. 899 DE 29 DE Ju'NIIO DE -1892 

Obras publi~ e Estradla de Ferro do Rio d'Ouro ..................... .. 

DECRETO N . 938 DE 15 DE JULllO DE 1892 

Esgoto da cidade . . ........ · ....... : .... . .. · .... . .. . ..... . . .... ... . . .... . -

DECRETo N. 939 DE 15 DE JULHO DE 1893 

Illuminação publica .•. . ... . .. : •....• . . . . ••...........•..• '" ...••... . . 

DECRETO N. 1211 DE 13 ~E J.\NEJRO DE 1893 . 

Illuminnção publica .. . ........ . . ; ....................... .. ......... .. 

DECRETO N. 1.263 DE i DÉ FEVEREIRO DE 1803 

Par&. pagamento dos juros garantidos à. Ccarà Earbot.ir 
. Corpo1·ation • ....... . ............................. ~ 16.875-5-0 

DECR.ETON. 1212 DE Í3 DE JA'l-c"'EIRO DE 1893 

Para. occorrer ois despezas com o serviço de illumiOação publica. nõ i• se-
mestre ................ · . ...... . ... . . ....... .. .. · ............ . ... . 

DECRETO N. 1213 DE 1:3 DE JA.'miRO DE 1:>93 

Parn. occorrer á. despezas com o serviço de esgoto da ~dade no 1• se-
mestre .......... ..................... . ... . . .. : • · ~ ... . . ·; . , : . .; ; ...... . 

DECRETO N. 1262 DE i DE F.EV.Éil.EIRO DE 1893 

6:800S000 

1. 360 :895$)00 

. 1.268:156$250 ... 

559:045$000 

232:000$000 

150:006$315 

235:00<!$000 

1.274: 15ô$'250 

Para occorrer ás despezas com os · serviÇos a cárgo da lnspectoria. Geral 
dns Obras Publicas dêsta Capital, no 1 • semestre ......... ; ~ ..... :... l.418:34.5,..:;oü0 

DECRETO N. 13'>...5 DE 21 DE )1Ail.~.O DE 1893 

.para occorrer ao pagamento de salarios dos serventes da. secret;\rin de 
Estndo ............. .......... .. . ;; ............... . :. : ; .. ; · :: ... ·· · · 

DECRETO N. 1381 DE 27 DE z\BRIIi DE 1893. 

Para. pagamento â visl-ferrea intercontinental: abre Q creáito e:draordlna
rio de quinze mil dollarS ao Câmtiio de 27. dinheiros .. : .. ••...•.... • ·. • 

~· .. · .~ ·~-~. ~~~~ÉTci N~ i399 ~D~ 18 bE )~~· DÉ" l8~3 
4 

. · .:-

4

• 

10:200$000 

27:450$000 

= Pam occorrer ás de~~éin.s com o sérVi<;ó dà. illuininâÇão publica_· ató a~· .~m. :. :-. 37
9

:
1

85$·.: ··i4l 
do 2• trimestre dest~ a.n~o ...................... . ........ ; : . . . .. .. • : 
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DEOR.ETO N. 1469 DE 13 DE JULRO DE 1gg3 

Para occorrer as despezas com o serviço a et\rgo ua. lnspecção Geral das · 
Obr-as Publicas da Capi.tal Federal, durante o 20 semestre deste anno.. 1.418:345$000 

DECftETO ~. 1552 DE 28 DE SttEm!R.O DE 1893 

Para oecorrer á.s despezns com o serviço da illumioaçM publica. da Capital 
Federal, no 2• semestre deste anno .•.... .. •...... ... . ...... •. ..•.. • 

. DF.CI~ETO N. 1600 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1893 

Abre um credito supplemEmtar à verba. Correio Geral ..... •.•. .. ." •..•• . . 

DECRETO N. 1890 DE 14 DE NOVElfBRO DE 1894 

721:590$000 

930:631$362 

Abre um credito supplementar á verba - Garantia de juros - do exercicio 
de 1894.. . ... .. . . . • • • • .. • .. . . .. .. • . • • . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . .. • . • 9.367:7:20$00() 

DECILETO N. 1. 930 DE 31 DE DET.E~tBRO DE 1894·, 

Abre um credito supple01entar á verba.- Correio Gel'al - do exercício 
de 189-! ....... . ................... . ................... .... ........ . 995:000$000 

DECil'ETO N. 7:ri DE 17 DE FEVER.EIRO DE 1892 

supplementar a diversas , rerbas do e:s:ercicio de 1884-1885 a 1890 •.•• •• .• 200:23i~'7 

MINISTERIO DA FAZENDA 

DECB.ETO N. 1541 A, DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Para regu1arisar os pagamentos de dividas de exercícios fi.ndos no exerci-
cio ae 1892.... .... • • . • . ... . . .. ..... ... ... . ... . • . ............ ... . . !) . 601 :~~72 

DECll.E'l'O N. 1292 DE 2.2 DE FEVEREIRO DE 1893 

P"ura. dospezas com o ma.te.ria.l do Thesouro Federal, do Tribunal de contas 
e das Delegacias Fiscaes .....•...•.•.•..•........ . .. •.... • . • . · . . • · · 

DECRETO N. 1293 DE 1 DE MA.R.ÇO DE 1893 
.. 

~ ooeorrer ás despeza.s com o montepio obrigatorio, pensão e funeral .• 

o :ECR"ETO N. 1360 DE 20 DE A.BIUL DE 1893 

Pensionistas . . ...... .. ... .... . · ..... · .... ··• .. ·: · :· ·· .. ·• .. .. ·· .. ·" .. • 

m::caETO "X. 1718 DE 21 DE MAIO DE 1894 

Para. lega.lisar as despezaiS com a Recebedoria no exercí~io de 1892 •••••• 

DECRETO N. 174Í·'DE 3 DE rozBO DE. 1~4 

Despe~as com o. pessoal e• material das Alfandegas· de s .. Paulo. e Juiz de 
. Fora. .... .. ........... ........ . ....... . .... . .. : ....... .... . . ... .. . . 

99:000$000 

400:000$000 

400: 000$000: 

369:Q61$987 

800:~000 

Sala das commissões em 14 de setemb1'0 de 1895. - At,gusto Montenegro, relator. . . . 
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N. 179 B- 1895 

Rcdacçúo J'<'l'a :P discussão da eme'.lda do S r . 
Ta'tla7'e$ de Lyra e outros ac projecto n. 1.79 
deste dnno , ab;·indo ó e~·edito supplemcnta?· 
rll! 1.9.7:non~ a ,m·ba -&ei'Cicios findos
para 'paoamento da CQ.naliso.ção de a!Jua a 
cidacle de Macau, no• Rio Grande do No;·tc 

S. R.. Sala. das sessões, 12 de setembro de 
1895.-Tolentino ele Canalllo. - Costa Rodri· 
flv.es.- Tolentino dos Santos.- Arthur Or. 
lando.-.Ltn1renço de Se<. 

O Sr. Pres;iden-t~ - Achando-se 
:~de:1n tad~ a hora, desi!mo para segunda-feira 
16 do corrente, a seguinte ordem do dia: 

Votaç-.;io do projecto n. 134, de 1894, opi~ 
O Congresso Nacional resolve : n;.Uldo peh\ approvaçúo do projecto n. 295, 
Art. l." E' o governo a.utorisado a ~brir, de 1893, que autorisa o governo a contmctar, 

IH> corrente excrcici•o, á. verba- Exercicios com quem melhores V<\utogens o1Ierecer, o 
ftndos- do Ministeriio rla. Fa-zenda., a.rt. 7° serviço de navegaçúo dos portos de S. Frau~ 
n. 31 da lei n. 266 de 24 de dezembro de cisco e Arua.rante, no rio Parnabyba., ao da 
1&'94, o credito supplementar d~ 19~:.000$ Tutoya, no Estado do 1\Iaranhão (2• di~ 
paro occorrer a. 1lespe2:a.S com ser"\"lÇOS, Ja. em cussão). 
p:1rtc realis:\dos, pe.r-.1. canalisaçãc da a.gl!a 1~ parte, até 2 l/2 horas ou antes : 
g:.ra. a cidade de Macau. no estado do R.to 

3 • cli>:ou~'to do projeoto n. 179, de 189S, 
un1lo elo Norte. abrindo ao t.tinisterio da. Fazenda o credito 
Art. _:!..• Rc,·ogam-se as disposições em supplementar de 4.000:000$ ú. verba -

contrar1o. Exercícios findos- da lei n. 266 do 24 de 
Sal:~. tias commissii~. 14 de setembro de dezembro de 1894 ; ' 

· 1895- Joao Lopes, prestdente.- F. P • Ma!J.- Cootinu~.ão da 2~ discussão do pro.iecto 
,·ink. rela.tor. -Au~w1to Seve1·o.-_Paula. GtH• o. 178, de 1895, fixando a. despeza do Minis· 
,aa,·<!c.~.-Lau,·o M11U:er. - Be.necltcto. Le;te. - terio da ludustria., Viação e Obras Publicas 
Ser:;edello Co1-rêa. para o exercicio lle 1896 ; 

. . . " · te Continuação da. discussão uuica do pro-
Va.e a 1mprunt.r o se., um (. jecto n. Si, de 1895, mantendo em. sua pleni· 

ROJ""CTO N 'l44 A DE 1895 tude os direitos. ~n!eridos aos Est:ldos pelo 
P ... • · ' art. 64 da Constltutçao sobre as terras devo

Parecer sobre a emta.à'.a otferecida pelo Sr. To
Zentino ·de Car1:alho e out?·os ao p1·ojecto 
n. 1.44 deste anno, que a.utorisa o Poder 
Ezecuti-co a concec.ler a Alcides Catao da 
Rocha .:.lfedrado, bibliothecario da Escola de 
Z,{inas de Om·o Pret'o, un• anno de licença, 
com. o1·denado, para trata?· de sua saude 

A commissão de petições e porleres, a q-g~m 
foi presente a emendo1 apresentada ao proJe· 
cto n. 144, pelo Sr. T'olentino de CarvãJbo e 
outros Srs. deputados. tendo examinado a. 
petiç-.d.o junta. de Antoonio Leonardo de ·Mene
zes Amorim, 1" escripturario do Thesouro 
Federal, bem como o a.ttestado medico com 
que comprova o pedido de um anno de licen
~.a. com ordenado. paTa tratar-se, -e de pa-
1-ecer que seja adopta.da a referida emenda 
para. o fim de ser attc:odido o pet!cionario. 

Sala das commissões. 14 de setembro de 
1895.- Gonçalo de LllfJO$, president~.-Gus· 
taw Veras, rela.tor.--Landulpho !ie Maga-
UV:::es.- Eusebio de Qu.~iro.:.. -

. . - Emenda a que· se ,.,e(ere o ·parecer _s~pra . 

Accrescente-se:-e a. Antonio Leonardo de 
- Menezes Amorim, 1• escriptumrio do !besou

ro Nacional. por igua.Uempo, com ordenado e 
para o mesmo fim. 

lutas situadas nos seus respectivos territo
rios, e dã. outras providencias ; 

1" discussão do projecto n. 140 A, de 1895, 
autorisando o governo a. confirmar no pri
meiro posto do exercito todas as -praças coxn
missionadas nesse posto até 3 de novembro 
de 1894; 

1• discussão do projecto n . 101, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. reverter à 
l• classe do exercito o tenente reformado d~ 
armr. de cavallaria Carlos Augusto Godoy; 

Discussão do parecer n . 52, de 1895, jul
gando que deve ser dh·igida. ao governo a. 
representação de varios bancos e companhias 
com séde nesta Capital, que reclamam contra 
a. cobrança do imposto sobre dividendos na 
razão de 3 1/2 °/o ; 

Discussão unica do parecer n. 33, de 1895, 
opinando no sentido de ser approvad~ a 
emenda apresentada pelo Sr. Galdino Lorero, 
nn discussão unica do projecto n. 99, de 1894; 

1" discussão do projecto n. 106, ele 1895, 
tornando extensivo aos guardas de polici~ e 
aos patrões de embarcações· dos a.rseno.es de 
marinha da Republica o beneficio de que go
sa.m os guardas de policia do Arsenal de 
Marinha. .. da. Capital Federal, de concorrer 
para o montepio dos empregados publiCOS ; 

l• discussão do projecto . n • . 116, .de 189'2, 
autorisando o governo a. contractar com Jn~ 
t!n & Bandeira. a construcção de uma estrada. 
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de ferl'o aeréa. do largco de S. Francisco de' Luiz Pedro Monteiro de Souza, fiel de arma
p:~,ula a Sapopemba; zem da Alfandegado Rio de Janeiro, seis 

2• discussão do projecto n. 219, de 1893, mezes de licença com ordenado, nara. tratar 
autorisando o governo a innovar o contra.cto de sua. saude ; • 
de que é cessioo(lria a Companliin. Geral de Discussão uuica. do projecto -n. 12.'3 A, de 
?>!elhoramentos no M~lranhão, segundo as l8U5, autorisn,ndo o Poder Executivo a n,po
IJa:;es que apre~euta; seot:lr no log-.u· que actua!mente exerce, e 

Z> discussão do projecto n. 10, de 1893, com todos OS· vencimentos, o coronel Pedro 
enumerando os bens nã•o sujeitos á penhora , Pttulino da Fonseca ; 

Oiscus&io uniet~ tio projecto n. 231, de l8U3; 2• discussão do projecto u. 172, de 1895, 
clevamlo a 100$ mensaes a pensão de que estabelecendo o modo por que deve ser exe
gosa. D. Consta.nça. Leopoldina de Albuquer- cutado o accordo de que trata o art. 5o da lei 
que, víuva do capitão Francisco de Paula. n. 183 C, de 23 de setembro de 1893. para o 
,\lmeida e Albuquerque ; fim de realizar a transferencia das emis-

Di5eussão unica do :projecto n. 254, de sões e respectivos lastros dos bancos de emís
ll:l93, autorisa.ndo o Poder Executivo <lo mau- são regiouaes, para o Banco da Republica do 
dar pagar a. D. Eulaliia. da Silveira Nieme- Brazil, com um voto em separado dos Srs. 
yer c suas duas fil1l2ls solteiras, viuva e Benedicto Leite e Paula Guimarães e outro 
lilhas do fallecido ca.pit5o João Conrado Nie- dos Srs. Alberto Torres e Augusto :Monte-
mcycr, d•• data desta lei em-dea.ote, o meio- negro; · ·· -
liOl<lo c pensão que pe:rcebem, pela. tabella 3" discussão do projecto n. 122, de 1805, 
actual ; fu:ando a. tlespeza do Ministerio das Relações 

Discussão unica do pr·ojecto n. 251, de.l893, Exteriores para o exercício de 1896; · 
concedendo a pensão dt~ 100$ mensaes, repar- 1• discussão do projecto n. 215 .A., de 1894, 
tidameute, em fa.vot· dos filhos. menores de declarando terem direito á aposentadoria, de 
D. Isanra. Carolina Amaro Caldas. e do Í<\lle- conformidade com o art. 75 da Constituição 
cido I• tenente da armada Henrique Francisco da Republica e ncs termos do decreto legisla.
Galdas ; tivo n. 117 de 4 de novembro de 1892, todos 

Discussão .unica do projecto . n. 283, de os empregados publicos; como taes conside-
1893, concedendo a D. Juliana, Morei Ga.rcez rados os que exercerem cargos de caracter 
Palha, viuva. do tene:nte do exercito Dio"'o permanente e com vencimentos fixos em lei 
Garce:.: Palha, a pensã.o annual de 960$008; (substitutivo ao projecto n. 215 de 1894); 

Discussão unic:J. do projecto n. 76, A, de 1• discussfio do projecto n. 135 A, de 18~, 
1893, concooendo à viu~·a do Dr. João Firmino creando no Supremo Tribunal Federal o ser
Vellez uma pensão a.nnual de 2:400$000 ; viço tachygraphico, e dà outras providencias ; 

Discussão unicadoprojecto n. 172, de 1894, 2~ discussão do projecto n. 39 A, de 1895, 
concellendo a pensão de' 100$ mensaes, repar- determinando as condições de reacquisiçã.o 
tldamente, a UrsulinaL Candida do Couto e dos direitos de cidadão brazileiro, com voto 
outra, mãe e irmã do fallecido cirurgião na.- em sepal'ado do Sr . Martins Cost:• Junior ; 
vai Dr. João Pinto do •Couto; _ Discussãodoprojecton . l39,de 1894, trans-

Discussão unica do projecto u. 11 O, ·de 1894, ferindo ao domínio do Estado do Amazonas, 
elevando de GO$ a. 100$ mensaes a pensão do nas condic;ões que estabelece. as fazendas na
alteres honorario Antonio PM:; de Sá Bar- cionaes denominadas elo Rio Brnnco, situadas 
reto ; . noa campos deste nome naquelle Estado; 

I• discussão do projecto n. 10, de 1894, :)" discussão do projecto n. 84, de 1895, 
dispondo que sejam entregues pelo go,·erno tt~ansferiudo ao domínio do Estado de Matto 
;los Estn,dos os propr'ios naciooaes que não Grosso diversos proprios nacionaes, de que a 
S;"io nece;;s;u•ios para. o serviço d<t União, e União não nece.sita para os serviços fe
à lutcndeucia Municipal do Districto Fe- deraes; 
deral os editicios, qrue menciona., onde se I" discussão do projecto n. 89 A, de 1895, 
executam serviços municipaes e os compre- opinando no sentido de não ser approvado o 
beucliclos no plano de mel.horamentos desta. projecto n. 80 dP.Ste anuo, que substitue pelo 
M.pital. . que a elle -acompanha ~~ tabella F • . annexa á 
1 ,,. t . 9 I/'> h tes Consolida. çao das Leis das Alfandegas e Mesas 
. -· par e, as- :. oras ou an : de Rendas Federaes · 

Discussão unica do p1rojecto n. 197, de 1895. 1" discussão ·do proJecto o. 131, de 1895, de· 
autori~ndo o Poder E:xêcuti'I'O a ·conceder a. .clarando .sem. e1leito . a :resolução -do ·Poder 
l:miliõ. Jose ·Moreira .. Tonior,- 3• escrip~ura.ri<> Executivo, de 28 ~e o_utubro de 1891, que a~~ 
<1:~ Alfa.nde~ de Manáos, um anuo de llcença, nullou o acto equ1tat1vo do Governo Provi
sem venciofentos··· . · ·,,. · · sorio, de' l7 de abril de 1890, e cónsideracom 

Discussão unica.'tlo pro,jecto n, 136, de· 1895, o curso de sua arm~., pel~ reg~auiento de 
autorisando o Poder Executivo : a conceder·a 1874, o tenente de cavallarmZOZllllO .A.lves da 
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Silveira e com elle todos os officiaes e praças 
que se nch11rem em suas condieões ; 

1• di:>eussiio do pl'Ojecto n. 93 A, de 1895, 
m:torisnndo o Poder Executivo :1. mandar 
construir mil ramal do· prolongamento da E;
trad:~. de Fcl'I'O da. B:tlllia, ue Santo Antonio 

·das Queimad~. ou de ·outt·o ponto mais con-
veniente , à villa do Mo!'t'O do Cltapéo; 

Continuacão da. s~ discussão do projecto 
n. 3.5, de 1895, autorisand.o o governo are
ver o re~lamenlo e programma. de estudos 
do Gvmnasio Nacional (t•edaccito par:\ a 3• dis· 
cnssão do projecto n. 205 A, de 1804); 

s~ discussão do proj ecto n. 201 ' de 1804, 
declarando e::ttincta a. divida em que ticou 
para com a Fazenda Nacional o fallecido coro· 
nel do exercito Wenceslào Freire de Carvalho; 

s~ discussão do projecto n. 9 B, de 1805, 
interpretando :~s disposiçiJes do o. 1 do§ 1• 
elo art .. 2.• ·nn. IP-i n. 2C\O, riA 1 dA dezembro dG 
1841, e do art. 1° das instrucr;ões approvadas 
por decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de 
1891 (redacção para. a s~ discussão do substi
tutivo ao projeeto o. H, do corrente anno) ; 

2• discus..oão do projecto n. 202, de 1894, 
determinando que os O·fficiaes do ·exercito re
formados ou que se r•eformn.rem C:~ nccordo 
c.>m as disposições do de-:reto n. !93 A, de 30 
de janeiro de 1890, si. estiverem graduados 
no posto immediato, ~am considerados, 
paro todos os effeitos, como si estives..o:em er
fectivamente providos na. classe de que ti· 
verem a. ~duação ; 

Discussão unica do projecto n.260, de 1893, 
concetJendo a D. Martisa. Rodrigues Cabral, 
filha do capitão José Carlos Càbl"al, morto na 
guerra contra o Paro~;uay, uma pensão n.n
nual de 848.$, indepenaente do meio soldo que 
percebe; 

Discussão unica. do projeeto n. 279, de 1s<J3, 
ma:1dando que contiuuetn a. ser pag-os a 
D. Ma.thilde cte Accioly Lins, desde 1 de julho 
de 1892, o montepio e meio soldo do seu l'alle
cido filho, o (l.lferes SE1bastiã.o Carlos de Ac
cioly Lins; 

982 SESSÃO Elt 16 l>E SETE:IIDRO DE 1895 

P1·esidencia dos Srs. Artltur Rios (t• vice· 
presidente), 'l'homa:: Dc!fino (i• sec·1·etario) e 
.4-rtlt-ur Rios (i" v:ce-p,·csidentc). : 

Ao meio-dia. procede-se á chnma.da, á qu.'\l 
respondem os Srs. :\rthur R.ios, Thomaz Del
fino, Tavnres de Lym, Aleucat· Guimarães, 
Sá Peixoto. Fileto Pires, Gabriel S<\lgado, 
Augusto Montenegro. Theotonio de Brito, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, Benedicto 
Leite, Gusto.vo Veras, Eduardo de Berredo, 
Cbristioo Cruz, Arthur de Vasconcellos, Fre
derico Borges, Gonçalo de Lagos, Torres 
Portugal, João Lopes, Augusto Severo, Fran
cisco Gurgel, Silva Mariz, Trindade, José Ma· 
riano, Arthur Orlanrlo, TolentiDl' de Carva
lho, Luiz de Andrtldo, Coroclio do. Fonsec.,, 
Lourent;o de Sã., Rocba Cavalcanti, O::taviao() 
Loureiro, Menezes Prndo, Gouvei<\ Lima,San
tos Pereira, Milton, Francisco Sodré, Flavio 
de Araujo, Tolentino dos Santos, Paranhos 
Montenegro, Torqnato Moreira, Galdino Lo
reto, Jose Carlos, Americo de Mattos, Lins ~e 
Vasconcellos, Alberto Tones, Silva Castre. 
Nilo Peçanba., Agostinho Vida!, Ernesto Bra
zilio, Landulpho de Magalhães, João Luiz, 
carvalho Mouroio, Monteiro de Barms, Cha
~ Lobato, Gonçalves ~mos. Luiz Detsi, 
Ferraz Junior, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
Octaviano de Brito, Pinto de. 11'ouseca, Matta 
Macbado, Manoel Fulgencio, Ole:ra.rio Maciel, 
Lindolpho Caetano. Rodolpho Abreu, costa 
Junior, Gust.1.vo Godoy, Bueno de Andrada, 
Padua Sa.lles, Francisco Glicerio, Furtado, 
Hennenegildo de Moraes, Alves de Castro, 
Ovidio Abrantes, Urbano de Gouveia, Lauro 
Müller, Paula lt.'UDOS, Frnnci~ Tolentino, 
Fonseca Guimar-ães, Marçal Escobar, Pereira 
da. Cost.1., Apparicio Mariense, Victorino Moo· 
teiro, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, 
Fr~ncisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

Abre-se :1. sess1o. 
E' lida. e sem debate approvada a. acta da 

sessão :>.nteccdeote. 

Discussão un!ca do projecto ·n. 122, de 
1893, concedendo a D. Olympia Carolina 
dà Silva. Barata., viu va. do desembargador 
Joaquim Antonio da. Si.va Barata, uma pen-
são mensal de 100$0001 ; PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão unica do projecto n. 221 A, de . 
1?94, CO?cedendo a D. Cyr~lla. Ro~gues da !lião havendo numero para se volnr a ma· 
Stlva, _VlUVll. do Or · Franctsco Ro~Jgues da teria. iodic:td:~o oa. ordem do dia, .passa-se ~ 
S!lva., len~ da. Faculdade de MediClDa da. Ba- materia em discussão. 
hm, a pensao annual c1e ~:000$000 ;. .. . _ . • 

Discussão unica óo _p•roJecto o. 197, .de 1894, Ent:_a. em. 3"- discu~ o. ~l'OJecto n. },9, 
-·-relevando a. prescrtpçiio em que mcorreu .de 1?9;>, abrmdo ao:l\1i~tster1o. da. ~a~en4a. o 

D. !I'Ia't'ia Josephina Feital Lima para. perceber credtto s~~plementnr.de 4.~00:000.~ a verba 
o meio soldo a que tenG direito. - ExerctciOS findos - da le1 n. 266, de 24 de 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e so minutos. dezembro de 1894. 
Ninguem pedindo a palavra., e encerrada a. 

discussão e adiada a votação. 
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E' ttnnunciada a contiuuaÇ<1o da 2a discus- ~ a. qoe nlludi. subscriptâ pelos representantes 
são do projeeto n. 178. de 1895, fixando a do Espiri to Snnto. 
despeza. do Miuisterio d .. ~ ludustria., Viação e Seja-me ~~gom permittido referir-me n 
Obras Publicas, para o exercício de 1896. uma l-larte do discurso ue s. Ex .• em que 

- trata. da transferenci;\ da sub-contadoria do 
o s:r. Ga.ldino Lo reto _ Sr. telegmpbo de Campos para a Victoria. 

presidente. tive a. hoorll. de apresentar á. con- E' incontesta'Ç'el, Sr · presidente, que o Re
sidera.çã.o da Ca.mara tres emendas ao Orça- gulat11ento vigente det~rminn. que :~s sub
manto do Minis terio da Via~ o e de subscre- contadorias tenham as :>un.s sedes nas. Ca.p~ 

.,.... taes dos E-stauus. 
ver uma . outro.. que jâ foi sufficientemeote O nobr e Ministro da Ylaçtto, ao assumir o 
justitica.Ua vor um illustre collega. de repre- seu car:ro, J·a e:1controu. ,,oru ~de em Campos 
senta.ç:1o. 'Refere-se esta. ultima :10 porto da " 
Victoria. e a duas linhas telegraphicas para a sukonta doria. dos te!eJ,rr-<~pltos do Esptrlto 
o sul do Estado que ten~o a t.v>OJ'a de repre- Santo, e procurando providenciar que a. rede 
sentar • .As linhas t clc:;Taphic.1s propost..1s na {X'It&.S~a. ser na Victorir,, teve razoes ponde-

d .2. rnvels que o detiver-.un. 
cmen a. ápresentauo pelo meu illustl'e collega Acont~r-e quo o didtricto a que perte-qce o 
o Sr . Torquato Moreira são de necessidade Espit·ito Santo comprellesde tamliem o Estado 
e de utilidade tal que considero a. constru- ,10 Rio de Janeiro. 
cção de nature1.u ioadit\vel. Ei>Sas Jinhns vão 
servir a. duas das mais imPOrtantes comarcas 
do Espirito Sant(l, a de Itabapoaoae a do Cal
çado. Na primeira estão aR gra.ndes proprie
dades Ut,c.x"icolas, que teem o maior deS(!nvol
vimento do cultura, na. segunda, ao contl'íl.rio, 
os pequenos propriedn.des, tnmbem, de cultura 
muito desenvolvidA~ 

Em relaçlo ao pol'to ua Víctoria, já a 
lei do orçamento vigeo~ consigua a verba 
de 400-:00G$. insuffictente para. o serviço com
pleto de melhor-amento do porto da Capital 

'"'tM"''t3plrit~nto:""trln§" que é sufficiente, au
xilmda. pelo Estado, para. os primeiros sl:!rvi· 
cos, como por e::temvlo : quebramento de 
pedras. 

Mas, Sr. presidente, até hoje a. verba. do 
melhoramento do :P'>rto da Vlctoria. nã.o !oi 
à.pplieada ; a representação espirilo-saotense 
tem lotado com difficuldades para obter a 
n.pplieaçiio da verba. CVII!õigoadn. na lei do 
orçamento deste a.nno O serviço de que trata· 
esta. parte da. emenda. ê inadia.vel ; a verba 
p!dida. de 250:000$ é insufficiente, mas eu 
acredito quo o oobr·~ Ministro da Vinção não 
deixará euhir em exercícios findos a consi
goneão do orç.\mento vigente. E' ineontes
tavel, porém , qu e, qua.nâo mesmo se possa. 
obter. como espero, a upplicaç-;Io da verba do 
orçamento deste a.ono, ainda assim ha ne
etss*<'>t>.!l.v ~!:V'..;-""i~ perm:~neute de des
C>bstrncção do porto. até que aJS obras defini

·tivas.sejam const ruido.s. 
E' t1m serViço de natureza ferleral, o maior 

que a Un ião póde prestar ao Espírito Sa.nto 
e constitue elle nm a nhelo. nmo. ardente as
piração do Est.'ldo inteiro e da Praça. da 
Victori~ que jâ. vai to.rna.ndo-semàito consi
deravel. · 

Estas considera..ções, Sr. presidente, eu as 
raço para. secandar o men i~lustre collGt,na, 
Etmhora eUe já feoho justificado snfficiente
mente a necessidade da adopção da emenda 

Ca=an v. V 

O Sa. ToRQUAT O MoaEIR.A- 0 Estado, não : 
algumas loeàlida.des, tres ou qua.tl'o. 

o Sa. GALmNo LORETO - Não contesto 
o que diz o honrado collega. ; m3s a-pro-çeito
me das suas palavros, e , jnstiticanrlo de al
guma. sorte o procedimento do .Ministro da 
Vbç:.t o, venho pedir a. ado?cão de medidas 
que façam cessar a anomalia que nctualmente 
existe e evit~II!- vexames aos funeciono.
rios que th·erem de residir na Victoi-la. 

As r-dzões que me foram dadas paro. que a 
sub-conbdorta do districto telegraphico do 
E::;pirito Santo permaneça ainda em Campos 
referem-se ã. ca.l'estiil. da vida. na Victor ia. 

Mas attendeu-se menos, segundo estou in
formado, ás commoditfndt>.s do chefe do distri
cto, do que U.s condiçõss oie vida do:; fun ooio
narios de inferior categoJ·ia. 

O SR. 'foaQUATOMOREitu- Han:~. Victoria 
quem occeite esses le>gn.res que os ca.mpistas 
não quizerem. 

O SR. GA.LIII~o Lon.ETO- Não ha duvida. 
nenltUma quo a carestin. do. vida na Vic.toria. 
c.lemanda a adopção de medidas especiaes para 
gara.utirern u. vit::a dos funccionarlos que alli 
t eem r esideocia. 

0 Sa. 'Í'OlilQUATO MOREIRA- 0 proprio Re
gulamento dos telegrc~.phos prev~ o caso, dã 
direito a uma indemoisação. 

O SR. GALDL.~o Loa:ETo - O Regulamento 
dos telegrn.phos. diz o honradQ collega., prevê 
a hypothese da carestia de vida. em algtõmas 
localidades e autorisa o r espectivo direetor ~ 
dnr uma. diaria de 2$. como gratificação. aos 
fnncciooarios que r esidem nes..<:as loca.lida.des . 

&53 providencia, e providencia da. lei. n ão 
pôde iot'eüzmente aproveitar aos empregM.os 
da suh-oonta.doria dos telegraphos. 

O honrado Ministro da Vi."l.Çào me informou 
que essa. providencia, segundo o Regulamento· 

87 
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elos telearaphos, sô pdde 
telegra p1tistns. 

ter applicação aos nem essa e a minha intenção. aos agradeci
mentos de S. Ex. : exponho os factos com 
ioteir:~ verdade ..• O Sn. 1'~ttQUATo MoJt.EmA- Ainda tem que 

o ministro con ress:l quce :\. c::u·estia de geueros 
11a. Victorin e que determin;t a vioh•çüo do 
Regulamento. 

o Sr. GALDI-:\o Lo1u:to- Os empt•ega.<ios 
do esct·iptorio da sub-<~outullori<L uão podem 
"'oz:u· do mesmo fa.Yor. 
"' E' ulll<\ l'a'ZliO plausível, ;~tteudeu•lo-~e a 
que difficilmcnte ::;e enconlr"rão empt·egados 
que s.Jrvam com os me:~quiuhos ordeoa•los que 
tee:m os empre~Mos suualter·no::;. 

Dou test~tllJUUbo (}U<~ a repartição •los Cor
reios d<\ Vi<:tol'hl lut.1. cotu embaraços l~<ll"a 
ter pes:;0.\1 p.tl'õ.l o:; cot\.l'gol! menos remnne
nulos. 

Nina-uem, St·. presidlente, quel· sujeitiiNe 
<l [~lze'L• Unl conClll'SO ][l:H'a. ser )W:i.til':l.nte ott 
amanneuse dos Correi(!:; nu. Yictvt'ia. indepen
dente de concurso os pret~ndentes ·~ cm·gos 
pui.Jlicos encontram na Victorh\.logares lílais 
bem remuner-.ulos nas repartiÇões estadoaes. 

O St,. TORi,~UATO ?.fc>aEIRA - .Mas, pa.ra. ns 
Jo.;.-ares d?. sub-contadc)ria, houve candidatos, 
v. Ex. sa.be disso. Entre outros, o Dr. Cou
tinho. 

O Sa. G.U.DlXO LoRETo - Niio sei, mas 
basta a pahwrn do uoure deputado. 

O Sa. ToRQUATo Moat-:tR.\ - Houve atê 
IJL>oposta. 

O Sa. GALDlNO l..o1~1eto - Mas os preten
dentes se apresentam. acceitam os Jo;;ares, e 
depois os ab<mdonam, p1·ocurnndo outras eol
loca~s. 

Eu assi<>oalo o Cacto, dou o meu testemu
n ilo d;~S âilliculdaJes em que se encontram 
as reparticões federa,es do Espírito Santo 
pm·a oi.Jtet· fvnccion;n·h>s aptos e capazes pam 
os logares meuos remutoerados. 

0 Sl~. TOINUATO l\lCtr:.r.m,\- Ne:;te CUSO O 
ministro c.!eve mudor n Administrac;ão dos 
Correios pat':l. C.·unpos, e t.leixar na. Victoria 
apenas uma agenci:L. 

O St~. GM.ntxo l..otm-ro- Quaudo eu pre
pm'<W<l-me par<t \'Íl' pt\1~1 eSh\ Capital, adm de 
tomar parte nC\s tral>a lhos da C.<tmam, recebi 
rechtm:~~üas tle funcci<)D;\rios do corroio, pe
t.liudo-me qne tomasse o pa.trocinio- de sua 
causa, e ~olicitando iostruJtemeCJte qne obtj .... 
vesse do Congresso 1.un.a. uiaria ao menos 
igual á. que teem os tele~ra.phistns, para que 
se minorassem as.difl1c:uldn.des c:o.m que ellcs 
atê hoje teem lutado, dio.-ute da carestia. 
excepcioua.l de genero~;. ue casas, em :;umma, 
de ·vida o o Ei>pirito S."lnto. 

Dando o meu testemunho e a.ffirmando es
tãs cousns, que podem importar uma. defesa 
ao nobre lllinistro da. Viaçiio, não f<\CO juz, 

O S1t. Ton.c~UA.TO MollEJRA.- O que não 
quer dize1• que cu niio os expuzesse tamiJ~m 
com i u te ira. verdade. 

0 SR. GALDIXO LcnETO •.. e jusliç;l., <1 que 
quero é que, ao mesmo tempo que estas 
minhas palavras importem um:t defes.'l. no 
Sr. Miah;lt·o d•~ Vh1ç.'i.o, detet•mioem tambom 
dn. parte th~ illc1stre Commissii.o de Orçamento 
:\ adopç;l.o de omlL medhl:~ que venh:t minom1· 
as di!liculdades com que o oobl'e mini~tro 
tem lutado par.L far.er com que :\ suu-conta
dorh\. dos telegrapllos tenha. <L sua sede onde 
deve ter, isto<.!, na. Capit.-tl do Espírito Santo, 
adopta.udo·se um:t medida. ele ignal ordem em 
relaç."io aos COl'l'eíos do mesmo E:>tado. 

O.:St{. TORl,!liATO l\lOl~l!llt.\ - Admira QUO O 
ministro esteja. tão interessado pela. sorte dOli 
empreg-.t~los d<L suo-contadoria, quaudo uãv 
re tem incommodado com a sorte de outros 
runccionarios. Violou o Regulamento, porqne 
os empt•e;::-tLdos euteodi:uu que a vid<~ em 
Cnmpos ern. mais barata. E' ediftca.nte o tnl 
ministro! 

O SR. GAt.olxo LoRET? - Nilo h a tluvidn. 
que não se pô:! e deixar de <tttcnder à cousi· 
dera~:iio da c:1.restia de vida, não sõmente por 
atteoçlü> aos funccionm·los publicos, como 
lambem por atteoç.ão á reg'uluridade dos ser· 
viços. 

O SR. · TottQtiATO MottEUtA - O ministro 
dl!ve tambem zelar os corres publieos, que 
são sobt·ecarreg;Ldos com uma. des[lc~:a enorme~ 
feita com a iospecç.ão das liollas. 

O Sa. GAt.t>txo Loa-e1·o - E' incontesta.vel 
que, emquauto ui"1.0 houver t-emuneraçõc3 N 
~ulures, nüo se poderil tcL' funcciona.rios 
que exetçam os seus cargos como elles devem 
ser exet>cic.los. · 

O SR. Josf: CARL~ - Ntt realidade ha des
locaç-.lo. 

O Stt. Toltt.~UATO .MoRJ;tRA- H:\ desloca· 
ç;1o, mns é nos augmeutos llc dcspeza. pat·a 0$ 
corres fedet'M~. 

O St~. GAt.Dll\O LoRE'l'O - Não creio que 
lt<1ja. da parte do l\linistro d;\ Viu~o, em re-
lação à. sub-cont:1.dorin. dos telegraphos, roà 
vootttde par-.1 com o Estado do Espírito Santo. 

A mesma. irregularidade que se nob\. em 
relação à. ~e da sub-contadoria dos telegra· 
phos no Estado· ·do Espírito Santo, vai o .. 
1Uustre deputado notar em telaçüo ao distrl· 
cto telegmpbieo d_e Minns, que tem . a sua 
séde, nao e.m -Ouro Preto, como dev.1a ser, 
porque é o ponto tal'Ve:t m<lis central do dis- ., 
tricto, mas sim em Juiz de Fóra.. 

. . . 
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O SR. TottllUATO MoRI::lRA - E' outr(l. vio
lação. 

O SR. GALoxxo LoRJr.TO - Parece~mc Me 
OUI'O Pt·eto e mais central do' que .lui:t. 'tle 
Fóra, visto que o districto tille?r-a.J/llico de 
i\lim11; Ge~e;;. j:í. comprchende hnh;'" '}UC :se 
estendem ate .J:l.oum•ia. 

0 SR. J~1:: CARLOS - Em compensação tem 
on\ras que 'Vet:m para. o Sul, Juiz de Fóra. é 
rcnlmeute o ponto de onde se irradinm as 
commuui~~ões com maiis l'nciliuade. Porh\oto, 
nfto ba p:widade. 

0 SI~. GALD!:'\'0 LortETO- A paridade é 
em reht{:ão il. Violação ele um artigo do R.egu
larnenlo dos telegrapllos. 

Ca.pitaes dn. Rt3publ ica . A <.t(\minish·ação do:; 
correios do E$p1rito &o.nt(> tllm ót':l.llde nu· 
mero de V;•ga::;. porr1ua nin!!'uem que1· ti1zer . 
concurso p;W;\ os lognres infet·iol·eli. · 

O S1t. To~uA:ro Mot~rmtA - 'Ma.;, !0'1 o mi
ui~tro IIJUtlar a. adlll!liiStl·aç-ii.o par:\ Ctl.lllpOS, 
ou p;\J'a um ponto oode a vld;~ seja mní::; ba.
t·•tt<t, V. Ex. protest;1 ·~ 

O SR. GAr.otNo LORI::l'O- Não l\:.1. uuvidn. 
nenhum:~. . 

O Sa. ToRQUATO l\io&~lR.-1. - lf o mesmo 
caso de deixar fica•· li1 um;~ a~encia e murJ.ar 
·~ admioi.stra~ão pal'n uma. Cidade mnis ba
t'•tta.. 

O S1t. G>..LlliNO LoRETO- Cumpre a.doptar 
O Sn. JosÉ CAttLos - ·Não ha violaçã''· medidas p:..1·u. que, s~m vex:nne para os fanc-
0 Sn. GALDt~o Lo !.'tETo - O Regulamento ciona r ios 11ue ~ctu<llmt:nte exet'cem cargo!: 

•los telegrapllos diz qu.e as sub-cootarlorias na. sub-contMorta dos telegt'apllos,:se 1~\ça i:\ 
\le\'etn te•· n su;\ séde nas capitaes dos Es- muthlllça. da séde do clistc·i~to . 
tados; ora, sendo our·o Preto a Capital u~ o SR. JOSB CA.R.LOS uà Ulll a.tmrte. 
Min;~s Gemes. o districto telegraphico devi:l O St~. G,\.Lm~o LottETO - Neste IUOm"nto 
ter ahi :\sua sêde. " 

Em rela.çr\0 1\0 Espil'itO Santo, :~cabo de estou apresent.1ndoâCommis~ãodeOrçameato 
:1p1·esentnr uma justific:ativa p:~.r;\ CSS<\ ine- a idéa. de :.utori~ar o governo <l dar uma 
:;ulari\l;ule; eS:>n justit'ic:ati'"a, attendcodo aos diaria. aos funccionarios, sobretu1lo aos runc
(unccioiiarios, os quaes teem mnis comruodi- cioo:~.rios dos cargos subnltet·oos. 
daJe em Campos, cousu I ta t<l.llloem ao inter- O SR. JosÉ CAIU.OS - Com tanto que se faça 
es.."6 publico. que nii.o Jcve e .. ~·w á mcrcé do a traosfereocl:t pam a victoria. perftlitamento 
quem, ::;e:u ;).5 devidas lmuilituções, se sujeita de accordo. 
a min~o:Hlos vencimeo!tos eru localidade de vida. cál'a. O S1t. G,\.LOt':\0 Lot~f:To - Exaetmneute, e 

ao me:;mo tempo peço quo se consi:;:-ne tam-
0 Sl(. T(IRQUATO !IIOt<~EllU .. - Corn prejuiY.O uem Uffi(~ di:~.t·ia pnrtl os empregados do COl'

jl<'\ri\ os cor1·es da Uniitc>. Despent.le-se muito reio, {lOt·qno estão nus mesmm~ condições. 
mais com os tra\Jalhos de liscalisaç;.'io, pelas Actualmeole os telo;;ro.phist.\S da Victot·h~ 
{!'rntitic;u;iíeS -~ que tetn direitO O chefe dO gozam tleste Í<l\'01', pOJ'qU•J Ó difficil encootru.r 
dislt·icto nas vln.ge11s de inspeccão, as quaes telegJ·aphist;~s que <JUP.ir,\m estnt• uaquella 
~iio muito JU<úores, feitas de Campos pnra Bstação. 
IJII:l i'JUOL' ponto ÚO distl!'ieto, do que se rossem rc1t:1::; d;\ Victol'ia. O SR. Jo$~ CAttLOS- .Ji~ vê v. Ex:. l}ue 

estit ue ar.cõt·do com seu .:oi lega de uanca<la : 
O Slt. GA.Lot~o LoRG:to - .T:"~ declarei que ambos 1\Ue1·ern que o ~e1·\·içe sejll reito como 

nãn venho contrapor considerações ú.s·coosi- deve ~er. 
~~~!'ações feitas por V. Ex:. Sel'ia. iucom·e-
nieote, sob todos os poutos de vista, que cu, O Sa. GALOINO LoR'ETO - A div<Jrgoncia, 
Cilmo t·epresentante do .Espirito Santo, viesse como V· Ex. vê, refere-se il. Dessoa. do mi
aqui l'azet• consideraçCSes inteiramente op- nistro. quo nào me p:l.rece merecedor ctus 
postas ús que 1ossem 1hitas pol' outro repre- censuras do meu colle.;;•"· 
:;cnt:\lltc do mosmo Estado, em uefesa, a.liàs, S1· · presiuente, pn$SO a.got·n a referir-me 
1\es::;e Estado. o que jã declarei é que desejo mais especinlmeate às emendas que a.pt•e.
'IU/3 a suh-conta.doria d(lS telegrn.pbos vO:\ para. sentei juntamente com o meu colleg-a, o 
u. Victo1ín. Sr. To:qu&to MoN:ira. A primeim e m~~ . . 

O ~ ... To"QUATO Mcln"""' A _ v. F.:(. està. lmportante dessas emendas refere-~e n uma. 
"""'" ., ,......... subvenção kilometrica para. a Estrada da 

contirmando o que eu disse. A razão da~trans· Ferro dll. Victoria. :i o Caeboeit·o elo I~pemi
fcrencia e a carestia dos generos. · · rim. Ella. pede 30 ~/. de au).·ilio (la Uuião 

O SR.. GALPJ~o-Lo:rtE·To-A consideração da pn.ra a. con.-.trucçitóda estmd:l. quo eotâ. sendo 
corestio. de vidll. nã.o é. •de somenos inwortan- fe'ito:pelo Estado e que vem lig-o~r a Capital 
eia, como podet'á. parecer a. alguns. Não S.:l do Espírito Santo com todas as Co.pitaes do 
pôde ter bons amtn·eg-ados em Victoria· sem Sul d~ R.epubliC!\. 
urna remuuer;>ção·supe.ríor ã. q.na 11ercebem Po1!erâ. parecer estr:1nho que eu venbaaqui 
·ruocciooarios de ·ig~ml ~tegor1•'1. em outras pgdír go·o/o' de sabveoçã:o kilomotrica como 
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auxilio :~qnelle ~stlvlo• para. constl·ucção de para construir a sua estrad<\ de ferro, quando 
um:o estl·-ttla ')ue Y;ü ser proprieda.•.le sun ; estão subsidiadas pelos coft·es da Unifio estra
entt·et>~uto, este meu proce .. limento eucoutr;o das em constt•ucçp.o em outros Estados, al
preceueot');; que o .JU$ti.fic·nn inteiramente no g-uus de importaucia econo:n:ca inrerior ao 
qtte se p:lSsa. ua $ui$a. e111 ral.aç.;i.o a constt·u- Estado do Espírito Santo. 
ccões de..~stradas de ferro, de diques, corre- Não peço, pot• conseguinte, â. nobre com- . 
eção de rios e out1·as obras importantes. misS;'io ~ á Camara. siniio que se ftt('<t ju~tiça 

Alli os poder~s cantonaes teem muitas e uão se colloque o Espírito San~o nas condi
vezes requerido aos poderes rederaes sub- çôes em que até hoje se tem ach:tdo. 
veoç.ões (xtra. obr:ts !Jil•e estão sendo feit.1.s nos Muitas vezes verb:ts concedidas pelo Con
C<\lltões com o auxilio dos cofre:; C<'l.otoua.e.s ; g:esso áquelle Estado :lão teem tido awlica
eu poderh~ citar, em :lll:ooo desta minha ru>se- çao. 
veraçii.o. diversos pedidos dos ca.ntues de No or.;:nmel'ito vi~ente, temos um exemplo 
Beroe e outros, iJeúiclos que :::ão lilitos do disso. na que :;e refet·e a melhoramentos do 
mesmo modo por qne ·eu fa~'o este, isto é, em porto d<\ Victoria; é a verba mais import:tnte 
porcentagens, em qu•.11tas partes . AS conces- que é destinada :1o Espit•ito Santo. 
~ões limitam muit:.1.:; ve:ces o maximo desses No pro,jecto de orli,~mento para o n.nno sc-
auxilios. guiote, oã.o vejo, St·. pr.:JSí<lente, nenhum~s 

Ninguem dk<i. que a Estrad:t da 'Victoria _verbas :\.ttiuentes a melbot•amentos uo Espi-
:~. C:tcho~il'o tle ltllpemet•im é de intet·esse rito San(o. · ·.. · 
exclusiv<tu1entc loc;ll ou estalloal, porqu~ Pótle-se uizer que, a não set·em ns vo:-1>.1s 
essn. est1·ad<\ ~ de interesse immediato d:\ destina-das para. a m<mutenção dos funcciona
UniiW, euteude com ~~ SU<\ ;\drnioistt'<W:~ pu- ri•)S que~\ Uuião não pód:J deix:lr de mautet·, 
blic:~, porque vem ligar ;t Capital do Espírito tncs como os runcciouarios ú:'. Alfandeg-cl., da. 
Santo com· totlas as L:<~tpiuws do Sul. Accresce justiça fetleral e outros, o Espírito Santo não 
que a. Uniii.o está emp,cuhàda .iá. pela fórma tem cousa :llgum;tuos projecto~ da commis
de g;waoth\ de juros, já. pela. construcç~ilo por são, e é a. ra:~ão porque a sua deputa~"ío não · 
administração public-a., em rliver5aS e:>tr<\âas se confot·mou com o orçamento orgaoisado' 
que liga.m as Ga.pita~s do Rio, S. Paulo, e pela illustre commissão, e ·vem ·apresentar 
todas as outras do Sul. Ontro~ Estados em emendas que attenda.m aos diversos serviços 
condições. iguaes ao E:spil'ito Santo, já goz:un que são destina<tos áqnelle Estad'>. 
de f;wores da União ues~a rnatel'i:t. Um dos ser,·iços de mais importa.ncia, o que 

Peço. po1•tanto, á illustt·e Commissão de mais almej:tmos e que ninguem poderã. dizer 
Orç..1.mento que derir:~ esse meu peditlo. para que 6 um serviço de c:.\r<tctcr inteiramente 
o que contio especialmente na jnsti.,:a. do n•>bre loca.! é o sel'viç.o de melhoramento do porto, 
l'elator deste orçttmetl.to, que tem um espírito mas r~ceio muito que os mesrno3 argumentos 
de coortlena.,:ão que o leva. ·~ apanhar ra.pil.h\- que teem si•lo levaut:ttlos coatora a applica· 
mente os mel.h .. H'ame:lltos no seu coujuucto e çii.o ~!esta verb.\ destinada a esse serviço no 
n. sepnrttr nquelles l)ue intere~:tm mais im- exercício vigente, venham •~ ser npresen
mediatamente aos Estados e ás localida.ues dos tndos em relação ás verbas destinadas 
que interessarn :i. União em geral. · para o nono seguinte. E é por isso que 

Peço a :\ttençi\o para esta circumstnnci\l. a represeotoção do Espírito S<l.nto uã.o re
de que n. Estrad:~ d;\ Victoria a Cachoeil·o de same tod9s os seus pedidos, todas as suas 
Ita.pemirim ó n. unica. que nri.o tem subveu- preteqções em relaçij:o <t.O Orç~tmento da. Via
çii.o tht Ü niào, !l:l. reJH de ligaç.jlQ das Ça.pitaes Ç.ÚO, O aS Obras do ~elhoL't\lneuto do porto, e 

,...._~ui. ---"""""'".,... por isso que pedimos um:~. subvenção para a 
5~"-~ !.la ~.it'Gpo, ioaug~l~"lndo:se um ,Estrada: ~e Ferro da Victoria ao Caclloeiro de 
-~o dessa -~1e ferro, u!Zt<'l. o tllust1·e ltapemmm. 

presirlentedaquelle E;;tado que a ímpreviden- A: Commissão .do Orçamento não podem da.r 
cia foi um dos estímulos que o abalançaram a parecer contrarw a essa emenda, sem grave 
uma obra. de tal'importa.ncia. injustiça, attendeodo a. que obras congencres 

o Estarlo do Espi:rito S::..nto empenhou-se se fuzem em outros' Estados da Repub!icu. por 
para :t con~trucç:ão dr~ssa obr:~, mas verificou conta dos cofres da U~1iiio. 
mais t-1-rde que existe'm accid~ntes no terreno, 
que tornam· a : Obl'a ma.is cara do que á pri
meira vista. se podia suppor; tod<wia, a.p.e14r 
dess:~.·. éonsideração, a estrad.~ ha <le.acabar-se, 
ainda que sej:1.. pt•eciBO a.ugmenta.r-Se 8;(.tr·a-

O S~-- Presideute-P~çe ao nobr€ 
deputado qne inter1•ompa o seu discurse para 
se procetler:â votação·· das materias ·encer·. 
radas. .-

. ordioal'i~mente o impoosto. 
O dspirito de justiç·:t, 'porém, não póde con- O Srt. GAt,DTh"O LonETO':"":"Sim,. senhor. 

formar-se com est.1. Bituação excepcional em . Comparecem mnis os Srs. Costa Azevedo, 
qu~.se c~Uocou o E:stado <.lo Espírito Santo Lima .Bacury~ Matta; Bacellnr, ·Hollanda de 
.·. ~ ·-:.:~. 
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O Sr. ·Pre si<len te-Responderam á. 
chamada 110 St.,.: . L!oput~dos, pelo que vou de 
novo suumetter a votos as materias que se 
acham sob:e a Mesa. 

E' sem del>ate appro\·~da a R.edacção final 
llo projeclo o. i5 B. de 1895, para ser envia
do ao Sen:v.to. 

O Sr. Bric i o Filho (pP.la ordem) 
- Sr. presidente, aproveito a opportnoidnde 
de haver numero na Car11a.ra. p;\1':1. dir·igir o. 
V. C:x. um pedido. -

Peço n V. Ex. que consulte i\ C.'\mara some 
concede dispeusa do C.'lrgo de membro da 
Commissão da lnstrucç.1o e Saude Publica. 

E$pero qne a C."tmm'l\ acolhera este meu pe· 
dido com a. mesma benev ... leocia com que tem 
acolhido pedidos coogeneres de varios outros 
Srs. deputados. 

Li~1a, Vivei_r?s, Luiz Domingne~, Cost;\ Ro
dt't!\"U~~. Amsro de Abreu, Nognerrn. Pm·:1na
J!tlá. Thomaz Ca.valcanti, llderooso Lima, Jo;;ô 
Bovihtqu~ •. Tunqueir<\ Ayres, Martins Junior 
Pereit·a. de Lyrn, Gaspar• Drummo:rcl, Coelh~ 
Cintro, !\!etleiros e Albuquerque, Miguel Per
n~mbuco, Gonçnl:~es lltaia, Cnrlo!: Jm•!!e, Cle
mentino do Monte, Fern.amles Lima, Olympio 
de C<~mpos, Geminiano Brnzil. Neiva.Eduardo 
Ramos, Tostil, P<mla G•nimar-Jes, Ver"'ne de 
Abreu, LP.ovegildo Fil~111eiras. José lgnacio, 
Ayistirl<>~ tle 9ueiroz, l'tÕdrigues Lima, ·AntO;
mo de Stquetm, Serzedello Corrêa, Pauliuo 
de Souz.'\ Junior, A lcindu Gunnnbam. Euzebio 
de Queiroz, Sebastião de Laccnl:t. !\!<iyriock, 
campolina, Lima. Duarte, Lamounier Godo
frcdo. Ribeiro de Almeida, Pires Ferreira, 
Arthur· Torres. Carlos tltlS Chagas, Francisco 
ele Bnrros, Paula Queiro:~. Almeida Nogueira, 
!\foreira. d:1 Silva, JI.Js.ria.no R.'lmos, L>lmenhn, 
Lins. Almeida Torr•cs, B.razilio da Luz,Eruilio 
Blum, Martins Costa. e Eti\'adnvin. Corrêa.. O ~r. Presid ente-Em tempo sub-

Deixam ele comparecer'. com causa pa.rtici- metterei il deliberação da Camarn. o petlido 
p:l.àa. os !'r'S. Rosa e ~ilvll, Coelbo Lisboa, do nobre deputado. 
Enéas Martins, Pedro Bor~es,Hel v ceio Monte, E' :1onnocinda. a ..,·otnçiio do projccto n. 134 
Chat&lubriancl, -\rminio Ta\·at'eS, Marcionillo de 189-1, opinaudo pel:t approv:tç:i~ elo pro
Uns, Zama.. Augusto de Freitas, Manoel cae- jecto n. 295, de 18'-J3. que autori:;a o go~erno 
tano, Uionysio cerqueirn, .Marcolino Moura., a. conlr-actar com quem melh.,res vantagens 
OõCIIr Godoy, Belisario de Sour.<~, Foosecn o!Tereccr, o serviço ue nnvegnç-:io des portos 
Pot•tell:~., Ponce de Leon., Urbnno Marcoudes, de S. Francisco o Amn.r:•nto, no rio Pa.ro~ 
Aimeida. Gomes, Vaz de Mello •. João Penido, hyba. ao d~ Tutoya, uo Estado do i\Ioranhao 
Fortes .Junqueira, Fra.ne'isco Veill':l., Valluda· ·(2' drscnssuo). 
res. Cupcrtino de Siqueira., Theotonio de Mt\· F.' posto, ... votos e a~1pro•ado o se~uinle 
galhãei;, Simão ti;\ Cunlu~,Pat'tliso Ca.valc.'lnti, projecto n. 134 de 1895 · 
Li1martinc. Costa Machado, Alfredo Bllis, ' ' 
C:1semiro da. Rocha, Domingucs de Cash·o, o c ?\ • 1 d •· 
Dino Bueno. Adolpho Gordo, Herculano de oogresso' acrou;\ ccrc ... "t: 
1-'t·eitas, Pa.~1lino Carlos. ·cincio:\to Br•:)g:t, Art. 1. o E' o ~o\·crno a.utori;;;\do a contrn-
X:wierclo Valle, Luiz i\dolpho, carMiolô e clnr, por cinco ~ouo;;. com :t comp:~nhia ou 
An~clo Pinlleit·o. o pnrticnl:1r que melhores vanta2'cns orrere-

ccr·, o serviç:o tio uuas vitl~ens rnens;1es uos 
. E sem causa, os Srs. Pires l~erreir:1, Frnn- pot·tos tle S. Fr'll.nci;;co o ·Amm~tntc, no rio 

crsco B~ncvolo, Cunha l~imn. Ar.tnjo Góes, Parn;thyba. ao da Tntoy~. no F.:st:tclo !lo !\In
Sebastião Landulphe>, At:hnyde Jnnior, Cleto t•anhiio. ;1té ;\ quanti:>. (le 2:000$ por via~em 
Nunes, França. Carvalho•, El'ico Coelho, Julio com escalas pelos se;:-nio :cs portos:Therezinn, 
Santos, Bnrr·o_, Franco !Junior. Domin~os de Flores, União. Currn.linhfl. Boqneir.\o. Mar
:\lornes. Vieil-a. de Moraes, Alberto s:illes e reMS. Rep·1rtiç-:io, Santa Quiteria, Pot·to Ale· 
Vespa.siono de Albuquerque. gre, P:>.rnahyba e Ara.yo;;es. 

Pro~edendo-se ã. vot.'lção dn. R.edacçftO fina.! 
do projeeto n. 75 B, d,, 1895, reconhece-se 
quo não ha numero. 

O Sr. Presi<leou te - \'ou m::mdar · 
proceder a chamada. ' 

Procedendo-~e i ~h:~mndo, verifica-se te
rem-se nnsentado os Srs. Cost;• Rodrigues. 
Anisio de Abreu, 'Torres Portugnl, Medeiros e 
Al.buquerque, Gonç.'\lves: Maia. Clementino do 
.Monte, José lgna.cio, Antonio de Siqueira., 
'Ribeiro de Almeida e A:ppa.r icio Mariense. 

E' post.'l. n votos 3 approv::ula. a seguinte 

Emenda 

Artigo odclitívo- Nns condiçiies·uo artigo 
precedente fie.'\ if:'unlm~nte nutorisado o go
verno n. contmctar o servico de ama. via.,"'Cm 
mens.'ll n:~. linha 13e nttvegnção entre os _portos 
de :Corumb:i.. ·S. Luiz de Caceres. Miranda e 
Aquidn.no.va, uo E$tado de Malto Gros~o. 

S. R. - Sala. ·das sessões, 14 ele setembro 
de 1S95.- Ma1·iano Ra·.nos. · 
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E' tambem approvadc• o seguinte: \ceder um auxilio de qua.tt•o milhões e 500 
Art. 2.0 H.evogn.m-se as disposiçÕes em con- mil !'roncos aos cantões que subvencionm·,\m 

trario. a empreza. do.~othart.l. · 
Outros auxthos foram dados oor essa mes-

E' o pro,jecto u. 134, de lS94, assim emen- nm lei. Ao c:tutiio do Tessino pàrn. a. conclu
dado; :1.pprov;tdo em 2" <liscussiío e enviado a st\o da linh~t de J\1onte-Ceuere roi concedida a 
Commissão de Ohrns Pnblicas p:1ra mdigil-o subvenc-:lo de dois milllües de ft•ancos. Um:1. 
p:1.1•:~ :t 3• discuss:"lo . :>Ub\·enção ,\e quatro e meio milhões de ft•:\n-

E' approvarlo etu 3• di~cnsS>i.o .; en;·!adv :i : cos l'<>i ~onced_i•.ln. aos cantões qt_te se int~res-
Commissão d·~ Red:lccio 0 :>C'•ninte s:n·:Hn IHl:mcetramente nos cnnunl10s tle let·t·o 

r e tios Alpes. 

O Congresso N:tcionrol l'esol Ye : 
Art. 1.• E' o goveroo autm·isado a abrir uo 

corrente exe!·cicio ao ~Iinistet·io da Fnzenti;l. 
.9 <:~Uo r.ul)?'!emen.~.· t!e 4.700:000$ á verb:t 
- E~w..ro*io,; tíndoo:.::. <lrt. i" n . :H <la lei 
n. 286 de ~-'l de dczcl'l'lht•<> de 1894. pai'>\ OCCOt'· 
rer M pagamento das 1\iviu:l;: já liquidadas e 
as que estiverem em via de liquidü~ü.o ·até ao 
exercício de 1893. 

Art. 2.0 Re1·ogam-se as disposições em con
trnrio. 

·Consultada, a Cama r<\ conce<le a. · dispen::a. 
-pedida -pelo Sr. Bric:io Filho d;l. Commi:;siio de 
Iostr ucç-J.o 0 Saude Publicn. 

O ~r. -J'o~e ~lariano (pela orrJ.em) 
requet·· verificação 1m vota~.ão da. cousu!ht 
;teima. 

Procedendo-se a vet•if!caç."lo, rl!conltece- se 
terem votado a favor d<t tlispens:\ pedida pelo 
Sr. Bricio Filho 85 e contra 26 Srs. Depu
tados . 

O Sr. Presid.ente- P;\r:\ ~ubsti
t uir o Sr. Bl'iciv Filh.o nomeio o S1·. Br:t:r:ilio 
da. Lu;:. 

Cont inüa a 2" tliscu:ssã.o do projecto u. I i8, 
ele 1895, rtxanllo a dE!Spez•• do Miuistel'io d:t 
Indust l'ia, Viaç.io e Obras Public<15, pill'<\ o 
exercir:io fie 1896. 

Pass.t ainda a citar a resolução de lZ •le 
Jezembt•o de ISS!) em que. sob propost:t do 
conselho feder;d, n. Asseml.Jié:t f'eder:\1 con
cedeu um:t subvençiio de 2/ 3 das uespezn;; 
re.-es· nos e<.\ntões de Berne e Valais qne n 
ha vh\m solicitado para conslrt:cç."lu da. estt•••· 
da do Gl'imsel de Horr a. Gletscli. · 

Essa subvenção foi pt·ovoc,u.la por um pe
dido tio conselho execnln·o •.lo cn.nt:io tle 
l3et·ne e do Conselho de Estndo do cantit•) de 
Vai ais. 

Ainda em 1880, o conselho federal deu ao 
cantão de Bern-3 um subsidio t'eder:\1, cquiYa· 
tente a um terço .las despeza:> par·n. os tr.\lnl
lhos de construcç;.1o do dique do Rie<let·ubach 
pet·to dtl Oberhnteu ... 

O cantão de.Gl'isües teve tambem úm <\nxi· 
lio 50 •;. das despezas e-ffectivns com n <:o!'rc· 
ccão do Rhcno desde Rethenl;'rumen ali! Rd
chenau; o Je Tessino teve ig-m\lmente 50 •f .. 
pam a. correcçii.o do Tessino. 

Assim podia cit::w outros exemplos ; mesmo 
tem relaçüo ao cantão de Berna, nma. conces
são para correcc;<1o tle um 1·io. 

Assim. Sr. presidente, com o;; exemplos, 
com os precedentes que ct:contro n;L Snis:S<\ 
justifica. o meu procedimento pedindo um ~u
xilio dirtlcto dos cofres da União, p:\t':\ :1. tm· 
portaotbsima. Estrada. de Ferro d:\ Vii!tol'i:t 
ao C.lchociro rle lt:\pemirim que faz p:wte 1lo\ 
F::>tt~tda de !!erro Espil·i to S:ulto e i\Jina.· . 

Disse. St•. presidente. que no dis~nrso inan
"Ural do primeiro tr·echo dessa estr:u.ln. •le 
ferro, declarava o illnstre presidente •lo Es
tado que :1 imprevidencit\ foi um do:; e;;timu· 
ICIS que elle eocPntrou par:\ abalançnr•se rL 

O S 1•. Galdin•o L o r e t o (continu- protuovm• .a. con-strucção de urnn. obl'<L de tal 
a;1do)- Dizia eu, S1·. p1·csi!lente, que poderia impor·tancia.. ' 
P<\T'ecer esteauho que ''iesse pedir aqui nm Os accidentP.s dos tert•enos, as difficnhl:1<lt:s 
auxilio dil'ecto da Uuiilo ao Estado, par<t coa- naturaes, a c:tresti:\ dos salarios for:\m e ,;ão 
str·uccio de uma Estrnda. de Fet•ro. obst.'lcnlos extl·aordinarios p;1.ra. n. construc\.ão 

Dizia ao mesmo tempo qne o meu procedi- dessn. ferro-via. 
mento em:pnlt-ava. exemplo, estimulo no que E accresceotarei que o ptLtl'iotismo ào:s e3-
se p:lssa. HlL Suissa, onde os go;·et·nos càuto- pirito·S>l.Dtenses. e de todos os qn~ habitam o 
naes muitas ''ezes pedem·ú cooferlernc;."lo sub- territorio· do Espírito !'auto, g<H'aote a sun 
;·ençoes pat·a const•·ucç:"lo de estradns, pontes conskucção, garante o exill.l d<l em preza :\ 

'C; em . geJ:a!, .. tle Ob!'a!õ de grnude importancia ·QUe se,.:il.Vent\H't\U O. illustre .presidente ri~ 
e custo. Estt~do . ~ ·. 

. Porle_rei cila1• neste: momento ·a lei de,22 de · Mas, · a·Ó. mesmo tempo. dizia eu, não et·a 
agosto d& 1.'3i8, reliH'en1lada a 19 de janciJ'O .justo, não.er;L razoavel collocar-se o E~tado 
pe 18i9? em que a CO~lfedera~o resolve~ con-·: do Espiri~o Santo nest.'l. Situa~ c~~epc!oqa~· 
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de augmentar excessivamente os impostos, 
:1S contribuições, para. levar a. em~ito uma. 
obra. que r:ão ê úe interesse exclusivamente 
estadoal, exclusiv;~meute local, porque vem 
põr em commnoicação a Capital do Estnclo 
do Espírito &1.nto com todas as ca.pitacs do 
Snl, 

porquanto, como j:l. disse, não lhe falta ferti
lidade, tem abunda.ocia. de agaa e um climn. 
S.'\luberrimo. 

De utl\1\ldacte naclo·nal c, port.1.n to, a. I·:S
tl·ada de Ferro do Caehoeiro de lt:\pemirim. 

E que nfí.o fosse, eu enconira.vtl. apoio ptn-.1. 
o meu pedido M lei de 1·1 de outubro de 
189'2. 

Por essi\ Jei, a. Uniii.·O pôde ue a.ccürdo com 
os governos dos Estndos, auxiliar a con· 
strucção deestrodt\S do rerro que não tenham 
o c.lracter de ulilid:vJo nacional. 

A lei uiSCl'imioando a competencia dos Es· 
t:\•los e da. União, em Clbediencia. a uma. dispo
siçi"~ constitucional. diz que á União com
pete e.xclusivamente resolver sobre· a. con
stt·o~.;J.o de estradas dE~ rerro que façam parte 
do Plano Geral de Viação ou que forem 
declarodas de utilidade nac:ional pelo Con
;:rt•esso Fe·Jert\.l ; e d:i. aos Estados competencia 
ptu·a. resolver sobre as outras estrudas, sem, 
entretanto, excluir ti. competencia do Govel'no 
Federtll p:~.m nuxilin.r essas outras estradas: 
3nle$ a.fllrma.ndo-n.. 

Or:1.. não venho :\I'Jtli pedir que se declare 
de utilidade n:~.cionn.l :\ Estrada. tle !~erro tla 
Victor·i.- :lo C.1.chooil··o •le ltapemirim ; po
deri:l. t':1ze!-o r.om hons fu 1\U:IIl!Cll tOS; :uM não 
,·enho pedit• isso pt\J:a o lira tle obte1· da 
'Gniüo :\ constl·uC('.ão }l:~los cofres federaes 
LleSS\ estrad:~. ; o (JUe venho peuir é que a. 
terça p:\l'te dus despez:.1.S feitas com eSS.'\ con
strucçii.o corra. por conta da União. 

Já justifiquei este meu procediment<' mos
trando como não h:wia motivo de estrt\Uhez:l 
p:\l'a esse peclido de anxilio directo MS coft•es 
e:::l!l.dones, em ohi':IS n. que elles se t\balan
çarnm . 

O SR. BUENO DE .:\l':DRADA- Não apoiado. 
O SR. ·GALDINO LORKro-Si o illnstrndo 

•leputado tivesse ouvido :\minha. :lrgumen
ta~f~, veria quo não tem razüo esse nüo 
:\poiado. 

Peço mais :30: 0110$ pnra. as liohi\S telegra.
phiC:\s de Sant.'\ Leopoldin:~. às villas de 
:i.ITonso Cl<1u•lio e S."'.!ll<l. Therez~\ o do C.'\.o 
(:boeir·o de ltapemil•irr. ao Alc,"Te. 
Como~~ snhi•lo. o R$b1do do Bspirito Santo é 

nm Est.1do immig-rt\ntistn. s.~bc·SC tn.mbcm 
que os municípios de Sant.'l Tbereza e Alto 
Gunndü teem muittiS: terras devolutas que 
&1o a.p1'0prh\das l)a.ro. colooisa<,:ã.o européa., 
gos.'l.m de uma t'erti idmi.a e:<trnordina ria e teem 
um c limo. Si11 ubet·riloo. Correios; télegr:1.phos 
e estt•adas ü de que o Espirito Santo precisa 
para que o seu sôlo esteja devidamente pre-. 
paradp paf:\ l'eceber p. CQlpnisaçãq e~ro?éa., 

Nã.o venho pedir que se est.1.bele<:a. uma 
agencia. de correios nas villas de All,'onso 
Clnudio e de Santa Thereza, porque esse me
lhoramento ji e.xiSte. Não venho tambem pe
tlir que se Jiu;~'l. n coostrucç;ío de estrada de 
I'Oda.zetn para nlli, porqutj pnro essa desper.o. 
não ft\lU\l'i:~m obstaculos nem objecçues. O 
qne Yenho pedir é que se m:~.n1le construít• 
linhas tele:tl'nphicas para essas duas villas, 
centros muito import.'\ntes de colooisa.ção e 
producção. 

Não ha muito tempo, o governo italiano, 
prohibindo a emigr11ç;lo pa.ra. o E;;pirito Santo, 
nlle;r:l.va diffi.culdades de communica.ções com 
os centros mais importantes. Ora, a linha te
tegraphica. vem facilitm· essas communicações 
e vem porbnto, r:\VOrecer o desenvolvimento 
da colooisaçiio naquelle Estado, no mesmo 
tempo que faz desapparecer uma. das obje<>.
ções apre~ntadas pelo governo da It.1.li:1. con- . 
tra. a emigmçi'io pnra. aquelle Est.1.do. 

Estas r:Ízues parecem-me sutHcieotes pnt':\ 
justificai' a emend:oque :'l.preseotei em relnç:lo 
ás linhas te~egraphicas de Santa Therez.'\ e 
Alto Guandu. 

Justlticando no a.nno p:l.SS.'\dO uma emendi\ 
idontic.'\, pnro n qna.l. inl'~lizmente ni~ tive o 
C:\\"Ot' tla Cam:na, eu appella.va P<\r:\ o ilhtr.-. -
tre depntado o Sr. Alcio•lo Ga:m;lb:l.l"·' • ent~ · 
memlwo da Commis..<ão de Orçamento, q~ 
tendo vi~j tvlo por tlQUella. zona, podi:! cscla· 
recer :i. Commis.s<io de Orçamento e á. C.'\mara. 

Apresentei tambem um:. outr:1 emend:~. que 
se refere á suppressão do il. 2 do § 1 O. F~ te 
numero autorisa o governo t\ tronsferir par::~. 
os Estados os con tra.ctos de navegaç;'io cos
teil'a que interessem ás Jocaliducles menos 
iniportnotes, ou :1. rescindir• os contl':l.ctos que 
tem com as empt·er.ns que actm\lmente fazem 
esse serviço. 

Ora. autorisar a. tr:msrerir contractos é 
nutori::at· a transferir despe1.as para. os l~sta
dos, e nii.o se póde fazer i.sso sem o a.ccõrdo 
de tres p~1·tes. ·-

Transferir os contractos que :\ Um:~ tem 
com comp.'lnhias, e que est:~obelecem obriga.· 
ções Jk'll'l\ amb.'\S as p1rtes. não se póde rttzer 
sem o accõrcio dess.1. comp:\uhia. Ao mesmo 
tempo. hn. necessidade d~ um accôrdo d~s ~s:
tados ioteress:ulos; e nmguem em boa. fé du·a 
qno o tios nc.!eit:u•:io) a tronsrerenci:l. desses 
contractos. .. 

Além disso, as cmprez:~.s subvencionadas 
de nnvcga~.Uo interessam em gernl n. mais 
de um l~todo . Nós temos. por exemplo, :1. 
CompnnhilL tle Naveg:1ção do Amazonas, que 
interes::;.'\ :lO Estado !lo Pa:'i~ ·~ ao uo Amnzo:. 
nas; temos n Mara.uhense, que interessa ao 
Estado do M:lmn~r~. do Piauhy, do Ceal"d e 
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do Pará. mesmo; :l. ?eJ'Jnambucana, qn.: inter- ve1·b~ rle cerca de 500:000$ para as obras do 
e~sa a ditl'erentes Estntlos, ao Cc.."l.rà, ao Rio ramaL do Timbaubn. :l. Pilar. 
~:rande do Norte. fi. P;u:a1Jyb:1, ú. Pel'llnmbuco, Apresentei aqui um projecto autoris:mtlo o 
ib ltl~güa.-;, a. Se1•gipe e :\té .-~Bahia, on•le os a-oYeruo a contracta.1· com a. empreza. da Es
;;eus_v<~-pores 1\tzci'n <?S<:ala. Temos t.\mhem o irada de Ferro do R.ecit'e ao Limoeiro a. cou
Lloyd, que tem nm:\ Sl~ccão central, que in- strucção de;;sn tl;ecllo, medi:mte cel'tas garan
ter·esa:~ ao E:;t:l.1o do Espírito S:wto e inte- tias que se podem estabelecei' no contracto, o 

. ressa. tambem fu Rahia, porque os seus Yapo- que me pa1·ece de bon. economi:1. 
res fazem igualmente :a Jl<tveguçüo par:\ t,;a- o meu projecto estabelece que serão ~wa. 
l'a.vellas, bem come. a sec~:ii.o b:1hk1ntt que in· liad<lS as obras ,ia e1Jectu:\d;1S, por arbitros 
teressa a Pe:·nambuco•, Alagôas, Sergipe e 

1 
ou como p:1recer mais conveuicmte ao go>eroo 

Bahi:\. pam qne essas obr:1s e este v:\lor, possam 
De modo que a diiictrtld:tde da transferencia em todo o caso. serem semp1·e levados em 

dos contractos com as companhias de mwe-l conta em beneficio da. União, quer quando se 
gação contará. mnis e5;te obst.:lcttlo. Qmü era tt•ate do uma distribui<:ão tle <lividendo, quel' 
o Estado que se resol ... eria :~assumir í\ res- quando se resolv:\. uma encampação. 
pousabilidade das despezn. que actualmeot'e A convenieoci:~ - destn. autoJ•is.lção esti~ em 
se fazem com os serviiços de navegaç,fto que evitar-se a montagem de esct'iptorio, otlicina 
niio interessam só e exclusivamente a e~se e uma administraç;:"io especial para o serviÇQ 
Est.:1do, mas que inter~l&::l.rn a. mais de um~ -e um:l. estra•la que devo ter 40 kilome-

R.escindir os contractos UJ.mbem não parece -tros. 
rasoavel, porque es..«a rescisii.o, niio podendo Actualmente, :l. União estú. f<tzendo a es
ser feita sem .o accôt•do da companhia, impor· tradu. para o que tem ver·bas avultad3s; 
taria necessarh\mente em uma. despeza im- mas esses onus podem torn:\r-se mais sua
productiva. veis si se t:lzer o contructo para a. con-

Nã<> é este o momento de se dar autoris.'l.- clusão tla5; obras · com a em preza da es
ção ao governo para :t·esciudir contr-actos de t1·ada do Limoeiro. mediante uma. . garantia 
r.aveg<!Ção que estão aproveitando a. diversos não excedente de 7 ''Í•· Si ess.1. idéa me
EstAdos, pot·qu:\nto ainda. hoje esta Camttra recer o apoio do nobre relator e da com
approvou um proje<:to que vis.'1. a. concessão' missão, julgar-me-hei feliz })<)t: a tet• sug· 
de uma subvencã.o p:tr:il. a companltht que iizer gerido, visto como ella. vem trazer uma 
o serviço de na.veg:tçii~o entre o .Maraullii.o e bOà economia. 
diversos outros portvs do Norte . Niío' é ureci:;o suprimi!• as verbas que est:1o 

Parece-me ([Ue só est."l. consideração a.uto· actua.Jmcõte c.onsignad:ts ne projecto ; pó;le 
risa adopção de mi::lht\ ementla, mandando haver uma autori.sação de <;ue o govern~ 
supprimir o u. 2 do § 10. se apro>eitar;'~ si achar conveniente o st 

Um outro ponto para que peco a a.ttenção chegar :\ :)cc<irdo com a compa.nhin, deix::mdo 
da. commissüo e especi:almente do illustre re- de:\ U7A'1l' no caso contrario. 
latot· que mostr:\ um:l. ce1·t:\ preoccupaçüo pela. Uma. outr:\ considemcão que ·tenho a íit7.m: 
reducç;."io da. despez:1.. prcoccupação que o leva e está •Je conformidade com o quo a.sse_v?rct 
até '" filzer antol'iSttçve;; da orde!ll da que ainda h:\ pouco, que o E~tarlo do Esptrtto
acabo de me rererh· a.intl:\ autorisaQijes como S<mto n:1o tinha cousa al;:uaJ:l. nc~te orcn
::l. de transferir aos Estados da Bahia e Per· mento para melhornmeotos. é a que sere-
nambuco o ade.'\ntam«mto de 450:000$ que vae fe1·e aos ::t.Uxilios :i. coloniS:l•~"io. . . 
sendo feito pela Uniã.oo da garantia. de juros O prorecto rh\ commisS<"io concedi! auxth~s 
de 2 •;., das estrad.,!; que demandam o São a. ulguns Estados do Sul l!onsignanuo qunntm. 
Francisco, preoccup:lçilo que o leva a inclun· para o serviço ele coloniS:tc:ão, coosigo1~ tam· 
essa. a.utori~ac;."io no ú:rÇD.mento de Viação que tJem uma verba pam os Estatlos .d? Norte; 
me parece não era o mais proprio para. ella om, r.omquanto o Estado do Esplrtto S:.tnto 
tanto mais quanto no Orçamento d:\ Fazenda esteja ao Norte desta Capital, en, e em get·al 
)la verbn. pura o referido adea.ntamento; um toda a gente, o .considet·a.mos corno Estado 
.outro ponto. digo, para o qual peco a.,att~n- do Norte ; elle é considerado como Estado do 
ç:ão do nobre relator· da commiswo, é para. um Sul. (Trocam.-se apa1·tes.) . 
prCijecto que apre:;;enLei esle:anno c que teve· Quem quer que ~stejrt. für~ do Drnztl h« 
o apoio de diversos uHputl\dos por Pernam- rle r.li~er que o Espírito Santo é um Estarlo 

. buco. Retiro-me ao ra.rual de ligação dos Es- do Sul. · · .. 
tados da Pal':lhyba. e Pernambuco. Portanto, .digo eu, o Estado do Espmto 

Sr. presidente, .. o . -projecto .do orçamento Santo niio está_comprchendido nesta _ver~a 
que ~stamos di~cutindo e, que nesta. parte· não que se refere -a. a.uxilios p:tm a C?ll'lmsaÇtLO 
sotrreu opposição da. .illustre Commissão do nos Estado do Norte. Quando mutto,_ o que 

-orçamento; nem de nenhum dos deputádos se entende:· é ·que ella se refere aos Estados 
que. jâ· occuparam a. tribuna, -consigna. uma da Bahia para o Norte .. 

' . 
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Chamo, pois, a nttenção dn commi$$ão, 
p:tm a inju~t!~a com qne 6 consitlemdo o Es
t:Ldo !lo E:>ptrJto Santo, quo htl. muito :tempo 
tem o :-e r viço tio immigrnção · sem tl.uxilio 
nlgum . 

O ~R. P.;!-ULA. RAlios - Di~pensou-o. 

O SR. GAt,onm LORE1'0 - Niio o dispen
SOU, apenas pediu para administl'ltr o ser
vico. 

Vou terminar ns considerações que tínho. 
n. litzet•, pecliudo á Commissüo de Orçamento 
~ne oiio leve a su;l. pt•eoccup:lçiio de cconomi:l. 
ao ponto de s:tcrificnr .:\ ju.;;tiç.;\ nn. distribui
ç.io dos beneficios que n. União deve 
fazer :1. totlos os Estados, dos quaes recebe 
tambem as contribuições com que pOde fúr.er 
face nos diversos ser-viços. (1lfuito bem ; 
muito b~m.) 

da npprovaçiio da. insignificante verba de 
cinco contos de réis, conw :~uxilio n. um est:~
belecimento de cduCtl.c;:io de Ol'phiios em Cae::
thé, que o g-rande Estado nito devia precisar 
de auxílios da União, porque jt\ tinha. '37 
1leputat!os, Juiz de Fóra., Be!lo Horisonte e 
Gymn:tsio d:\ C:~mpnnbo.. 

Ora, si o sen Estado manda no Parlamento 
3i deput<~dos á porque tem quatro milhões 
de l!abitaotes e o numero de deputado~, pre
ceilüa a. Constituição, de•e ser correspon
dente ao numero dos habitantes do Estudo. 
Nada deve. portanto pot• isso o Estado de 
1\lina.s á União. Si n Cidade (le Juiz ele l'óra 
tleslumbra pelo seu progresso aos se os vizi
t.'lntes e porque os mineiros daqnelh\ zona a 
fizer:1m bell:l., prospera e são elles quo con
correm com o seu esforço para torn:l.l-a sem
Pl'O e sempre melhor. A Uniü.o nuda concorre 
pnrn esse e treito. 

O SJ.~. Leonel Filho- Começa Bello Horizonte si se desenha com as·gran-
rli7.eodo que inscreveu:se ·no presente debate dezas de cidade modet•na, quo será digna. do 
não para ruzer um tliscurso, nem tão pouco ser Capital do Estado de Minas, é porque o 
para discutir as di.fl'c!ll'entes verbas consi- governo e.;;tadool, i~ custa de sacrificios do 
~nadas no Ory:~mento dn Indostria, Viação e seu thesouro, a está com.truindo. 
obras Pnblicas, mas para apresentar uma Quanto ao Gymnasio da Campanha. a.inda 
emenda. em que, nttend1wdo ti. convenieocia nem si quer foi iostnllodo, porqne o Congresso 
de um set•viço 1ederal. pede juntamente com tem euteoclído que a Estndo rico, como o de 
os seus comp;1oheiros de bancndll, a verba de Minas, não deve rlnr verba. algnma. 
10:000$ destinada. n concertos.tlo predio que Os deputados de Min:1s nüo são pedintes. 
a linião possue da cidade da Cam!).'lnha, à O seu companheiro de b:\nwln. :>r. Ploto da 
rua Tirndeotes, par-a. nelle ruoccionar a sub- Fonseca, recl:~.mou a verba. de cinco contos de 
adminisll'oç5o dos correiios. réi;; pnm Cnethé. <llém de outros motivos,que 

Como a emenda, embor<\ encerre pedido de mesmo elle apresentará qunndo se discutir 
mes~uioha quantia.. npr1~scntada sem justifi- noYamente o Orçame11to do Interior, por uma. 
e1ção, poderio. importa.r Ylola<!iio do com- rn~ão, que qualil!c.ll'Ú. de generosidtl.de, isto 
promisso patriotico tomndo pelos depu- é, não quiz que, em período de lar~ eco
l:ldos tle Minas, tle não concorrerem de nomlas, se censur:tssem sómente est.'\dos ricos. 
modo algum p:u-n. o au~mento dns despe7~'ls prospero:;, como por exemplo, o uo Po.rú, 
pubtiC:ls, que. no curto periooo · de Repu- quo tem no Orçamento do Interior verbas até 
IJiic:t, tem ct·escido da modo assombl'Oso .e de qn:t.tro contos de réis, coostgn~das como 
~s;ustndor, - produzindo sêt•in.s apprehensões auxílios a estabelecimentos p:\rticulares. (Da 
no espírito tle todos os quo pela sorte muitos apartes; 'liuriosdcputados inteí-romlJCm 
rutur:l. deste pniz cmp·mhnm perseverança, O O'l'a.dor .) 

amor e tra.Lalho, proc!urantlo na econo- O orador não <lesaj:l. que continue ta.mnnho 
1oia. o meio de por ~ a s.'\lvo a nossa. res- barulho por cnusa. da discussão, a. que invo
ponsabil id;Lda fina.nceim de prova.Yeis des:~s- luotariomente foi arrostado, por isso vae 
tres, entendin. que não• devia entregar a entrar proprinmeote nn jostifiCtl.ção da sua 
sua emenda á M~S.'\ sem ampn.ml-a com a .emenda.. 
explica(;iio que vne ter 11. honra de dar a que Como todos sabem, a lei que regulou o 
demonstmrâ. n convenienc:a dn. medirla, a serviço postal da Republica, determinou n. 
necessidade da ncceitaçã.o por pnrte da com- C.'lmpanha nm posto pam nelle runccíonar 
mi>s.io e o..consequente approvaçiio po1· esta uma d;~s sub-ntlministr:lçi\o dos correios. 
Cnm;u-a.. o governo. pn.r:\ a installuçiio desS.'\ rep:~.r-

R.esponde a algumas censuras feitas nos tição, teve necessidade do .mandar alugnr um 
deputados de Minas. qnet, na ultima sesS<io, pradio, pelo qual pnga 70$ monS:les. . 
votaram certns omend:lS no Orçamento do In- Ora, a União possue nnquolln. cidade vn.rios 
t<!rior e .rustiç:i. ~ . predios. estaullo uns ~rruinados o outros im-

ltefere-se a umâ1oca l p•ublicada no editorial possibili~tados pal'l\ o ser\'ico dos correios, 
ti~ nmn gazot.'\ da tarde. em que alguerr. pro- porque são estes C:lSebres in~ignlllcan tes. 
curou fazer litterotura. alegre ã custa do Es-j Eutre os predios, que podem servir pnra n. 
l'ldo de Minas Geraes, di:ronüo-se, pelo motivo S!!b-administr:tçflO, su cncontl':l. o do quo t111t.;~ 

C3m:..r:~. v. ..... 3S 
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a emen!hl, m::~s que tem o pa-vimento superior 
em ln.stim:wel est<tclo, tanto qtte :;i uão p:lSS:tt' 
n. emend(~. a Munit!ipa.Ji;lade terá de manda.r 
<lemolíl-o para evih\1' desastt-es. 

Concertado o pl'edio, llc:wi1 elle v:tl•~IHlo 
40 contos de r~is m~;is ou menos sei'\' id. 
para. :t.sub-administra•ci'io. ' 

·"- União lnct•a.t·ú muito. · t1c:\1Hlo. n!;im •lJ 
tndo, Jivt·e tlo encargo cio aln;uet: qufJ esti• 
1):\gn.nllo pela cas:\, em CJU~ funccion:L :• l'e:· 
pat·tiç.ão dos cort•eios, a.lng11el 'llle , eu\ breve, 
serâ. :mgmeotatio, a.ttnnt/.1 o tlesenvol\'imento 
que v:te teodo n C:tmpanh:L, qne hoje ê ponto 
termiua.! de uma. estrad:t de t'ct·t·o. 

Faz outro.s cousidet·:'lções e conclue espe· 
rondo do patriotismo da. Commis;;ão •le Ot·ça
mento c da. Cam:na :t npprovao..'io da. su3. 
emenda., que apresenta uo interesse da U11ião. 

Veem a ?>lesa, siio lidlls, npoin.das e envia
uas á Commissão de Orça.mento as seguintes 

E1ilcndas 

Ao projecto u. tiS., ele 18!)5: 
Ontle convier : Fica o Poder Executivo au

tol'isittlo '" alterar o llecret::tr n. 1 S:35. de 1 O 
Ue OUtubro de 1894, i~Sta.helecem\0 <lua.:;; YÍ(I.· 

geos mt>nsaes, em V(~;, lle llllltl , ao pot·to da 
Aman:tçiio no Piauhy, renovando ne:::ta. p:u·te 
o resp~cth·o con tt•acto. 

S. R. - Saln. das sessi:bs, 16 ile SP.tembro ele 
1895.-Arilmr de 1'«.<conccUos. 

Onde conviet• : Augment<\da n. ve:·b:t com 
um:t dinrh• de 2$ par;t os empregados •.lo es
criptorio d;\ sub-cont <llor i:~. elos telezmpltos 
que tot· inst;\ll:tda na. capital do l~spit·i to 
Santo. 

Augmentada. :1. verlba com uma. di:trin. tlc 2$ 
J):tt·:\ os empregado.; ele a!lministrac-:io dos 
Coneios do Espil'ito :Santo, para c ag-ente d~ 
COI'I'eio do C:'IChoeiro de Itapemirim e pa1~\ os 
agentes tio cort·eio de Santa Leopolclina e Be
ne'l'ente. 

S. lL-S:ü<\ dn.s sessüe~, 16 de setembt•o de 
1895.-Gatdino Loreto. 

A' rubrica: n. ~ : Augment.ath a consi;:na
<;;ão com:\. Qll<\utia dt!: IU:OOU$ p:ü·a. m:\nntell· 
ção ua.· na>P.gilÇ11o do rio P:tl'll:tltybn entt·e a. 
cid:1de de Therezin:~. no Piauhy, e a estação 
d..'l. Estrada da Ferro tle Ca:dns a S .. Tos~ dos 
C:tjazeiros •. nõ.Maran llão. 
... <s. R..- S;.la das I>~!SSões, 14 ele setembro de 
.. .1895.-Nogueira P.ctl'tlnaowi.. - Pires· FcJ·
?-é!ra.::...Ai·ti,itr · de Va:sconceltos. ·- .. , • · - · ... 

longamente d:~ estl':\d:t ele ferro de Sobt•al, da 
Cid:tde de Ipú, no C~ará., a de Therezina, Ca
pital do Estaelo de Piauhy. 

N. R.-Sala das sessões, 14 de setembro ele 
lS!t5.-Noguei1·a Pm·a:.ULfJUá. -Pires Fe1·-
1'Cin:t-A.1·tltm· 'ti~ Vasconcellos . 

Accre;;cc·nte-se onõe convier : - P:\1':\. :\ con
str·nct·iio de uma ponte entre n. cidade .de The
t·ezin:L, ao Pi:tuhy, e S. José dos C:\j:\zeiJ·os, 
no M:u·:tnhã.o. 

S. 1{..-Sa.l:\ tias sessões, lU t.le setembro •)e 
1805.-Nogueira Paranagw~.-Pires Ferr-eira. 

Accr<lsceote-se onde convier : Par'' concer
to:> e reptwos no predio que <t União possue 
na.cida.c\e dn C:\mTHtnha, na .rua. Tiradentes, 
E;;tado de 1-Iin3.s, para. nelle rnncciounr n. sub
admioistt'él.ção dos correios, 10:000$000. 

S. R.-Sa.ln. das sessões. lO de setembro de 
1895 .-LeonelFillw .-A.f.va1·o Botelho. -Cha
gas Lo bato. -Lindolplto Caetano. - Francisco 
Yeiga .-Arlhw· 1'tYrre.ç. - Landt~/.pho tle Jlfa· 
golluzcs .- Almeida Gomes. - Ltti:: Detsi.-
3-lonteiJ·o de Ba1·ros. - Octaviano de B1'ito.
Fm·eira Pi1·es.-Simao da Cunlw. . - Tlleoto· 
nio rle M.agaU/ii.es. - Fei·ra:; Junio.,. .-Pinto 
da Fonseca.-Ca1·los das Chal)aS. - Cw·tlfllh.J! 
.~lour<'io. -llfanucl Futgenc:o. -Goilçatves Ret· 
mos.- Rodolpho Aú1·cu.-Go.<ta Machado.
n<uci1'0 tle .4t meielcc. - Fortes ltm'Jueirt~.
Campolina. 

Fie.'\. a discussiio a<li:J.•Jn. pel:~. hora. 
E' a.unnnciad:~. :t tliscussão uuic.'\ do pro· 

jecto n. l9i, ele 1885, autm·isnmlo n Poder 
8xecutivo n. conceder :\ Ermilio Joso! .Mot·eira 
Junior, 3• escripturario da. All'<ln•leg:t c!e i\lt\
nitos, um a. o no de licença, sem vencimentos. 

Ninguem pedindo :\. pala.v!'.l. ê encerr:vla a 
discus:>iio e adia1h\ a votação . 

Eutr:t em discuss::to uoica o pro,iecto n. 13G, 
de 1895, a.utorisMdo o Poder Executivo a 
cooceder a Luiz Pedro Monteiro de Souz:\., ticl 
de Armazem d:L All'ttndeg:'l. elo Rio t.le .Janeiro, 
seis mezes ue licença, com orden:tdo, p:tra 
trotar de sun. saude, 

Nioguem pedindo :1 pa.la.Hn, e I)OCet·r<td:t a 
di;;cuss:."io e a.diiulll. a. votação . 

Entre em discussii.o uoica o pcojecto n. 125 
A, de 18!)2, autorisa.ndo o Potler Execnti,·o :1. 
aposentar. no \og-.1r que act1,1almonte OJ>GJ'C~ 
e com todos os venci!ncutos, o coronel Pcdl'O 
Paulino dn. Fonseca .. 

·Ninguem Óedindo a palavra, é ence~·mda., ~ 
rli.seussão e':\dntd:t. ::1. -votaçãQ. .. 

· A' r1ibrica. n. 8: Augmentada. a consigoa- E' auoum1iad:~. :1. za discuSS[o· do projecto 
çã.o COl)) n qu<tn~ia qe 200:0QQ~ pa.rn. o pro- t). 172, de ' 1~95, estabelecendo o ~Qf~O ~r 
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qne deve. ser exec~tndc, o nccordo de qt1e I sada facnldade emissora. e nssim pensaodo 
tra.tn o art. 5• da le1 n. 183 C. de 23 de se- S. Ex. sustentavn. que o proprio decreto de 
lembro de ~893, par~ o fim de reali.sar-se o. lí ue dezembro de 1892,bem como lei 23 de 
transfet-encm. das emtssões e respecti-.os lns- setembro de 1893 niio ha.viam tirado aos Ban
tros dos Bancos ~e emissão ~egiouaes p:.1ro o cos o direito aos juro3 das apolices. 
Banco da. Repubhco. do Braztl. RecCirda que S. Ex. por ess.1. occnsião dis-

Entra. em discu;;sã.o o ::~.rt. }.o $C!".~ que o Poder Pnblico arranc:\ra :lOS R:w
cos emissores a fhculdade de continuarem a. 

O Sr. B e o edi<::to L e i te- Na 1• emittir notas ao p<•rt:\•lor e i~ vist:t , não to
Jiscussão ~lo projecto agitou-se a questão <lo. con porém, nos juros das npoUces que servi:1m 
competenc~:\ pot· parte do Legislati'lo para de lllstr·o, juros que contintt<llll t\ pertencer 
rcsolvet· sobre a indemuisação aos B:\ncos aos Bancos e'' cujo pag:iruento o governo nüo-
regiona·~s. se póde recusar. 

A Cam.wa. acccitou o projecto do nobrd E assim pensando,S. Ex. o1rereeeu umo.emen-
deputal10 por .Min-'S, mas o seu voto apenas dt\ que mandava. que o governo eottwJsse em 
sign!fica :~resoluç-ão o.la. questão da corupe- accordo. cr•m os Bancos a respeito dos juros 
teoc1a. das apolices e si não chegassem a. accordo 

Agot'>\ é que começa P•Nprinmeute o debate continuasem elles por todo tempo tio pro.w 
sohre o 'li.U.Uitum a dar aos Bancos prh•ados :\ perceber os 2 °/o, cr.utinuando ta:mbem 
1le sm~ faculdade: emissoro.. com o. obrigação de fazer emprestlmos :'\ 
~ l!.rn 1595, ·qu:mdo · t.ro.tav:~ ue o.pprov:lr o lavónro.de nccot'llo com o decreto de lí de 

- ,leereto ele 189'.2', dive~as opinives surgiram jnneiro de 18!10. 
«1\b'e t1s qua~ . &. do SA·. Americo Lobo, que Não reconhece, edecla.r:t-o co.tegoric:\mentc, 
era a mais radical e nã.o concedia aos Bancos o direito pot· parte dos B<tncos à. int:lemnisn
OP.nhuma iodemniSilção. çiio peln. pt·iv:,çiio da ft\culdado emissorn de 

O Sr. Amaro Cnvalc::.mti apresentou um qun cst1ivnm de posse. 
voto em separado, no s:eio da Commíssão de Tinha o Pocler Pu!ilico o clil•cito de c:\ssnr 
Finanças do Seuado, mas unicamecte contes- nos Banco> a faculd::vlc emissor<\~ Si ;, tinh:\ 
t:tnclo :l inuemnisnção c:omo cousequencin. tia nenhuma lndemnisação lhes é devida; si não 
tn·ivaciio da 1à.culdade ennissora. a tinha. o C<'\50 é então inteiramente divct·so. 

A Commissüo de Ot,;-.<\meuto <la. Camar:.• I\ rucnlrln<le de ernis&1o ca.l.le exclnsiva
apreseutou um project~• que não foi acceito, meute ao Poder Executivo e só por· uma con
versando a discussão sobr·e o subtitotivo tio cessão póde ser •lelegada a ouh·em : iss:> so 
Sr. Glicerio. veritica da DO$S.'\ Constituição, •los nossos 

Divet-sa.s opioUes sul'~iram sobt•e a. roformo. costumes, !In. noSSa tr:uli~1o tinnnceil-n.. 
haocm·ia., entre as qu:les nota.ram-se as dJs Essa. concess:1o. porém, só JlÕdC ser feita. 
Srs. t.licerio, M:nyrink e Rosa. e Silva.. vi~l\ndo o iute•·E!$Se publico e Jam:\iS em be-

:.\las totlo reconheciam que alguma cousa neficio pt'ivado. . 
se de1·ia. aos Bancos e apenas divereiam no Plm\justitlcar-se esse assarto c:ta a opinião 
mo•Jo de rmc:·~rar· a questão. ~ de Ltlferr·i~re, qun.n•lo no tomo I. pag. 5• tia 

Alem de tod:ts as opinriões a que se referiu, sua oln·n. lttrisd.i!:i'io administt·ati-uc•, divide 
recor·dn a ind:.\ o. que foi ~~mittida pelo Sr. Ro- em duas g-randes cat hegot·ias os actos d~\ 
drigues Alves jâ. como senl\llor, representao- o.drniuistraçii.o publica. 
tlo o E$~do de S . .Puuto, ja como Ministro Lê uindrl os urts . 92 e 93 ela Constituic:.ão 
da Faze orlo.. belga. as considerações que faz sobre elles 

:3. Ex. não discortln do direito de inflemo i- Thooissen. cit:\ Ma.ntelini qu~ é mais ex
saç:1o aos Ban'!<>S, mas e:ncara por outro la.do presso, Rotlolpho Dareste e Girou. tudo p;tr:\ 
:\ questii<>. (>!"OV:w que o Poder Publico nií.D póde so1!t·~r 
F..stabeleciua. nssim :\ preliminar do reco- restri~ões no exercício de 11ctos que lhe sa:> 
nbedmento de direitos dos !ia.ocos regionaes, privo. ti vos, sobre qualquer inrlemnisa~'to pot• 
vae examina,. as n•Oilal idades que tee m sido prejuízos causados e não por luc~os fttturos. 
apresentadas, O$ meios 'lue se hão suggerido Che~a-:>e a;;sim a. es:;a conclu~ao: que o de-
de satisfazer:\ esses direitos. ereto de 7 de: de:r.embro, podia cassar :\OS 

A IJl•imeil":l. q~1estã•O · que se levant:~ B:tucos a f:lcu!dad3 emis>;oro. quo lh.liõ h:\Vi:t 
é saber ao que é q!ue teem dire:tO" os sido datl:\ pelo decreto de li de ja.noh·o. desde 
Bancos regionaes; si :\. uma indem nisaç;i.o que o Pod•:r Puhli~o se convencesse do . q~e 
pelo fa.~tode se lhes haver cassado a facu ldade ossn fncultl:\clC <l::t.ht por deante se coostttu1a. 
emissora . ou . si ·ao reconhecimento-de algum em nm ma!Ju\l·a o paiz. 
•li rei to que lhes pertencia. e lhes toi tit>a do pel:\ O fito do Govot•no · P l\lvisorio Cl'ean{to os 
lei que C.'\.SSou e~t faculdade. ; Bancos regior.a.es ern. rednzir a divid:t. pu-
:0 Sr. Ma.yrink sustentou em ·1893 que esse blic.1. e ao mesmo tempo redu~ir os juro~ lleSS:"; 

d!reito nascia. d<! facto ~e· lhes haver sidQ ~- . d,iv!~!l· · 
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Iost.'\Jlados os Bancos deb:\ixo desse regi
meu, o Poder Publico tinha. o direito de exi
gir que elles torn:1ssem a. reforma uma rea
lidade, isto (!, que disseminassem pelo p:tiz 
os beneficios que os P·oderes Publicos espe
ravam do plano de reJbrma que havia. ini
cia.b. 

Por esse dect·eto dav:Cl. o governo a. esses 
Bancos metade dos juros até a.o fim do seu 
contracto, mas com a condição de fazerem ao 
mesmo tempo emprestimos á lavoura. Essa. 
metade dos Juros constituil\ o fundo da g;'l
rantia. das tettrus hypolheC<Jrias emittichls 
em virtude dos emprestimos etrectuados. 

Não chegaram os Bancos a complet;~r suas 
emissões, segundo os obrigava. o decreto que 
os creou. sendo para not:w que a. responsabi
lidade dessa. falta dão c·abe sômente aos Ban
cos, mas t<.mbem ao governo, porque variou 
·de opinião. quanto ao lastro. ·admittindo-o 
tambem em oút•o com :a faculdade emissora 
no duplo e mais tarde :até no triplo. 
· Isso denota. falta de orient.1ção segu1·n. so
bre o fundo de garautia. ; parn provai-o lé 
a. exposição de motivos. do St·. R.uy BarlJo~a.. 
autor do decreto de 17 de jnneii'O. em que 
S. Ex. critica o neto do Parlamento em JSSS 
e cahe no mesmo plano• que reput:w:1. m:i.o. 
Si es!;eS actos determinaram n. crise e si os 
'Bancos regionaes acce.itando as modifica~ões 
do primeiro decreto concorreram para CSS<\ 
crise. não po1iam alJso:lutamente allegar em 
seu fa.vor os inconveni•entes do acto do go
verno contra o qmtl não reclamara.m ém 
tempo, mas a.ntes nello convieram. 

Si nessa occasião rormutussem elles a sua. 
reclamaç:ão, melhor seda. a sua situnçiio no 
c:•so rtue se debate. 

O facto c ([Ue no dec1~eto de i rio dezembro 
de JSOO o g"overno lixou o prazo da _dous au
nos para que os Baooos terminassem suas 
emissües. Si elles pudessem fazel-o, certo, 
tel-o~ltiam feito ; mas passou-se o prazo e a 
7 de setembro de 1S92 não tinham e !las ter
minado sna!' emissões, porque o meio para 
que emi,ttiam jà não crímport.'\Va o papel que 
:.e desvalorisa. va.. 

vae examinar o decreto de 17 de janeiro para. 
concluir onde se acha a orig-em de umn. re.
cbmação justa e legitima. po1· parte dos Ban
cos. 

No n. 1 do art. 4" desse decreto vê-se que 
os Bancos eram obrigados á. redueção dos 
juros das ap"l.ices; o goYerno tendo de pagar 
o juro dessas apollces estabeleceu como coo
di'Ç<io que o Banco que quizesse goz;n• dn. fa
culdade cmisso1·a. teria. de ceder :1. favor elo 
<>overno 2% e quanto a outt'a parte o go•er
go llen-lhe o destino que coosll\ do n. 4 do 
mesmo n.rtigo. 

O decreto ob1·iaava. ainda ã. averba~o das 
apolices como inãlienaveis de principio ao fim 
do contracto e que começassem desde logo a 
perder nma cert:1. P<lrte dos jur_os, ~·t. com o 
accrescimo de 1/2 °/o <'l.té extmgu1rem-se e 
quanto a. da out1-a 1><1rte os _Bancos.a recolh~
riam, mus como compens<'\~~o _dos emprestt
mos que· eram obrigados a fazer. 

Esse direito mantem todos· nqrielles Bancos 
que hajam satisfeito dsS<'\ coodic,;ão especial do 
decreto -o emprestimo :i. lavoura- e bem 
assim o de receber os juro~. desde o comeco 
de suas operações, das upolices que úep,osí!a
rnm no Thezouro pa1'a !.astro das em1ssoes 
qu_e fizet<llll, juros reduzidos de accorilo com 
o :írt. 4°. ~ 

Lé o relatorio do Sr. Ministro da Fnenda 
p:\m mostrar á Camara qual SE>ja o sua opi
uiiio, com a. qual não póile in totum concor
dar . 

Os Bancos regionaes divide-os o orador em 
t.lous grupos, um dos que hnjam feito os em
prestimos, outro dos que não o lizert\m. 

Aos primeiros c.,be o direito aos juros tle 
que tr-.1t:1. o u. 4 do nrt . .4" do decr!llO de li 
de janeiro com as dll~ic.lli.S limita<:ues. MS se
<>uudos não, Yisto que a.quelles satisfizet-am a 
~xi ooencii~ do :~rt. 4'' e estes prete1·ittun-na. 

Õ governo couta .os jUJ:os da~ :\polices que 
servil'nm de lastro a.s em1s.~ões IUtegntlmente 
até 1893, data em ·nue foi approvada a priva
ção das emi5sões. 

Qual o motivo desse procedimento e porque 
desse dia em deante comec-.ou :\ f:1zer :\ deduc· 
ção dos 2. o/. ~ · Nessas condições, po~rgunta : que pedido 

'flódem fazer os B<tncos por causa. dt\ facul-
dade emis.~ra, si elles jil. nã.o ?odiam emit- Não vê razão. 
tir '? Qunnto á primeira p:1rte dos juros deve ~er 

Só pocleria.m allegar qué tinham sido leva- contada desde o inicio das operações, reclu?.ldil 
~os. a esse. extremo. porque o governo au- lo<>o de 2 o;o e ns mais deduções de que trat.'l 
gmentara conslderavel mente as emissões; m:Js o n. i do art. 4" ; quanto à. outra pa.rte 0 

ainda. assÍJn não procederia :q>.lle:ração, pois Banco deYe ter direito a el1:1. tambem desde o 
que elles acceituram :\:s emissões utitisando-se inicio dos operações a tê ·o prazo em que os . 

.. dell(IS ; confqr":laram-!;e com o pro~ooimento juros fiçarem extinctos. . . . · • · 
· · uo governo, hoJe uemL uma palavr:.. podem os Ba.nC'OS reclamaram a. segundn._parte .d~ 

<Wticular contra. elle. : ~ · juros durante. todo o re>to do prazo· do prJVJ· 
Tendo provado quo nenhum direito·assiste llegio que é superior ;i. 40 annos. , .. 

nos Bancos de reclamarem indemnisação por A. essa; parte teem ellés direito se fiz~ram 
1!Jes ter sido ca~sada. :~ . faculdade emissora, os e~prestimos i lavoura porque esses JUros 
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Acha.,. entretanto, que é direito iucontes
ta. vel, no cnso de ter·em rea.lisado· empresti
mos, o auxilio pelo Poder Pnl:llico p:l.r<\ que 
nitô venham a St!r S<tcri!ic•tdos naquillo que 
rlzeram confiados em uma. disposição le~<J.l. 
··Não podendo ueterminM' ;t quantia exacta 
'Para esse tim, nã.o <t•Zh<'l. que ~ej<t urna cous;t 
tõra de proposito que, o governo, ao verificar 
os empr·estimos que C>S Bancos tenham reito, 
poss-1. chegar'" um aecot·do com elles il.cerca. 
das condições desses emprestimos, sem lesnr 
o.> interesses llos Ban.cos e dos <\Cciouistas. 

A' um a.parteuo St·. Alberto Torre:; dizeo•lo 
que :t solucão oiTel'ecida não se1·á . executada, 
vorque os B<\Ucos oã.o acceit(l.m, responde o 
or-ãllor que não sabe eutrt.o quaes são as pro
:vas exactas que pod~~ ter um juiz, ca.so os 
Bt\UCOS recorram para. o Poder ,judiciario, 
para. ma.adà.r pagar esta. ou aquel!a quantia. 
neces:;ari:\ como garantia..dos emprestimos. 

N;~ 1• discussão teve occasião de dfzer que 
estabelece a· questão em um poato ue·vista 
especial, mas a CatnaJ.'<\ decidirà como ·en
tender. Passa. a examinar o projecto da com-
m issã.o • ·· · -

o art. 1 o do projecto apreseattttlo pela 
maioria cb commissã.o e ex<1.etameote o que 
se refere á indemnisação d<\da. pelo facto de 
se htwet' cassado a thcu ldade emissora. O$ 
seus collega.s jà. conhecem a. su;t opinião a. 
este respeito. Nega E~ssa iodemuisação. 

A um ap:~.rte do S:r: Cbaga.s Lob<tto diz que 
o Poder Publico tem iudemniza.ção a. razer 

:pelo facto úe htLVer cassado a faculdade emis
:;ot·a dos Bancos, e n.este caso não >ê entr~ 
esl<1. iudcmni::ac;iio e) os juros da. apolices, 
de que trata o referido artigo. relaçii.o ue 
ordem alguma; oa o Poder Publico não tem 
qu~ iudctnnisa\' por •e$,;e motivo. e neste caso 

~ nit~tertt 1·azi:'~lg!.!.:ma de.ser a di;;po:5iç,ii.o do 
:tl't. }11~ -

0 qu~~~ m<\!1•~•7.~1'. entr~tanto, ê <t in
dcmuisaçilo pelos Uíi~eitos e Yantageus cassa
dos, como di~ o art. 1°, correndo, porém, a 
iaúemnis:~ção por cont;t dos juros das apoli
ces atõ 15 ;tonos. 

l\l<1s perguu~-t, si por ven~ura fosse ne~es
:;ario dar-~e aos Bt\ocos, os JurOs das apohces 
vor mais de 15 aun<>s,para gm:autia. dos en~
prestimos, a. que fictwa rednztdt\ a. gru·;\.ntt(l. 
ua.s letras hypothec:.a.ria.s ~ São dUt\S COUS:l.$ 
iuteit·a.mente ilistinctas. .. 

o s · 1• trat<\ da cionver;;ão elos 'lastros . 
. Cómo~sabe a. CamaÍ'a .. os Bancos podiam:>. prin
cipio f<tzer lastro emt a.polices; ~aepois, obtive

.. rati'l-concessãO pelo decreto de ·25 de setembro 
de 1890 para. emittir ouro. A · lei ·de 1893, 
art. 5o, m::t.nda: fazer conversão do lastro em 

· ouro par<~. apolices. · · · ·. ' · 
O mesmo faz o projecto da maioria d:l. com

missão para regula.r a: inde~nisação a ()Ue 
dà ilireito . . O orador não esta de accordo: 

- : :..:. 

Não di~ pl'opriamente indenmisa~ão, apenas 
reconhece 1lireito a. juros de ·apolices. 

Desde que um B<\nco em1ttio sobt·e ouro 
segue-se que não se deve ab~olutamente con
t<w juros porque o Poder Publico não deve 
juros de ouro. . · 

O t\l't. 3• do projccto refere-se ao pag(l
mento pelo fundo de ga.ranti<L. Neste ponto 
está de pleno accordo. Não quer que saia do 
Thesouro. 

Foi exactamente ror este fundo de garanti;\ 
que a lei de 18!~:3 m;tndou corre1· '" indernui
sa~:.'io, e e aiotlil por elle que o seu projecto 
m<\nda pagar o juro das apolices. 

O nobre deptltado, Sr. Mt\yrillk, porém, 
MlUi fitZ no sen projecto uma alterae<'io oo 
regimen d<t lei de 1893, porque S. Ex. 
inclue no fundo de gi\I<totht os proprios 
last!·os. Com eJrc~ilo, o laStro faz parte da 
g<ll:antia. da emissão; porem a lei dd 1893 aõ 
que chamou propriamente ruodo de gm'll.ntia. 
roi ao juro d<J.S a.polices, qne tem por thn 
cobrir a dilfet;en~.a eutre osc.::depositos e as 
9tni;;sões. 

São estas as bases que no .eute!lder do ora
dor e no seu distincto collega,· ·que tambem 
assigoou o projecto, devem ser acceitas para 
isso que se chamH:algum tanto impropria
mente indemnisação aos Bancós ·regionaes. 

Synthettsando em poucas ·palavr;\5 o que 
disse, não reconhece o direito de inclemoisaçào 
aos Bancos pelo facto de se lhe ter cassado <t 
faculda.de emissora. 

Entende que sómente se deve <i. esse3 3au· 
c.:>s o juro •las apolices de accôrdo com o 
at·t. 4• do dect·eto de li de jttlleit'O da 
1S390, e nmis uma r:erta quantia desde qu~ os 
Banr.os tenham felto cmprestimo à. lavoura. 

Bem ou mal, ncaL:l de t'un<l:~mentat· o pa
recer, que apresentou no seio da. commissão. 
euvi:mdo á !\les:~ o projecto substitutivo 
ao da m<1ioria \ht commi~1o, e n.o mesmo 
tempo pede desculpn. a Camm·a pelo facto de 
lw.ver pot· tanto tempo importunado :t sm1 
pa.ciencia. (~Vao apoiados. muito [l(:nt, muito 
bem.) 

·E' lido, apoiauo e posto conjunctamente em 
discussão o seguinte 

' Swst~tuti'l)o 

o Coogr~sso Nacional decreta ! 

Art. I. • 4os Bancos que foram privados J;~ 
faculdade emiSsora, em vb:tude ·do · art; 4° do 
decreto n. 1154, de 7 de dezembro de .1890 
e ·art. 4• da.·lei i; ·,183 c, ·~d~~3· de setembro 
de 1~93, e que . fizeram enüssii.o·· ~bre . apo
lices; pagar-à. ·o governo os jlll'JS· dessas ap<_>· 
lices contidas · de ·accordo · com · o · n •. ~ ·1 do 
art. 4• do decreto n. 165, de. 17 'de janeiro 
de 1'890. · · · 
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§ 1. o Si O:> ditos Bancos tiverem realizado · duas referidas linhas. - A' Com missão de Or
cmprestimo de conformidade com o o. 4 do çameoto. 
;u·t. 4'' do citado dccret<> de 17 de janeiro de 
Jt>'JO. pa.;!'.m\. o govertw os jur·o:; integt'MS 
tla:> apolices at~ ao tim do prazo m;u•rodo 
pal'l\ t~ extensão delles, de accordo com o 
n.! do referido o.rt. 4." .· 

De Orozinho Carlos Corré.'\ Lemos, 1" ca
dete reforma•lo c teóente honor:lrio do exet'
cito, pedindo seja melllor;\da sua. peusão.
A' Commissüo de Pensões e Contas. 

De i\1;mocl Sadocl-. ue Sâ chefe aposentado 
da oflicina d;\ Repartiçiio dos Telegraphos, 
peuiudo mclhot'ttmento de aposentadoria. -
Ao Archivo, visto tet• ;t Ca.mari\. re3olvido 
soiJt'e a incompetencia do Poder Legislativo, 
par:l rcsolvct· t\S questões 1·eferentes a ap!)li
ca~o d:~. lei das aposentadorias. 

§ 2 ." Si for isso iusut'ficiMte par:~ g-arnn
tia elas letras I.Jypotuec.\rias emittidas em 
virtude de emprestirnos e1f~ctuados ate 2.3 de 
scternbr·o de 1893, pngaril. mi\iS o governo 
mott\tle dos juros d;~s <\jpslices (2" parte do 
n. 4 do de~:reto de li de j :oneiro de 1890) 
até ;i. quau1ia que de ~~~ordo cori1 os 8:\DCIJS 
c em face dos empre3ti:mos reputar nectssa-
I'Íi\ l~ar;~ s.u~.~t\l'a~~itl.. • . ,. . . .· ()Sr. Presi<lent.e- O SL'- dopu-

J~l t: -· F~~~ o ,.,ove_I tno :\utor ISado :\ .'\bll_r . tado Vaz de Mello communica.que,por encom-
o c!_ edito prec.'~' par_a ·~. execuçã_o de:.t.\ lei,· 'õfoüõ grave na saude de pessoa. ue Stli\ fami
le,ando. ::S _tm~ortoncl .. t~ ~M-a •\. ~nt:.\, do li:~., é obriga(lo :\ ausel!l<'\l'·se tlest.~ Gt\pi~l, e 
ru_uclo .;~;. ,.,n~•\tHt.l_~Je <J.Il'"' t\attl o a.tL . 8' <la pede que sejt\ su!)stitutdo m~ Cotnmissão de 
lc1 de~ rle setemno dij 1893. . . Constituição Le,.,.islação e Justi~. 

:\rt. 8. 0 Revogam-se as d•spos•ções em • "' 
coot1-ario. Nomeio _lX\ra substituil-o o Sr. deput<\do 

S. R.-Sai:L dassessõc!S, 16 de set~mb1·o de 
IS'J5.-B~'Ticdicto witc. ·-I'av.ta Guima,·aes. 

Fica <\ discussão adiada pela hora. 
Pn:;sa-se á hol"J. destio;ada ao e:tpetliente. 

Detsi. · . : 

O Sr· C h agas L o bn.to decl:m\ 
qúe ha muitos dia.s tem sido dado para or
dem dos trabalhos um projecto. que vem 
sob o n. 10, rela.ti vo aos bens não sujeitos 

O 51{. 1• Sl:!CRE'r,\l~to ]prôcede ;i, leiturn. (lo a penhora. Este proj<::cto por accumulação de 
seguinte : trabalho nesta Camat"<L, nã.o tem sido discu-

EXPEDIE:NTI!; 

CommuniCil\:ão c.lo St• . oleput.ado VII.Z de 
!llollo, quo pot· motivo de molestia em pes
so .. de SU;\ f'nmilia, é obt•iig-.:tdo !l ausenta r-se 
desta Ca.pit.'l.l, O OUt\'OSÍOl p<::din•IO SU:\ substi
tniç;\o 11:\ Co:umissão de Coustitni~-ão, Lcgis
l;tç;i.o e .J u$tiça.-Iuteiracla. 

Tele::-t<ltnma - Pett·opolis, 15 de setembro 
de i893 - Presidente ua. camara dos Depu
tades-Rio. 

Encctuon-se ho.ie <\ abct·tnra da Assemblé..'l. 
Legislativa ucste Est<ulo em :;U;L I• sessão 
ordinaaia da. 2.. legislatura, sendo lida. pe
rante ella <\ Meo53gem p·or mim envia.dn., uos 
tct•mos constltuciooMs. 

tido. 
O oradot• vem pois, offerecer um Sttb

stitutivo a esse projecto u. lO, que não tem 
sido di\;cutido pelas 111zõeS q•1o ;\caba. de ex
JXtl', e que acredita tão cedo não será visto 
que que.stões mais important~:~ :;e agitam no 
sejo aestt~ Ctl,ntara.. 

Esta certo qne uão s~rit uiscntitlo este anno 
~nt .. ct.a.nto elle it·á : L commi.siio t•e~;pccti\'tt 
quo o estuclarit, S<mi puiJlicado, a Camam o 
tomtu·á. n:L devida consideração na occasião 
de ser sujei to a dlscu~s.\o. 

Este substitutivo não ten1 por fim nullifi
car ns disposieões do projecto u. lO, ;~o con
tral'io clle procura cort·i.;:il-o, ampliai-o, tor
on1-o completo. 

O -projecto o. 10, cstl\belece uma excepção 
em C;wor dos execut:.\Udos úe bens pat:n. que 
não llquem sujeitos t\ pcnhortl. ; o substitutivo 
uo orador é concebido nos mesmos termos, 

Snudo- vos.'- Mauricio de Abreu, presidente corrige-lhes os defe,itos e tenta crear no-
do Estado. o~'iO paiz o ltomestcacl., instituioão coo.hooi4,n 

. da. Camara e. que tem clado excellentes resul-
Requertmentos : . . , ·tados quer nos Es~dos · Unidos; quer n:t. 
Da Companhia.:Uolão §oi'!)~bann.a.ltuan;;t.!· Austt>:~!ia... - .. _ -... __ ·; ~- .. . ~ · :.:. -

coneessionaria. das linhas ·rerroa.s de Botucatu A 1mmetro pa-rte do -proJecto raz ·excewuo. 
a Tibagy o. de Tatuhy e ltar<\ré, no Estado de das casas adquirida::; para serem llabit:.tdas 

1.S. Paulo, pedindo que:. seja· consigoa.da a por pesso:t.S ·sem fortunas, e a segu'nda. ~rar · 
verba """' garantia de joL!'os - a uecessaria. excepção de uu1a cert.l. por!;ão ue terreno que 
quantia paro pá,.n-ameoto do que for liquidado deve ser ~~piorado pelo proprietario e por 
até o vige?te e::tercicio ~~ f-OID applicação its sun. família. • ' 
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E;;ta. ínstitciç-lo, como dissa, tem sido de 
·felizes t•esult~uíos 0:1. A Ílstrali<\ e nos E~ta.dos 
Unidos, nos paízes novos pnr:t onde a immi· 

•. gt"nção tem cort•ido: 
· Nôs que tambem · s•:>mos um paiz novo pre· 
cisamos assegurar «•O ímmigronte a certe:r.a 
de que u1W serão esboulhados por motivo ue· 
nlmm ~as terras que e:(plora.m, e . ser;\ isto 
um inceutiYo 1-"ll"<L a.Ur<thir ao nosso paiz o 
iJllmigrau te. · 

O orador limita-se a esta pequena e"posi-
. ção !le moti\•os, aguardando-se ptu~L em 

tempo díscutit• o projecto, C<l;5o ell~ mere(~ ~ 
attenção da. commiss.ão c for iuc: ui~o na. O!'· 
dem dos no:>sos tl·abnlhos. E uma vez que 
ainda. se :1cham uo recinto da. Camar<\ alguns 
illustres Ct)llegas vae fi1zer a lcitur<\ do' pro· 

__ j~Jcto. para. . 9.!JC SS. EEx. teniJam delle co~ 
uhecimento. (Lê:) · 

Fie'.~ sobre ú. Me~''• até ult!Jrlor t.lclibct'<~Ç"-'io 
o seguinte 

P1·ojecto 

o Coogre~o Nacio!lal 4ecreta: 

Art. l· o Niio po:lem ser absolutamente -pe-:
nhorndos, além dos enumer~dos no art. ;59 do 
decreto n ·. iii de 25 de novembro. r! e 18;39 os 
bens seguintes: 

derá. faze~ a:valial,-os, pat'tl. penhorM o ex~ 
cesso. 
· No C.'lSC• de ser· o immovel de fa.cilllivisão 
retirado o e~~sso, CO!J~inua.t•fl. liv1·e ao deve~ 
dor a parte garantida. Si o immovel ·porêtn 
não for p;lssi vel qe divisão, será todo elle le
vado â. praç:l. j)(\.l'a s~r veudido"e P<igo o ct·e
dor pelo producto· do excesso. seuqo o produ
etc da. parte garantida entregue ao devedor 
parti. .:om elle. fazer acquiskiio de outro im· 
movei uo pr~zo de um :\uno, sob peU<I. de p~r· 
der a gnrant1a. 

Paragra.pho u~ico. As custas, que provie
rem da V'enda.-da. excur~üo nos casos dcs~ 
artigo, sel~:to dedÍlzidas do preço tio exeesso c 
se houver fi1.lta corret"J.o por conta do exce
rlente. 

Art. 5.0 O titulo1 elll que for constituída u 
isenção, · ser{l. regtstrado no . r~istt:o_·gel'(!l, 
pu_blicado nos jorones por 20 ah\s ou pot· 
ed1taes pelo me~!JlO tempo a requerimento do 
instituidor ao juiz do civil do logar. . 

A omi;;são do registro OU da publicidade Íll· 
valiua a instituição. 
-· Està. puQlict!ç~o se repl}tirà .~da ~m~. cL~~ 
ao aos sob a mesma pena.. · · 

..-}rt. 13.0 O g~veruo regula~~ptará esta. lei 
na ·p11rte relatiYa ao modo. da instituit:ão, re
gistro e publicidade do tituló. · .- • · 

t 
A.~t. 7.• ~.ev9g;m~~s~ a~ 4isposiç.õe;; em con· 

rar10. .. 
Sala. das sessões, 12 de setembro de li305.

Chat;M Lobat.o.- V~= <le ll.(ello. 
r.• o sea-uro de vida. instituído pelodevedor 

em beneficio de sua psssoa on pessoa:;; de ~im 
familia, uma vez que não exceda de 10:000$. 

2.• A casa que-:> dE!Vedor tiver ediliC<•do ou 81•.; § eJ.•.zde llo Corrôa. - Sr. prc· 
adquirido por qualqu.er titu!o para ha.Qitar :;idepte, V. Ex. lia 4e relevar- me a insisten
com sua familia, ussim çomo a. mobilia. e todos cia do roeq pedido de il\torma<;ões a. respeito 
os utensílios de u1.o dlomestico, que on. casa se do assumpto tiio grave, tão momentoso, de 
acharem. O valor da casa não excedera de interesse tão P\\lpitante na. actualid<•de como 
10:000.;;. aqQeHe que se rel"ere ao projecto que veio do 

3. • ó tl'!rreno que o :prop1·ietario e1l'ecliva- Senado concedendo amnistla aos revolucio· 
mente explora l!té a. quantidade de 48 hecta- nariosde 6 de setembt·o. 
res e 40 ares. ·.Sr. pre~idente, a hi~toria. romana. cheia de 

Art. 2~ o Esta isenç5:o não prevalecer.;.\, se ao no\)res ensinamento~. que apresente typos de 
tempo da. instituição o devedor. estiver insol-: civismo, de altivez e iodependencia., nos 
V<l.Vel. . traçou o perfil ~e ~m d<?S maior~ homens 1a
. Para.grapho uoico . .A iusclvabilida{le se ve- quelle tempo, na. p.\!f?ÇI;mli<li!d~ de C!lt.ão• 
rificarà sempre que contra o instituidor hou- qu:\ndo deante das difficultlades que assober· 
ver sentença., condemoatoria ou acção, que ba.vam a sua. P.atria, · dca.nte d<\S ameaç .. s d:~ 
tiver 'sido . proposta rm~e5'. dél. instituição ou República. vi~iuba, que cre5<lia e florescja eo1 
dentro de GO dias dep.ois de constituída, regis· gr<to.deza, elle CÇ~meçaya.; os- seus discur?OS no 
trada e publicada. . · senado romano, por estas ·memoraveis pai~· 

. .. .Art •.. 3.• -.A,:isenção• concedida por esta. lei vras:· delcnda est Cartlw.9o, Carthago deve 
_prevalecera. durante a vida d9. iostíttiidor.-~· ser dest~uida.! Queria. sigmftcar, _cqm.~ y :. ~x . 

... ~. sua-.mullter. e por mo·rte de . ambos, ' os ben.s sabe; o 1uteresse· que elle . demonstrava oro' 
- :" isentos~ passarií.o ... à sõus _herdeiros~necessirios· ·-recsu:n=!a,tria:_liv.re .de perigos . . e .os .ciun]llS 

na.lioha:.desceódeote.~ Na falt.'i de herdeiros que tinha=·pelo üoresCiinérito da. :Rêpúliliê<(de:: 
desta:espáCJe,. tlcam os bens sujeitos. as _di vi.;;_ Ca~th)i;O, de~ grande ~- r.iva.l de ; Roma- uo: 
das do.'ca:;al e na falt.a de dividas ·ser-J.o defe~ commercjo e :nas·armas. ·_.--'<:· - .- · . _·: ~· . . ·.·. 
:ridos ~ - qÜe~ de direii_to. · ' . ·ol.'_a; Sr.. presideóté a~Mta;da ji.'.~rand.e di$-:: 

_Art. 4:? St ao credor 'Parecer que· ·os_. bens taocta. entre= as ~x!ta.ordtoarlas (Y.ll\t~,tdes da· ~ 
. iseii}os.excedem em v·a.Ior no d9: ga.raotta, p.o· ,quelle ho~~m. CUJo,no~e ·é hoJe u~ mytho~ 
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na. bistoria., e a minha. porsona.lidade, eu qui· deputados snbem que acham-se nestaCa.mara, 
zera, eomo Catão, emqua.nto não viesse esse em virtude da victoria contra. a revolta que 
projeclo de amoislía à. Cumara, começar os combateram. (Apoiados.) 
meus discursos, pergun.lando pelo mesmo Mas, Sr. -presidente, os nobres deputados 
projecto·! tão Ur{Sente é a sua adopção. tão sabem perfdtamente que a. minha. presença. 
indeelinavel é o oever que temos de nos pro- lle5S."- tribuna, pela seJrunda .ve?. reclamo.nuo 
nuncio.rmos a. respeito do a.ssumpto que cucer- de V. Ex. com a mator iosta.ncia, que me 
r:1cem delongas, para. que o paiz fique com- dê informações a respeito do projecto de am· 
pletamente tt'llnquilisado•. nistia, revela o interesse que tenho pelo as· 

O SR. JosÉ .MARIANo -- Fique desafogado. sumpto, e naturalmente a. minha opinião favo
O SR. FRANCISCO GLICEIUO dá. um apa.rte. mvel a._este pro~ecto. . . 

. . . Eu nao estam1. com certez.'\ na. trtbunS\ Sl 
O SR. Ss~zED~LLo Co~REA- Não sei ~~ outro fosse o meu modo de pensar, -porque 

a. .eomp~raçao fo1 um ep1gramma, c~mo dl.z . v. Ex. sabe, não costumo trazer para o seio 
o .']lustie deputado por. S. Paulo, CU.JUS 0~1- do Parlamento os bo:ttos que se ussoalham 
nwes eu sempre respe~to. mas o que posso pela cidade, mas V. Ex. sabe que se tem 
asseverat.:, é qtte se .P~eteod.o algum~ _cousa propalado a noticia de que ha. nesta Camara. 
e~ relaçao à. d.e~trutçao sera a destruiçaO dos a preoccupação de protelar o projecto que 
o~I~S~ a destru:~a.o de t?dl~s l\S co leras que t~!ll havia mesmo a. preiX'eupaçã.o de esper:u: o. 
úLvtdtdo ,,.fu.m~l:_a. braLtlt!tra:, ·ser'Q Sl· .- prc:;L- decisão do Senado, a respeito de um projecto 
d~nte·a. destl·u1ça.o d~sse 1:~e1ro de sangue, que crea.nllo um. quadro de excepçií.o para. os offl
dtasde luto~ rJ.e dores deuxaram no olfac~o de ciaes militares que se haviam envolvido na. 
a.lguns braztle1ros. revolta, e que só depois que viesse do Senado 

VAruos DEPUTAOOS dãoo apartes. esse -projecto seria discutido -nn. Camnra o de 
O SR. SERZEDELLO GoRRÜ - Mas. Sr. a·upisti.t. (ApaYtes.) · . 

- presidente, não é méu intuito disCutir já. a H ontem pedi a V. Ex. noticia. desse pro-
ttmnistia.; terei occasião de discutir essa ques- jecto, v. Ex. com a. bondade que o caracte· 
tiio de pronunciar-me .ft•anc:~mente, e ·eJ?tâo .riS<t, informou-me que ·o-projecto havia ·sido 
cq.c-ro, porque ja. estou preparado -paro ISSO, distribu ído à Commissão do Le~islaçã.o }Xlrt\ 
po~lct' a:parar os golpes. que começam <le ~e dar parecer, e a observação, relativamente· á 
ser dirigidos, tratando de assumptos da mt- ausenc:a do pt·esi•leote dessa commissão, o 
nba vida p•tt>lica, eomo t!Sse referente ao lO conseqneote impossibilirla.de de receber esse 
de abril, ora lembrado. Hei de o~upar-me projecto pm-a dJstribuil-o :.1. um dos membros 
dessa questão o hei de ;justificar mais uma .da. commJssiio, -para. ser lavrado o parecet· e 
vez qual foi a minh:~. -orientação e o meu aLerta a discussão. V. Ex. me di~e que 
modo de proceder a respeito, sem vacillaçõeS independente da. auaeocia do -presidente, a 
o sem tergiv~rsações. . comrnissã? cujtt maioria se acha nesta C<•pi-

Ni.io quero anteceder-me a respeito de a.~ tal poderia. escolh!:r UI? dos seus. membr~s 
sumpto tão momentoso ; V. Ex. · và que ~a para. presidente e o projecto podcr1a segutr 
estamos . .na ultima bort~ · do expediente, as os tro1mites re~imenlaes. 
bancadas da Camara se ncbnm quasi comple· Mas, não sei, s r. presidente. si isso se rez, 
t:~.mente vasias, poucos são os co !lega~ que V. Ex. informou-mo que e~:se seria na.tural
teem a benevolenoia de ~e acharem aqu1 col· mente o procedimento da maioria da. com
locados. ouvindo a minha palavra ; V. Ex. missão, mas, como por outro lado, se diz que .. 
comprehende · pois, que não haveria. conve· ba. o intuito do ;protelar assumpto tão impor
oiencia de vir discutir agora um projecto so- tante, venllo novamente pedir á V. Bx. que 
brc o'qual a Camarn inteira terá. de pronun· .me informe si. realmente a commissiío se· 
ciar-se. reuniu e si o projecto foi dado a. algum do!! . 

o Sa. FRANCISCO GLICERIO - Mas; v. Ex. membros dessa com missão, qual foi o depu-
é favora.vel a amnistia r. (Ha 01.1tros apartes.) tado enc:1.rrel,>'ndo de lavr'Jr o parecer e ~e · 

• · · · Nã t h poderemos ter a. esper(1nça de antes do prazo 
O ~R· SERZEDELLO <:oRtti~A - ~ 0 • ~o ~ tatal de 15_d\as; •ver o assnmpto trazid_o ·ao· 

bateri.'\S eocohet·t<•s n..' es!J{!tto de.'ste t.s.um seio do Parlumento, para. que cada. um de· 
pto ; venho · C?mo V· Ex· sa~, de um nôs, com a independencia e sinceridade que: · 
passuuo t.le- so~l'lmentos e.de dore, . :· (Ha .um ooscara.cterisam,-possa manifestar-se .:á res- · 
ar.arte:> • . • _ • .:: p~i~. _!!o_.:l;SSU'!'P~O, -da..qries~~que·uns-'Cem·: ' · 
. ~o~.as~gura_r. a V· ~-- queya~ .~0 sus- :b:ltemmas que outros defe11derao com alma.· 
peito; poçque . ua.o.;;.teni!Jo- eom essa ~evolta e com.fé republicana.. ·· . , :· . . . , 
outr-a solidariRdade· que uao a. do so:trr1mento ... · ........ : ....... - . . . . . , .... . - . -: ; 
e do maJ.'ty'rio. si· sou -·suspeito' por .issó,. · -Es~et·o~ ru!SI~,- ~ue este,proJecto ve~ba a. 
mais suspeitos sü.o o nobre deputado· e aquol· ser dtsc.ulldo-;,J~ta:._camara. ~ que o Con~CS!!O . 
les que o :acomp:mharo; porque os nobers se recommende a_ ~ortahdade da ~o~la. . 
c~ .v.v ~ 
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a.\iopfando-o e consolidando a paz e a. união 
da faruilia bra.zileira. 

··· o St~. JoSÉ 211..\.tUANO - 1\-Iuito bem. 

tambem a melhot' vontade de ~colher bem a 
idén. e apréseuta.r 1i. Camt~ra. um tJ•abalho 
dig-no do objecto elo projecto. . 

Mas s. Ex. està., como a. Ca.mara sabe, so
breC:lrregado ,,e trabn.lhos muito onerosos : o 
Orca.mento.dos Negocies do Interior. as t•ecla
m~ões dos Bancos l'egiouae:; e outros assum
ptos importantes teem sem duvida .impossibi
litado S. Ex. de dar parecer a respeito de$t,\ 
~~~. . -

O os·ador pôde, porém, ga:-:~.otil· no nobre 
· · deput<1do que a. Commi~o de Orçamento-; 

O.Sr. Edu a1.•d•() ftalll.os observa como tod;l a. Camara, liga. a maior iropot·t;tn. 

O S r. P r esid·ente - Declaro ao 
nob1•e deputado que a cou:uuissiiu reuui.u-.st~ 
que o projecto foi distl'ibuido ao Sl'. Me
deiros. e Alt>uquerque, o qual assegu•·ou
me deutro em pouco$ .dias apt·esenta.l'iil. o 
parecer . 

que, ha algum tempo, foi apresentado um cia a essa materia: . · . 
projecto sobre Bancos agrlcolns, Bancos de Pel:t sua parte, pessoalmente de-ve dizer : 
auxílio a la voara. lhe pareceu tão urgeute o a.ssumpto, que até 
. E' o primeiro •~ dar testemunho de que a cogitou th\ hypotbe:;e de, no C<\SO de uão ser 

.. materia é importantíssima, envol>e inte- possível discntir-se . o projecto nesta. sessão, 
·r.es,;es amplo>, resporisi~bilidade ooer~sa e seu a1Jre;.ent!Lr· as·su;1s ídéas .geraes, como em~u~ 
ctrculo é ~xt:nslsS!UJO: . , . .das 01uditivas ao Orçamento da Receita, CiiSO 
. Pede, po1~, ao S~. P·• es1deo.e que consulte os dil'ectort>s da Camnr;~, a Mesa, o seu leader 
l}- Ca.mora st ~o~vem ~:er apresentado o P!'O- e as Commissões de Coostitui{;ão e Orçamento 
Jecto,. sc_m preJUlZO do . parecer d!l respectiva nisto concordassem. . 

- comnnssao, P.(\ra ser .. c~\do pnra··. o.rdem dos ,,5sim, pensa. que o nobre relator d:t Com-
t~balllos, ~e modo QUEl possamos a.tUd<t apr_?:· missão de,Orçamento,.encarregado.de estud;lr 

. yettar. o ten1po que nos re:sh• na rooper.•çao o a..~umpto, não far:\. questão do reqnerimeótõ 
1mpa.c1eu~eroente · e:;per~d<t do Parla_meuto, do nobre deputallo, umt\ vez que não lica. pre. 
e!? prove1to de u~ dos: mteresses ru:t1s P<~l- terido de ·emittir ;;ua. opiniUc -pot• occasião da 
~1tantes deste pruz. diseussão. (illttito bem, m~ito vem.) 

y~·· · ·lid"• apoiado, posto em-dis· Ninguo~m mais pedindo a palavra, é encct'· 
~usS.i:o rnda :1 discussiio d.o requerimento. 

Requerimento o S r. João N eiva-St·. presiuente, 
não \'enho pedir pa.ra. que seja. datla· ;\ dis-

Requeiro que, na. fôrma do Regimento, cussão um projecto que precise de grnntle es
entre na ordem dos tJrabalhos da camnra. 0 tudo da commissão à. qual foi distribuído 
projecto n. 90, do cor:rente anuo, sem pre- desde 26 de julho. Sei que sobre essa impor
JUi?..o da. apresentação do parecer da illu.stre tante commissii.o pesam tmba.lhos de altn. 
commissão respectiva. em qualquer dos tra- ·monta, que obrig.1m- na. '" profundo estudo, 
mítes de suas discuss~ies . pelo que não llle é possível attender·de prom-. 

pto a. todos os projectos que lhe sãot distri-
Sala das sessões, 16 de seterubt•o de 1895.- ouidos. . 

Eduf.wdo Ramos~ · · Como; porém, o projecto n. 132 é simples e 
facilmente serã. acceito pela. Camnra, · qu~ 

. O Sr. João )Lopes deve ao hon- apoiou-me bastante, qu:1ndo o fund<'ment~l 
rado deputado pela Bahia, primeiro signata- deste me-smo logar, rogo a v. E:t., Sr. vre
rio do projecto a que se referiu, um(<.· explica.-· sidente, que sut>metta :i. deliber-a(iio da. Ca
ção. . : mara o requerimento em que tomo a. liber-

A Commissão de Orça.meoto tomou na. maior d<lde de pedir que sej<t dado para ordem do 
eour.ideração o ... projecto . relativo aos:Bancos dia esse projecto, que torna extensivo às pra· 
hypothecarioª, .porque . o .assumpto é da. ma- ças da br1gada policial:desta..Gilpitt\1 e do .corpo 
xima. importaocia. -par-a o pa.iz, ·e porque os de bombeiros,_que se inutilisarem du!.~te o 
signatario,~d9 p~o.Jec.tct,_ u~ dos·quaes o liOD· tempo tJe praç;~·· -o. direuo·de que gozar.!! a,s · 

·r-aâo membro-da.Commsssao :-de ·Orçamento. praças do.exercJto .e. <\rmnda - de serem l'e: • 
... -lh_e.Jllerecem;.~~m .da: consi!l~raçãó:-de.repre- colhidas aos Asylo dos ·luvaliilos dà.Patl'ia;-·: · 
.·-sentarit~s da Naçãoi:cã. 7sYmpathiu:!de .-a:migos· '· Como ainda.lliio .. est;i. dada..a !Jom, mmbem · 

no seio. da commissá.O. · .. ,. ;.)' --· ~ · · · · ·manJo"a Mesã; ··p:>:ra; ter.~o ~:Oevitt<((!êstioo·;:a::: 
··o. proj~êt<:rfoi,dist~ibuido·: immediat:llnente :pe.tiç~ .. f::~ q~e a(adjuotas da· Reparti~o ~~ ,: 

ao.n.osso lllustr~_coll~ga _o Sr. Albex:to· rorres . . f~legraphos c S011Cltam que· c,eSS6J?l ~ ~lspo.Sh.;; 
cUJa coll1P~~eu~1a esta tao bem dell_)opstnda ções do Regulamen_t~ d~ 30 .d.e '.}_aneu·o :_~e -,: 
neste como em outros · assumptos de ' ·que se 1894. que, além ~e lDJustas, preJudicam seus 

.. têm'·occupado; -~ :cs ;-: Ex. naturalmente teve. direitos. · ·· · ·· · 
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Como a. Ca:nara sabe, o decreto n. 193, de I de 30 de janeiro de 1894.-A.' Commissão da 
9 de outubro de 1893, a.utolrisou o Poder Exe- Orçamento. 
cutivo a reformar a &epartiçi.í.o dos telegra
phos ·sob as bases contida!; no mesmo decreto, 
que ta.citnmente aho!itt ;t clas.~e dll ruijnntos, 
uma vez que estabelece s<imente cinco classes 
de telegi·aphistas, a saber: chefe e de 1~ a. 4" 
classe ; sendo a 4• succed:a.nea da. de adjuntos 
com o vencimento annual. de · 2:000$. Para 
~ classe reverteram tcdos os adjuntos, 
fien.ndo as adjuntas com E!SS"- mesma denomi
nação. Desde, porém, que no decreto não 
se trata.. de adjm1tos; nem de adjuntas, é obvio 
que não está o Regulamunto stricwmeote de 
accordo com o decreto, visto como com t\d 
inclu~ão ficaram esta.helec:idas seis classes e 
não cinco, como expressa.meote determinava 
o decreto; rlcaodo. c lJlle é m:~,is sensivel, 
as alljqntas .com os .vencimentos annuaes de 

Vão á. imprimir as seguintes 

N. 139 - 1895 

Redacção final do projecto n. 139, do corrente 
anno, que autorisa o Poder Executivo a 
coneecler ao engenheiro ci11il Jose Dias Del:
gádo de Carwúlto Junior, lente do Exter
nato do Gymnasio 'N aciorw.l e professor do 
CoU~gio Jl:lit:tar, t.lm anYIQ de licer~Ça, com 
orrleY!I1.do, para tra.t~r ele sua sattde. 

1:200$, que já Oel'Cebiarn, e que são xnesmo 0 Congresso Nacional. resolve: 
inferiores aos d.os estafetas e guard:1s dess-'1. Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorisaio 
repartição. . a conceder ao eogonb.eiro civil José Dias Del-
- A commissiio. <\quem irá essa retJresentaçii.o "'Mo (\e Car'!:alho Junior, lente do Exteroaro 
assim justiticad.a, observ(l que os l'egutameo- âo Gymnasio'Naciona.1 e professor tlo Collegio 
tos anteriorei II_larcaya.m vencimentos iguaes ·Milit<'l.r, um aD!~o de licença, coin·õ respectivo 
pai':\ -os adjuutos e adjuiDta.s, não haven_do ordenado, para tratar de sua saude, onde lhe 
disct·iminação alguma. s·an•io at.~ uma uo1ca convier. 
a •lenominação de·_. adjpntos. . . . Art. 2. • Revog;\m-se as disposições em 

E' tamoom pa1•a admirar que na tabellt~. contrario. 
do Rcs-uiamento em vigo•r não se llchem coa- S&la. das cominissões, 16 d.e setembro · de 
si~nnaos os vencimentos tlessas senhoras, e 1895.- Pa.ra.nhos _ Montenegro.- F. Lima 
apenas nas observa<:ões, de modo que mais Dual'te.-J. A. Neiua. 
pni·ece <l concessão de uma gr;IÇtt que a con· 
Jlrmaçi.í.o de um direito que uã.o foi derogudo. 

Eu tendo, St'. presi.lente, que e,;sas . re;
peitn.veis senhoras devmn ~ct· attend1tlas. 
pam o que se mandará. r.ever o R.eguh\mente 
dos telegrapho;, a guiz::~ do que se t'ez ulti
mente com o do corr·eio, e que se pret~nde 
a~ol'a mesmo ft~zer. si não se estã. el::Lborando. 

Essas ·adjuntas devem,. pois. reverter á 4• 
classe, perceheudo iguaes ve cimentos aos dos 
telegraphistas d<\~uella cl:lSSe . · 

Serã. mais um a.cto de' justiça que I,raticat-á 
o Congresso. : 

Vem â :-.Iesa, é "lillo, a.p•oiado e sem debate 
~ncerrado o seguinte 

N. 145 B- 1895 

R~clacção final do Jlroj~cto n. 14.5, de cor
rente atmo, qv.e approua o regulamento 
que taixou CO•il o decreto n. 2 .Ot/.'1 de 15 de 
julho de 189;'), na parte que ele11ou venci- · 
memos e creou novos empregos na Estrada 
de Ferro de Po1·to Alegre · a Urv.guayana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fic..1. approv:ldo o regulamento 

que b•\b:ou com o 'decreto· dó Poder Ex:e
cuti..,o n . 2.043, de 15 de julho do corrante 

R · t a uno, n;l. f'Wto-que., el~au vencil!WltOl> e 
~ equenm~n o craou no r< os- etajtt-~t-5_ ;;;tca-Est~l\_ dli! F.&-!t'i> 

Requeiro que-sej:• dado par:\ ~~'<l_em do din.. de Porto.Ale<gre.i ll'i-l!gu4yana::' ·,· : '\. .. :. 
ls:r r. se Parag-.rapho ·uoico. · O ·Poder Execullvo e 

' 0 P1'ojecto n. 132, de.· ! 0 • que 01 ·_apre n· -autoi·isado a. reformar; sob as mesmas bases · 
tadoa 26 de julhu d~ste ;•LUuo. do de~reto · U •. 2.043; -. de,l5~de-Jul.ltq· do· cor
. . Sah\ d<\S ~essões, ·~6~de· setembro de 189? .- rente anuo, os regulamentos das;'demais :vias· 
Neit>ct. .. - ~- .-... ~ . _ . ·ferreas de -própriedade ·-da:··Uniã.O;:-·"·.o;-·_ ·-·:: 
·: ~, ... ,_. ~. ··-... :- -.- ,-----~~ ~=--.~. - · .· _ .. -d- · út: 2.• R~vog~m-se. ~s disposiÇ~s ·em· 
Vem n. Mesa, e ê.eovuado a Cof?~UJSS<l.O e contr-J.rio . . :., _ : -:. ... _ , .. : · · · · 

, Orç:lmeuto. um· reqnerimonto~.da~_ adJUU~s d~1. . . · .. ·.. . · . - ... . : · 
i Repartição'Gernl dô3 ' Telêgra.phos, pedmdo u - - S~la: das commlSSõeS, 16 de setembro_ de 

I
. revog-açã.o' doS arts: 46, ~1:7; 49, 50, 515 e pa- IS9o.- PararJws ~o~t~negro.- F. Ltma 

lln.ôfa.pho- uo!cc·do a.rt; · 534 do Rogula._meuto Duart~ .- J. A. Ne•-oa, .. _:_ -,- . 
: ... 
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. ~. 1~5 A - 1895 

· . .RedacçcTo final do pro)ecto n. 165, deste a~ttto, 
. · que autorisa o Porl'er Executivo " conceder 

a Julio Trajano de .!kloura, directo1· da 4~ sec
.çüo do Museu Na:cionaL e do Laborato1·io 
Anatomo·pathologico da Assistencia dos 
Alienados, um am:10 ã,e Licença sem ven
cimentos. 

tes verb;1S do art. 2<> da lei o. 266, de 24 de 
dezem!Jro de 1894, e asSim distribuído: 

5-Secretaria do Senado .•.... 
7- Secreta.ria· da Camar,\ dos 

Deputados ..• . ..... . •. . ' . 
9- Secretarh\ de Estado .•..•• 

11-Jnstiça elo Districto Fe

600$000 

6:157$500 
8:000$01JO 

deral .. ,... . .......... . 178:140$000 
13-Policia do Districto Fe-

0 C N . 1 1 dera!................ . .. 62:390$000 
oogresso r aClO!la. raso ve: 19- Serviço Sauitario Mari-

Ar·t: 1.• .E' o Poder executivo a.utorisado ti mo . .................. 30:780$000 
-a conceder<\ Julio. 'I'rajano de· Moura, di- 20-InstitutoSllnita.l'io Federal. 1.:.200$900 
rector da 4". secção do Museu Nacional e do 21-Fttcultlade.de Direito de São 
La.bortttorio :\.natomto-pathologico da Assis- P<tulo .. . .. . • ~.. . ....... 2:800$000 
teocia.ldos Alienados, um anuo de liceuç.'l sem 22- Facuhlade de Dit•eito do· 
vencimentos. . Recife . . . . ............. . 3:005$000 

. 6:150$000 
24:520$000 

1.:500.$()00 

·- ~\rt.--: ··2. 0 · R.evogam-se as .. disposi<;ões eJil 27-:-Ped?gogium .••....••.• • •. 
contrario. . 28-Gymnasio Nacioon.l.. : · ..• .-. 
, S<'l.l<\ das Commis:soes, U de :setembro ue· 32-Inslitu~~ dos _Surdos:-Mudos 

1895.-.Paranhos 11{ontcmegro.- F. Lima 39-0bras •. lOclutda ;\ lrnpor
lJuarte. - J. A. Nei11a. tanc1a. ele 3:980$ parare-

Redacção final -do ;>ro}ecto 11 . 1.77, deste anno, 
· que autorisa. o Poder Execu.tiTJO a conceder 

ao e;cripturario da Estrada de Fen·o ele 
Patdo Atfunso, Lu:i:; Femandes de · Ara1vo 
Besot!ro Filho, t'm .anno de licença com or
denado para t·1·atar ele sua saude. 

paros e c~mpleta adapta· 
ç-ão do proprio nncional 
da rua·âo Passeio; em que 
'"ae funccionar o Peua-

~ gogium. ~ • • ....•••.•. ·: .190:924$l!O 
41- Eventuaes •. : ... . '.. ...•.•. . ~ 50:~00$000 

Art. • 2. o RevOl\lm-se a.s disposições em 
coutrario. 

Sala das commiss<les, 14 de setembro de 
1895.- Pa,·anhos .llionte11egro.- F. Lima 

O Congresso ~ncionall'esolve: Duarte.- ] • .A. Neiua. 
Art. 1. • E' autorist\do o Poder Executi'l"o .. . -- - · 

a conceder ao escr:iptumrio . d;\ Estrada de o Sr. Pre sid e nte - Achando-ro 
F~rr~ de P;tulo A~lboso, Luiz Fernao?es de _adeantada. a hora, designo para amanhã: a 
AraUJO Besouro Filho, um <UlDo de ltcença seguinte ordem do dia: · 
com ordenado, para 'tratar ele sua saude onde · 
lue convier. Votação dos seguintes projeotos : · 

Art. 2. • Revogam-se as disposi<;ões em N .197, de 1895. a.utorú-a.ndo 0 Poder EI-
~nt:·ario. ecutivo a conceder a. Emilio Jose Moreira Ju· 

Sala das commissõas, 14 de setembro de níor,3" escriptura.rio da Alfandeg-J. rle Maoáos, 
. 1895.- Paranhos llfontenegro.- F. Lima um a.nno de·licença, sem vencimentos (discus· 

Duai·te.- ·J . .4 .• Nei·"a. são unica); · · 
N .136.cte 1895.a.utorisa.ndo (!Poder Executi· 

N. 182; B- 1895 voa conceder a Luiz Pedro Monteiro de Souza, 
fiel de armazem da Alfandega do Rio de 
Janeiro. seis mezes de liceo<;a. com ordenado, 

Retlacçc'io ji11al .do projecto n. 1.82, deste am~o , para tratar de sua. saude.(discussão uní!)a); 
que . atctot'tsa o gm;erno a ab,-i,•, no cor· N. 123 A, · de 1895, a.utori:>ant.lo 0 P.oder 

· . . ?:ente exerci c i !I, o credito 'supplementa1· de E t' ... 1 t ai 
.... ::H56:226$61.0 a va·rias vàbas cl<n.trt:-2•;da. xecu lVO a. aposeuw.r,· no Og3.t; qu.e ac u ·, 

mente· exerce e·com· todos-os-- vencimentos, o 
_?~1~-i~~~~~~:~:~e .. ~4_9!e ~~:~~~~~-:~·1.~~~'!,~·;~ coronel Pedro. Pa-ulirio âa Fonseca (discn..~; 
.>·:·~~~c9.ngre~so. Nacio:cal resolve:_ · .'. · única). "'"'~ - .... , -~=-·: :: :.. ·. .,."·, ·. =-:...:..-_"::~ 
·_ Art ." .f~ o. 'E' .o gc.verno · au torisàdo a abri;r · 1 .. pá.J::te, ~a~ 2~ 1/2 h~ra.s·ou antes: :;• 

no .corrente exercício, . ao Ministerio da Jus- . a• âiscul!são:d(niroj.ectõ .. ii: ) -79 B; de IS~i 
tiça. e Negocios Interiores, o, credito. supple~ abrindo o credito supplementà;r de 193:0()1$ 

.. mentár de 566:226$610,.- destinado ás seguiu- ã. verba.:_Exercic!cis ftndqs-pa.ra . ~aamen~. 
• • - 1 .::;_ • • .. • • 
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d:~. canaJi:;ação de ~"1la. para. a cidade de 
M~n. no Rio Grande do Norte; · 

Continuação da 2' rliscussão do projecto 
n. 178, de·1895, fixando a -despeza. do Minis· 
terio da lndustria, Viação e Obras Publicas 
parà o exercicio de 18911; 

Continuação da discussão unica. do pro
jecto n. 57, de 1895. man1tendo em sua pleni
tude os direitos conferidos aos estados pelo 
nrt. 64 da Constituição S~>breas terras devo
lutas situadas nos seus respectivos territo
rios. e dá. outras provideJoci~ ; 

tidamente, a. U~'"lllina Canil ida do ·Couto e 
outra. mãe e irmã elo fallecido cirurgião na
val. Or. João Pinto do Couto; 

Discu$Sã.o unicatlo projecto n. 110, de 1894, 
elevando ile 60$ a 100S mensaes a pensão do 
alferes honorario AntOnio Pa.es de Sá. Bar
reto; 

1• discussão do projecto n. 10. de 1894, dis
pondo que sejam entregues pelo governo aos 
estados os proprios naciona.es que não 
são necessarios para o serviço da Uaiã.o, e á. 
Intentlencia Municipal do Districto Federal os 
edificios. que menciona. onde se executam 
serviços municipaes e os comprehendidos no 
plano de melhoramentos desta capital. · 

1• discussão do projecto n. 140 A, de 1895. 
autorisando o governo a. confirmar no pri: 
meiro posto do exercito todas as praças com
missionadas nesse posto ate 3 de novembro 
oie 1894; · 2• parte. ás 2 1/2 horas ou antes: 

1> discu:;são do projectio n. 101, de 1895. ga discu~ do projecto n. 122, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reverter á. ~xando a. despeza. do Ministerio das Macões 
I> classe do exercito o tenente reformado da Exteriores para o exercicio de 1896; 
armadeeavallarfa.car1~1AU.,aiistõ· eogoy; .. 2• discus..~ do projecton. 172, de 18~, 

1• discussão do projec.to n. 18;;, de 1895. estabelecendo·o·modo·porque deve ser execu
mantendo ao ca.pitãQ de ElOgenheiros Dr. Jose ta.do o accordo de que trata o art. 5• iia lei 
ela Silva. B:·a,<>a, a. inscri,pção. por elle feita n. 183 c, de 2.3 de setembro de 1893, para. o 
em 1893. p:\ra o concur;o de ~substituto da fim de rea.lisar-se a. transt'erencia das ·emis: 
3• secçii.o do magisterio· da. Escola Superior sões e respec~ivos last~os dos bancos de .e~s: 
de Guerra.. na ·fórma. das instrucÇões · em são regionaes. para. o Banco da. RepuiJhca do 
vi~or ; Brazil· 

2" discussão do prcrjec.to n. 21~. de 1893, 3• discussão do projecto n. 84, de 1895; 
a.utorisa.ndo o governo a. innovar··o contra.cto traii~t~rlndo ao domínio do estado de Ma.tto 
de que é ce$siono.ria a. Companhia. Geral de Grosso diversos proprios nacionaes, de que a 
Melhoramentos no Már.anbão, segunr\õ as União não necessita para os serviços fe-
ba..c:es que apresenta.; deraes · 

2• discu$Sã.o do projec·to n. 10. de 1893, 1• !liScu.<\São do projecto n. 215 A, de 1894, 
enumerando os bens não sujeitos a penhora.; declarando terem direito a aposentadoria.,: de 

DiscussiA> unica. do pt'OJecto n. 231, de 1893, confol'midade com o art. 75 da. Constituiçiio 
elevando a. 100$ monsaes :~. pensão de que da Republica e nos termos do decreto legisla.
go$& o. Conatança Leopoldina de Albuquer- tivo n. 117, de 4 de novembro de 1892, todos 
que. viU'\'& do capitão Francisco de· Paula. Al- os empregados publicos, como taes conside
meida. e Albuquerque; · rodos os que exercerem ca.rgo.;; de caracter 

Discussão unica r1o projecto n . 254 • . de permanente e com vencimentos fixos em lei 
1893, autorisando o Pode'r Executivo a. ma.n- substitutivo ao· projecto n. 215 de 1894; 
dar pagara o. Eulalia.. rl1a. Sil_veira. Niemeyer 1• discus;ão do projecto ·n. 135 A, de 1895, 
e su~ duas ~~bns ~1te\r3.s, vtuva.. e filhas elo creando no Supremo Tribunal Federal o ser
fallectdo eapt~ Joao Co.nrado. Ntemeyer, da ·viço tachygraphico, edâoutras providencias; 
d~ta desta. le1 em deante, o meto-sol~o e pen- 1• discus..-<ão do pr~iecto n. 183, de·1894. a.u-
sao 9ue P!rce~. pela. ta?ella actua.l, torisando o Poder Executivo a. reformar os 

D•scussao UIUC& _do Pl'OJecto n. 251 • !ie 1~3, estatutos da. Escola Polytecb.nica. do Rio de 
conce·'endo a. pensao 100S,mensaes. repa.rt~da.- Janeiro, de aêcordo com projecto !orm~o 
mente, em. favor dos dlhos menores de D. I~u- pela respectiva oongre.,~.ão em 11 de ma1o 
X: Carolina Amar o Ca.ldas .e rio fall~do deste a.nno, com asrestrlccões que indica; e a. 
1 tenente da . armad~ Henrt_q~e ~ranclSCO nomear etfectivos; • independente de con
Cal~as; . . ·- cu.rso,nos termos. do. art. 318.do . decrew · 

D1scussã.o umea do I•r?Jecto n. 283, de n. 1.159, de 3 de de:z:embro.P.e 189-4, .os lentes · 
1893. con~edendo a. D. Jtthana Mo~l · Ga!cez substitutos qu~ n;l. .. referida . escola.. exercem 
Palha, . vtuva do te~ente do ·exercito-Dtog~ 1nterinamente 0 magisterio ha.ma.is de 10 an-
Garce:z: Palha, a pensao al!nual de 960$900 • nos sem int"rrupção aia-uma.. . . ... ·. · 

.· Discussão""Unica. - do ·p·roJecto ·n.-76 -A,- de · • ' :· .. : · .·: " · ·'"'' :··· .. ~·:. · 
· 1893. cóneêdendo â."Viuva. do Or: Joã.o Firmino · 1• discussa.o flo·pro.)ecto n. 89 A, de 189;), 

Veuez uma pensito annual de 2:400$000; · opi~anilo no sentido de _não ser -~pp~v.ado o 
· :· Discussão unica..do pro.jecto n: 172, f\e ·~894, proJecto n. 89,d~te a.nno. que_ ~ubstitue pel?_ 

concedendo a pensão· de 100$ mensaes, repa.r- que a. elle ·acompa.ílha. ·a. ta.bella. _F, e.nnen a. 
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.Consolidaçtio das Leis das, Alfandegas e Mesas 
• · :de Re!J,da.s Federaes ; 

2~ discussão do proje~~to n. 39 A. de 1895, 
. . ·p_eterminando as oondlições de reacquisiçã.o 

dos direitos de cidadão brazileiro, com voto 
em separado do Sr. Ma.rtins Costa Junior ; 

1" discus.~ do projecto n. 131. de 1895, de· 
clarando-: sem effeito :a resolução do Poder 
Executivo, de 28 de outubro de 1891, que an
nulou o a.cto equit:~tbro do governo provi
sorio, de 17 de abril de 1890,e considera com 
o curso de sua arma, pelo regulamento de 
1874, -o tenente de cavalla.ria Zotimo Alves da. 
-Silveit•a..e com elle tod•~s .® .. ~cia.es e praças 
que se acharem em s1uas condiçõeS ; · 

1• discussão do pro~~cto n. 93 A, de 1895, 
a.utorisando o Poder Executivo a mandar 
construir um ramal de• prolongamento da Es· 
trada de Ferro da. Babtia..- ·de Santo Antonio 

-·· -aa.s--Queimadas;·ou· de·outro·ponto..,.ma.is-con
veoiente. á villa do.M:•orro do Cbap~o; ·· ~ 
~ Continuação da. 3• discu5são· do . projecto 

. n·. 35, de 1895, autori~1ando o goyerno a re
:ve~. o-regulamento e progra.nima de estudos 
do _Gymnasio Nacional (retlacção para 3• dis· 

- ~ ~cussão-do projecto n.-:205-A;-·de-1894); . -·-
3• discussão do prc~ecto n: 9. B. de 1895, 

interpretando as dlsposições •'o n. 1 do § _ 1" 
do art:·2• da. lei n . . 2610 •. de l ·de:dezembro de 
1841, e do art. 1" das instrucçõesa.pprovadaa 
pelo decreto n. 1.388. de 21 de fevereiro de 
1891 (redacção para a. 3• discus~ão do substi
tutivo no projecto n. 1}. do corrente anno): 
. sa-discussão do proj.ecto-:n.- 201. de 1894, 
declasando extinctn a divid;~. em que tlcou 
para com a Fazenda Nacional o fallecido COL'O
nel <lo exercito \Vencesbi.o Freire de Car-

cido filho, o alferes Sebastião Carlos de Ac-
cioly Lins ; , 

Discussã-O unica. do projecto .. n. 122, · de 
1893, con<:edelld9 a. D, OJ;vm~~:tolina. 
da Silva &.~t~it"riU.vik~~t~~:háfgador 
Joaquim Alt~íia. Sil~-\l~.:m~i:'~~n-
são mensal ãe 1 oosooo; · -

Discussão unica. do projecto n. ·221 A, de 
1894, conce!lendo.a. D. Cyrilla Rodrigues da. 
Silva, viuva do Dr. Francisco Rodrigues da 
Silva, lente da Fa.eulda.de de Medicina. da. Ba.
hia, a pensão annua.l de .2:000$000; . 

Discussão unica. do projecto n. 197,tle 1894, 
relevando a. prescripção em que incorreu D. 
Maria Josephinà Feital Lima. para perceber o 
meio·soldo a. que tem direito; 

Discussão unica. do pl'ojecto n. I30, .de 1895, 
concedendo a D. Rosa da Cunha e Silva, 
viuva do tenente do exer.cito Alfr8<1o Silva, 
morto em . ctefeza _da Repuoüca. ua. tomada da. 
ilha de Mocangue, no-dia· 2[ de'. dezembro· de-
1893, a. pensão annual de 1:200$000 • 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

Presidencia clof Srs. ;l!·tlnw Rios, ( 1" ~:icê:. 
pt•esidcnte), Costa. A:e1ledo, ( 2• -oice·presi
lk?tte), Artltt4r Rios, (1• vice·presidentc), e 
Tho'llu:t:J Dclfino, ( 1.0 secretario.) 

valho ; · · Ao meio dia procede-se á. chamada, à. qual 
· ·Dtscussl!o do projecto n . 139, de 1894.trans· respondem os Srs. Al'thur Rios. Thomaz Del· 
.ferindo a.o dominio do estado do Amazonas; tino. Tavo.r(:s de Lyro, Aleuca.r Guimarães, 
nas condições que estabelecê, aS.' fazenr1a.s na· Sá Peixoto, Lima. l'.t\cut·y, File to Pires, Ga
cionaes denominadas •do Rio ·aranco. situa.daa briel Salgado. Augusto Montenegro. Tlleo· 
nos campos deste nom.e naqtielle estado; · wnio de Brito, Bricio Filho, Holla.uda de 
· 2a discussão do prQjecto n. 2()-2, "de 1894, Lima, Benedicto L"'ite, Vtveiros, Luiz Do

determinando que os officiaes do exercito re· mingues, Costa ·. Rodrigues,. Gusta.vó . V eras, 
formados.ou que se r·eforma.rem, de accordo Eduardo de Berrêdo, Arthur de Vascóncellos, 
cõm as disposições do· cecreto n. 193 A, de 30 Pires Fet·reit"ci, J:<'reCiertco Borges, Gonçalo de 
de janeiro de 1890. sil estiverem graduados Lagos, Tqrres Portugal, lltlefouso·Lim<l, Frau
no posto immediato, -sejam conaiderados; cisco Jjenevolo, Francisco Gurgel, Juaqueira 
])ara. todos os effeitos., como si estivessem ef- Ayres, Silva :Mariz, Arthm· -Orlando, Coelho 
1ectivamente providos na classe de que ti- Ciotr-.t, Cor-n<~lio da ilooseca, Lourenço lle Sã., 
·veréin a.. graduação; · ·- · - - c -·.: • · : ~ Ferna.nde~ Lima,_Ara.ujo_yóes, Rocha Cav;tl
.. · Disc~ã.o - unica. do projecto n. 260, de 1893, ca.nti, Ol:ymvi<> ue Cu.wpo$,- Menezes Prado, -

. . . concedendo a D. Ma.rfisa. Rodrigues Cabral, Gouveia Lima, ~ntos . Pereira, Augusto -de 
-·:-:·, ~!lia docapi~o José~Ga.rlos Ca~Í'al. · morto_na. yreitas, Miltou, Francisco Sodre; Paula _Gui-· 

· . -:,:guerra-contra o P.a.r:a..,"Uay;' •.-uiria. pensão.·an- marii.es, ·vergne de Abreu;· Tolentino--dos ~ 
~(- ~}._nua.l dé'84~$;-ind~peniden~:~o~eio:'so1doõqJ1e. §~tos. Pa.ranhos _Montenegro, .A tbi\yde _ J~-:; 
:· · ·percebe; · · · · :--. · ... :l.s:·ti-::-.:.0;:_·~,, '·i..-:-'--:,~---- uior;"Torijuáto·-'Moreir-.x; .lo~e - t:<~rlos,~-Americo:~ 
:'.;.:>:,::_.:/ DiScussão uoiCa:d~ _ projecto'll.· 279, de 1893, de Mattos Nilo · PeÇa.ilhi';· Erii~sto · F\raz\lió,·,,_ 
~ __ :·.: mandando que C?ntm~~m . ·a.-ser:.-pa.gos··a ;-D: Pa ulino. de Svuza.Junior, .Mayx:_mk, .. La.n~uh: : 
. _ _Mathilde de AC<:IOly·l~. ~esde 1 -, de JulhÇI-de ;Pbo, de-Magi\~l~ães, · C<lllljiOlin_a. Lima: Duarte; . .; 

· 1.892,;o montep1o emel~S9ld~:49.;. · seu . ~. ~r_y:alJ?.oMo~,~on~elrode ~arros,Chagas · 
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Lohato, Luiz Detsi, Fe,rraz Junior. Fortes. 4°, nn.vegação subvencionada ; cabotagem 
Junqueira, Alv~1::-o llc•tetho, Octa.lfiano d·~ l!~oional ; 
Brito, Rodolpho Abreu. Pintó da· Fon~ca, 5', viat,;tio ferrea e gnrontia de juros ; pr<:>· 
·Paraíso CaYalcanti, Lindolpbo O.at&no, Oor· jeet<s.! iástantaneos ; 
los das Cbag-t~.s, Francisco de Barros, Paulo 60, melhoramentos dos portos ; obstru-
Queiroz, Casemiro da ·,K.ocba, Almeida. No- cção geral ; . · 
·gueir.t, Costa Jooior, Gustavo Godoy, Laut·o 7•, immigl-dção e colonlsação ; desastre 
Muller, Paula Ramos; Francisco Tolentino, completo: 
Bueno de :\ndrnda., Padua Salles, Froncisco 8. •, necessidade de benzer-se a Estrada de 
Glicerio, Furtat:lo, Herm.enegildo de 1\lot'll.eS, Ferro Central do Brazil, &nte$ da -çotaç.lio do 
Al1·es de Castro, Urb~no de Gonveia,Emilio credito de 15.000:000$ pedidos na ultima 
Blum, FonseCll Guimurü.es, Pereira _tia costa, Mensagem do Sr. Pre~idente da Republica. 
Apparicio Mnrieuse, Pinto Rocha, Vespa.siano · 
de Albuquerque e Frnncisco Alencastro . e Quanto ao primeiro -ponto, Sr. presidente, 
Pedi'O Moacyr. teuho a declarar de$de jà que me agrada, 

Abre-se a ses..<ão. 
E' lida. e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

em geral " relato1·io do Sr. Ministro. E' de 
ror mato commum, tem bonitas estampas co· 
loridas & um mapt>a do Brazil bastante cheio 
de minusculas ind1cações de côres e ft~itios 
''nriado;;, ossigualo.odo todos os tro.bnlhoa 
publicos já construidos, outros ainda ·em con· 
~t.rucção •. a.I~Üus. projectados .e muitos impro

Nãó lmvendo numero para se· votar as ·VISados; (Rr.sos, trocam-se apart~s.) 
~ateria_s indi~as na ot•dem úo dià, passa-se Nada.. disso impede, Sr. presi~ent~. ~m de-
a. mater1a. 6m discu.ssão. chtr-.tr a Camat:a de que sou am1go 10t1mo do 

E .,. d' - . - illustre mineiro que dirige boje os·de..-tinos 
ntr~ em o; 1scussno ~o proJCCto o. 119 B, da nossa. inrlu:;tri;t, e orieott\ a. direcçiítl que 

de _189o, ?lmn•lo o credito. supplemeotnr tle se deve dar a viàçã.o em nosso paiz. o illus-
193.000$ a. verba.-. ~XE!I'~ictos findos- para tre Dr. Antonio Olyntho é c1•edor ·de uma. 
p~gameuto _da canah~a~:ao ~de n~ua Tk"\1~\ a porção eoo1·me de miuha. a.dmira.çilo e da. mi
C!dade de MMatt, uo ltto' Gt•\llde uo Norte. nha. gratidii.o, não obstnnte a:; proporÇÕes da. 

Ningnem pedindo a. palavra. é.encJrrada a· sua. miuiatura. c:orporal. · 
discu~são e adiada a voultii.o. 1'ulento, estudo, cn.racter e civismo, tudo 

E' annunciada a cnutinuaçào da 2• disca~- nlli se encontra reuuido no m:Us alto gráo de 
s.'ío do p1.0jecto n. 178, de 1895, fi:câudo a. condensaç."io · -
despeza f"lo Ministerio da lndustri:t, Viação e Devo a S. Ex . esta prova publicn. do\ mi
Obr<IS Poblicas parâ 0 exercício de 1896. ... . nha divida contrabidn pelo jo\'en alumno d~ 

O Sr. José C a.:r lo'!J - Sr. presi
dente, 11. dkcuss;io llo or~o.mento do .Mioiste· 
rio dllS Negocios J:\ Indnstt"ia e Vinçito é in
contestavelmente urn tt•aba.lho curioso, intê
r~ss.'\nte e v:u·iado ; t;\Oto :$iio os serviços 
puiJlicos que correm· por es~L rep;\rtiçi\o de 
sorte que. torna·se a~radn.vel o seu 8$tuJo, e 
a sua Ctitica não é fatigante. · 

Qnerendo, ~·ois, St·. presidente, poupar 
.taf!to qu~nto . fot· posshrel o tempo. que me 
esta destloado e a ••tteJoção dtL Camara, re· 
solvi organisar o seguintt~ surnm;~rio, pa.r-.1. 
não me d~sviar do ob'jecti~o do JUeu dis-
curso. · · 

F.i~ _eis poo.tos ~o Süninaurio : 
1•, impressões sobré c• rel·•torio.do·· mini.s

tro o sobre o.parecel" dn Commü;s.'i.o . de Orça
mento da. ·carual'<t. 
_ 2•, coosideraÇÕé$. SOIJra.:\... decader:ci~·da.la· 
vour<t de .cn.nna ue assu.car·ern· a\guns·Esta.-
tados elo N<>rte ; en:;eubos centraes; · 

· 3" •. se~vico ,telegt•apb i co sub-mnrino ; mo
nupo!Jo tngle~ ;· 

Escola de Mioas de Ouro Preto, quaDdo fui 
hospede da sua republicn. naquelh~ cidade. 

Sr. pre~idente, ainda e,tou no proposito de 
fazet· estas declarações de amizade e respeito 
aos S1·s. ministros untes de discutit· qualquer 
acto de SS. Exs., para evitar qtte o:> engros· 
sadores faç..m bn1•retadas á. miub.,. cust:~. 

Dei-me IJem com este alvitre quaut.lo dis
cuti o orç .mento da Justiça e Ne;tocios do 
Interior; dei-me ainda melhor· qu:Uldo dis
cuti o orçamento da. Fazen•la, e por iS$0, 
conto eom illeotico resultado na discussão ilo 
Orcameuto da 1udustria. e Viação . . 

O que se pass9o commigo por occ.'ISião de. 
diSCI!tir o OJ:çumen to dn Marinha. .Y. Ex. t1 
a Ca.rnara sauem bem que·n..lição foi tremenda 
t~'com.mais forte razão tratando-s·~ de um 
ministro ·min~il:o que ten:i na vaog:unrda d<\ -
sua ueleza. 3i pa.tricios.(riso),.;.<'\l~m .de muitos 
amigos em'todus as baocadas·.~(.âpoiados). , 

Quanto à.Commi.ssão de OrÇá.rilento,..:oe com--
especialidade oo~llustradÓ· re~átor·âeste ~r.~ 
jecto, o S.r. ·Lauro Muller, so tenho a·· dizer 
sr. pre::;idente;' que uií.o ·serJ.o .de·mais·.todos 
os apph~~s.o~qu_e:~e·puder r~unir. pa~-a.. fest~jàr ' 
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o trabalho que nos é apresentado e faz o!>jecto 
do nosso estudo. (.~poiados.) 

Tenho com isto um contentamento muito 
espociai,Sr. presidente, que é pr~vocado pelo 
espírito de clas~e: porque vejo QUe ca.l>e <\ 
palma. neste orQnmeo to a um soldado. o Sr. 
Lauro Muller; do mesmo modo que já po
derei annunciar igual triumpho para um 
outro militar, o Sr. Scrzedello Corrê.'\, no 
Orcamento da. Receita. 

Sr. presidente, assim éomo v. Ex. que ·é 
da Bahin, e não póde deixar de estar de ac. 
córdo commigo, o mesmo acontecem com os 
nobres colle~s que me ouvem e são repre
sentantes de Sergipe, Alugôas, Espirito Sànto 
e ate mesmo os de Pernambuco. (.4poiados.) 

v. Ex. vae 'l'er o que eu nessa época pro
punha e pedia ao governo qonsi de mãos 
postas, pam salvar a lavoura da. canoa. de 
as,:u~r de sua. terra. e da de alguns outros 
Estado~ seus visinbos. Passarei agora, Sr. presidente, a tratar 

dos variados serviços <~ousignados no projecto « a par dos auxílios pecuniarios que o go
de orçamento, e para ser agredavel a V. E-•. verno oJferece á. 'lavoura é iudispensa.vel, 
·e a .sua. terra natal, começarei apreciando as dizh\ eu . 
condições actuaes d<L lavoura da canoa de a) A cre:>ção de Estações agronomicas nos 
assuear no Estado-·aa:- Bahia e da · sorte do di1ferentes Esto.tdos assucareiros; 
suas fabricas ceotraes. b) a. acquisiçã.o de immigr-Gntes apropriados 

Com · pezat·, reconheço hoje · que fui pro- para. a cultura de canna ; 
·pheta em 1890·cuando ·descrevi. em um reta- <;) o a.perl'eiçoamento..da grande \~voara; _ 
torio que dirigi ao . governo, . as condições. - d) a renovação eompl~ta das sement~iras; 
affiictivas dessa lavoura. em alguns Estados f) 11. fundação de fabrtcas cent~es COJa.·· Co'!.· 
do Norte elJarticularJooente no da Baltia. ·pacidade fique subordio.~da às conllic.Oes .to-

Dt>sejaria, Sr.. presidente, não ter sido pro- p_ographiças da região a. que se destinar, aos 
pl1eta., p(>rque então poderia vir com muit.'\ meios de transporte e ao fornecimento certo 
satisfação·-registrar-agora o erl'o·da.s ·minhas e prompto da ._mate~i:~. prima em .e3~o-~e 

·tristes previsões. · . · conveniente 3provettamento. • ('ApoiadOs; 
V. ~- vae ouvir as minba.s palavro.s em mtlito bem..) · 

· 1890, publicadas·no : l)iario 0/ficiaZ.de 24 de - · !ra a§siÕl qne eu ~n.~v-ª'.Sr . . Pres~4~n~e .. 
-fevereiro desse mesmo anno ;·e dep~is .dirti, O SR.. Govvlh. Lt!llÁ ...:.. .Pensava. müito 
com'os seus collegas de representaçao Sl .se hem 
realisaram ou não as minhas previsões. · 

O Sa. JOSE CARLOS- No entretanto. Sr. 
« A lavoura da canoa de:~ssccar na Bahia• presidente, oa.da disto servio, e as concessões 

dizia eu eoi janeiro-dE! 1890, atravessa uma. de engenhos centr:~es continuaram a ser dis
crise violenta, e a. pü:ssagem ra-pida. do meio tribuiílas sem o menor cuidado. 
em que :se manteve durante longos aooos de Basta só reeord;tr a. v. Ex. e à. camara o 
existeocia, para um outro iuteirameote ex- decreto n. 10.433, de novembro de 1889, que 
tranbo, compromettelll o credito dos grandes concedeu a Haupt & Comp., dest.t praca, a 
proprietarios e aoniquilou o pequeno la- garantia de juros de 6 •;., <•O a.ono, durante 
vrador- · 25 a.nnos !iObre o ca:p\t.a.t de 9. i50:000$. des~ 

O desanimo espaJho,u-se por toda a. parte e tinado ao estabelecimento de 10 enge!ihOS 
o abandono d:•s fabric:~s e das cultuJ·asnão se ceutraes para 0 fabrico de assucar e alcool 
fez esperar. Centros ele ~lctividade iodustria.l, de canoa, sendo no E$ta.:lo da. Bahia - cinco 
ontr'ora opulentos 'e fortes, permanecem _no de Pernambuco - dous, e nos Estados 
:>gora amesquinhados e sem alento. · do Maranhão. Espírito Santo e Mio~ts Geraes, 

Ha tristezas e lamenu.ções por todo o Es- um em cad:l um, para. serem a.pplicados em 
tado; e a terra. de c:ultura prejudicada por todo.s os app.lrdbos :do systema· da ditfusão, 

' uma s~cca prolongà<!a •. veio ·ainda:augmen- e ê.'ida um p:u.•:1Aer ·os da. Bahia ~ Pe~um· 
taras condições afiltc:ttvas da lavoura e es- buco a c:~pacídade 1l6ee:&l!~rla. pura ' t~-?Salbar 
tancar quasi a. explora\'âo d:~, indu:stria. do em· 24 horas 600. ton.ehiA.-is de canoa.-d?> .... "<tnte 
assucar, a:lcool d~ canoa. a safra. de 100 d·ias, · e dos outros Estados ·a 
. ~-recoQstituiçao, pctis, da Jav~urade canoa, capacidade de 300 .toneladas cada um.: · ': · 
·ma1s do. QUe nenhuma _outr!l-·.exlge __ -presente- Po.rcco ioorivel, sr. presidente, que hou-· 
-~~~.~~ qu~ .se ~P:re s~m · q_elo~gas, · tenn~-se vesse quem informasse · favoravelmente ~o 
· .mutro'~m · v,st.'\ a. npphc.1çao e~~ o ~ a.proveltn.- ·mioi.:;tro semelhante r-retenÇão }Iara auton-.. 
:l!!~n~-;ios el~m.e~to!;_ ~~t~~.~ -~om ordem ~r esse decreto. . . 
:metõo?o. e: ractOClDI5l: ·-:-_- · :·-;;~:::f -·:: ·- - -=, ::-Quem côobe_ce as coniliçõeS:-d:t layourn;~:i 

: A l.avoura precisn. ·~e ~pital~···ass!m, como canua. no l~t.'\tlo ~n. .13<\hi:\ ; .. quem twer ~~SI_- .~ 
dé:_:iostr1J<:ç40 ·prollSSIOOil!..-pn.r:a . qUe J>OSS<l. · tndo .US ~UtlS., pr,tUCI(~toes ZOOUS. II~UCfl~ell'i\S, ~ 

. tra.nsrormar · o actunl systema. de cultut-a, examtnn.ol!o us dl:;postções-topograplucu~ d!S' . 
melhor-J.r_o. sua. posiçã.o e ~~~ntir futuro in- sas regiOes, a. capacidade -da ~pr~ucçao;OI 
deP.Gndente e prospero."» (Mt~ito bem.) recursos naturaes de que podem dispór para ·. . . . 
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sustentar fabricas de grande tonelagem des- o SR. GocvF.IA LrnA- Estou onv'.ndo-o com 
ti nadas principalmente pa.ra trabalharem to- muita attenç.1o. 
das pelo novissimo systema. da diffusão, não o SR. JosE" .CARLOS _ Sr. presidente, a 
podetá. de certo (dizia eu nessa occa3iãco) ap- B:\hia assim como os outros Estados do Norte, 

· plaudir a coo~ão dada. a Haupt & ~mp. prec~a de fabricas centrae; pequenas, que se 
- Uu Sa.. DEPOTADO - v. Ex. fa.llava. com possam· aecommodar ás condieões especiaUs-
muito conhecimento pratico. simas da sua lavour-d. de c:tnua. 

Fabricas de capacidade superior a 200 to
neladas pnra os Estndos do Norte, é a meu 
ver um erro. 

O SR. JosÉ CARLOS - De que serve a minl1a 
~~tica, ~i os theoricos, ~s 1·ethorico~ e <?S po
Jitlcos, sao os que goverotam este pa•z e arre· 
gimeut~m nestas Casas n.s votações para. po-
rem e dispOrem deste pobre paíz. ·. 

Sr. presidente, era ta.l à 'certeza que eu 
tinha do processo de::sn.s concessões que che
gu~i a dizer por escripto ao governo o se
gumte: 

Poderio. ir muito longe nest.a série de con
sideraçOes para mostrar á Camo.ra a deca
d~ncia da lavoura da canna de ·assucar na 
Bnhia. e o sen abandono .. quasi completo no 
Estndo do Espírito Santo. 

Felizmente em Pernambuco, ioiciatiVll. par
ticular bem orientada, vae tirando resulta
dos bem satisfa.torios • 

. -"Eosso aS5egnrn.r que Baupt & Comp. não O.mesmoncootece.nosEstadosde Sergipe e 
souberam o que contra.ct:lram, e o decreto Alagôas que nvanç.'l.m a. custo de muitos es--
n. 10A33, de g·de novembrcdiê 1889; foí re- ft>rços e sacrificios~ · ... · · 
lizmeote, o ultimo desserviço que o governo . .Em gemi as sementeiras carecem ser roe
condemnodo a 15 desta mez, prestou·â. ·indus- lhorad;as e melhorada .a. cultura; da canoa. 
trhL sacr.ha.rifera dos Estndos· que .. forma.ni o que devido á imperfeiÇão dos meios uzauos 
2•. districlo de .. engeobos .centraes .. _a- meu to.roa-se a mn.t~rh\ pessim:\_ de . ma qua\idad~ 
cargo. e o producto f<Lbricndosem valor JHb\ suo. ma. 

A manutenção~ porto.nto, da. concessão qualidade. (Apoiado$, .muito oem). . 
Haupt & Comp., · n meu . ver, e abrevial! 0 • -~~ste nssnmP,to, St~. presid~nte, o r~la.to~to 
desenlace fatal da lavou!:-;\ -da cMna princi- do Sr. ministro é pobre de informações, e 
dalmente no Estado da Bahia.. » ' · rn;\is pobre ainda de (l.lv:itros - que poss."m 

- provocar qualquer pronunciamento do P?der 
V. Ex., Sr. presidente, dirà agora si eu Legislativo no sentido de se f;1vorecer a la-

tinha razão ou não. • vout'll. da ca.nna. de assucar dos Estados do 
Tt!oho o granlle defeitc de rlizer a verdade Norte. (Muito bem). 

~ai QU;J.) ellu. e e do modo· justo por que rue Passarei a me occupar a,n-ora do. terceiro 
Impressiono na observaçiito dos factos. ponto de meu summario. 

No Est.'\do tia Bahia, priucip-..lmente as s · 1 h' b b 
gt'ilndes fhbricas estão C•ondemnadas, porque < ervtoo te egra.p ICO su ur ano, m~no--
a lavoura é por excellencia extensiva o im- polio inglez.:t 
perfeita.; a producçiio està-re(lli1.~t!a e incerta. Andei avisado, Sr. presidente, qnando na. 
pela. f~lta aosolub\ de um trabalho regular e Se$são do 29 de sP.!,em_pro do ;tnno p:\ssad~ 
a.perre1çoado; e os elemontos meteorolo~icos rompi o debate contra o projecto que aqui fo1 
SUCCedem-Se por h\1 Fórml!I.I)Ue impede ;l vida apresentadO O.Utorisa.odo O f!OVerllO a innovar 
e o aproveitamento das plantações, pertur- o cootracto.da. Qompa.ohia Bra:il:an Subma
bando assim toth~ a c~COD•omia. rnral. N·~ Ba- rine, cujo. concessão.bavia terncinado a. 16 de 
hia. infelizme!'te, os sy!:ltemas topographicos agosto de 11!92, porque couside•-a.va um erro 
e bydrograplncos oppõem embar-<~ços sérios a. siuão um crime semelhante inoo\'"ação de ~o~ 
construcção de vias de communicações rapi· tracto. · 
das, seguras e econornica.s para 0 transporte A Camara deve estar lembrada das minh:\S 
da materia prima em quantidade bastante e palavras, ma.s permittir:i. quA, eu as repro-:. 
o~ t~mpo preciso para o trabalho seguido e duza oeste momento. . 
tbar1o de umA. rabrica para moer 600'tone- uizia eu, S~. presi<!_ente: .. 
ladas de canoa. . . · . · « A Cnmara uii.o põde dar a. sua. a.ppro~i\o 

~ccresce,-_· Sr.~ pre!ude~tte; que JUStamente: a este projecto. seria: cpncorrer para.:q.m mo
~o.~-logares :m8J.s apropr~:ados -p_ara; o estabe- nopolio.e·nos· entregar~de Qovo caó<!!Uant~ · ele· 
CCimento de Uffitl grand:~ fttb!lca, pa.ra.·tra- ferro de · uma compa.nhià:''in"'leza" que tem 

~balhar· pelo-proceSSO'·de.-dltfUSMi· a~aA'lla.7nã0 :a urerido-~ durante ~20 -· ãn';:ios:· ;a odes -lúcros,;: 
é bo.'l. nem-sufficienle"par'\\.'·05 gastos·do7novo sem procurar· a.tteoiler: ·ã. éon;enienci(l.-da. re
P~, _o qua.nto no comb_usti:vel, .. sendo a. ducção <l_aft tilxas. em .. f~ vor. do·. publico.;,-'nerii' 

Jenha. é escassoJ1elo aft,stnmento das ma.~tas, IJUerer se sujeit~r ·a.o pa~mento -do-: imposto 
sendo o cnr vlo e .pet.lra, ê caro pe~as despe~ de ruoccionnmento com que as, omprezl\S con· 

. zas de transporte. · geoeres entram para: os cofres da União.:;' · 
,eamu.. v v "• - . . 
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- . 
: _Felizmeil~e; Sr. pre,sidente, a o~mara re- nhias que exploram o s.erviço telegraphiCÓ 
;1extou o pro;~cto. nos Estndos Unidos do Brazil. 

N~o.contente com isto,-·sr. presidente, jul- ·nesde 189~, em que terminou a concessão 
guet moda dever coiiCKlllr o .. governo habili- da Brazilian, que Si r John Peniler pretende 
tado.com os meios p~edsos para em occasiiio reno•·ar o seu contracto, esquivando-se porém 
aZll;'la_ não se deixar tmvolver por qualquer· de quaesquer onus e ·melhora.mentas para-o 
artlf1r.1o d:lS companhia.s ioglez''"· reguh\r fuoooioonmonto da allndida empreza, 

Oe facto, seguindo de perto todos os movi- co111o aconteceu rlu~,;ante 20 annos em que vi- · 
-ment9s que !'e· operavam na Inglatert'il, com gorou o mesmo contracto, e tlcou provado, 
relaçao ao mooopolio d.os cabos; tele<>raphicos pois demonstrou o Sr. general Costalht 
nos mares brar.ileiros; mooopolio a~biciooa- quando Ministro da lndustria, ser esta a com
do pelo presidente da Companhia Brazileira paohia. estrangeira. que maiores lucros teem 
-S~l:imarine, _Sir .Jobn Pender, e aqui nest:t Ca· .obtido no Brazil, distribuindo a seus accio-

.- .p1t!ll P!l;tl'OCIUado. por _ seus. advogados. vim a !listas cere<~ de 50 "Í• do ca.pital empregado.-. 
esta. tnbuna, Sr. prell:ideate, na sessão · de 7 Do que se passava · em. Loodres,·Sr .·pre- . 
de J?Ovembro do :1nno pass.'ldo, e justifiquei o sidente, em · meíados do anno pass:1do com ·'" 
-proJecto que tomou o 10. 174. t•elaç.'i:o :l este assumpto, coinmuoiquei ao 

_E~te_ p~oje?!O nutorisava o ~overno a pro- marechal Florh1no e depois trou:te ao conhe
___ ce~:E. -~~~?-.la. ~ encanopação· d:\ Western and cimento do CongrE>.s.~o. formuh\ndo ? projecto . 

:Bra::il.tan,'l_ckgrapli:Co'mpany~~ ---,. .. -- o •. 174.: ·qne . é.-pedido .do.Mtua.l . ~.!!l"-!.l:!?...cla 
~ _:Sr.' ·presldeote,.na-larg<L e detalhada ·expo- Industrii\ e Viação, nos .ultimos dias lia. sess.liõ-

- SI~.O . que·ft7. acomp:tnlhar este projr.·cto; ;\ C:t- . pa.ss;\dll., (oi reduzido oa· a.utoril.ação_.coati:la ·~ 
-ma.rü .. podêra 'têr · ll:s· r~LZões ·do meu proceder; xút lei ~e orçt•mento destê anno1 . e .ago~a}e- . 

·1'<\zões. essn_s _ _que t1v.erem"'agora ~'1. .mais com- oov:1da na._ propost~ do governo que se d1scute 
..:__pleta. .. connrmacã.o, com a pretenção ingleza· neste momento. ·• ...... -

· ao:-Õ:õmioio-d~-ilha-d~·~Triodade:-- =·--=.-- -- .. ·:F..st.'l.·~utoris:~ção é assim-retli!Z'ida:.,. ___ _. __ 
Aind:\ ha· chas pubheou o ·Pai; a segumte: . ... . .. · 

·.,,~~:.::,~.-.Ã:."o/,'e$têT.n,_Telégi:·aft7!.Ju.~tall)ente com n . . § 10-:-:-E' o_goy,e1·no autoris:tdo: , 
· 'Brll:iJian Sf:lõmai;ine prop<iero-se ·ii: e:qílorar , .. 7;• ·A .. encampar a. .. :. Westemand- Bra:iUan •. 
-Q5.~b.os s.ubroari~QS .P.erte.o~entes á Wescern, 1'elegrqph company, nas cootlições de seu 
_compromett .. n'do·-se·a pagar ao governo br:.\?.i- contr'1\Cto, fazen•lo para isso ns operações' úe 
]!roa porcentagem sobN~otrafego.r·onservaodo credito que jnlgar ~ec~ssarins . . 

__ . esta,raculrla'de.úe. enC<J,mpar a Western por . =: 2. 000.000 · · -. · · - · :<\inda oeste particular. Sr. pres1dent~, 
No e<ISO rlo g-overno querer encampar a ten~o motivo _de estar sa~isfeito porque passo 

--West~-n, _ Sir John Pender. presidente .da regtstrar m::ns uu1 . serv1ço prestado a este 
lJra.:;ilian, esta autori:r.ado :\ eatr<tr em um p:nz no des~mJ?Guho do cat·go de represen
'l.\cêõt·do pa.r-.1. um njuste afim de cooperar-na taote do Dtstr1cto F~ernl nesta Camara . 

. ~;p~()raçã? ~OS ~bcs SUbmarinos. :. 0 Stt. f"RA~ÇA. CARVALHO E OUT.ROS-

·· · P~is bem; Sr. p1-eside~tc ·Sir Joho Pendet~ Apoiado~. . - · .. 
e o· mesmo de que mo occupei na sess;1o do O SR. Jos~ C~ Los-:- E J'\ que mo ·.occu_po · 
.anuo pnssado; e de · qne .ainda o Pai:: de I" de ass~unpto rel:ttt.vo a serv1ço_ t~lel!r<lp!uco_ 

~deste mez, em um~ Jocal·com o.titulo - Ilha peçc~ lrcença. a \·.ex. e a Comtms~ao Espec•~l 
aa Tl'indade-·ioformii. rios sen-üintes ternJOS: de~t.'\. .camar-a qull fl)rmulou o projectode 
· <<Sir Joho Pender· é a roi n-o 'intimo de Lord equi~:\l~lçii.O de vencimentos e classitic;.1ção 
.Salisbury. actu.tl p·resiuente do conselho de das ·dit•et·~s repar~~c;ões publica~ . da. União, , 
niinistrôs na. 'In,.later;r;t· .. e da h i a. arm:lde in:. para tratat· desde Ja coutl'l\ <\ IDJUStlça c!a
fluencia que go~t :tqutet'le junto a~ <>overno moro&t feita.·ã. Rep:ú·tiç..'W_ Gerar dos Tele-
·aá. poderosa nação. . ., ·gt·aphos e ao seu laborioso JOrnal. 

-:-- : ..:.' Não. tiegll,~OS _a_.·v~n~ng~m de um novo cabo o''SR:. FRANÇA CARVALHO:- ·Apoh\dis'2úlo·~ · 
.:· .. part\ · o serv1ço toternaclonal, mas tambem -:- · · ~' ·· . · ... N- t ' . zõés 
.' . n~o-pocleri'i!);; co_n·senti r 'qn_e-o _R;azi 1 se ~E>ja - ?·_SR. ~o~ 9~&Los-:- .• ~ enco)l r? -~a . 
. • ;fora da .. concurreocia dess.: :;erv1ç0, que vem b.'l:;t<~utes fotte:; _que JUl?·•~quern a _loJ.Uil\11. 
:?~:idimiouir.:rextr<tordiria.Tiamente . a,, sua. renda P!'3-~1~'1l\ com .ess:. rep_:Lrtl\~ . <4pou~dos!) '· 
~-:::s::}l~l,c[<~élll:o~lJ? ~(Úo(l? o nio-v:imento_.it,lt,eroa.- ~em ao contrario tu"do .. :a:coo~el~l~ 'Sio.~· 
:~.~:~-~,tpuo.bdo:Sul:;:qo;Bra2:• 1;:;,;_..,_,. L'7'::.:.,.·;·''''"":7:~-.;,= . . extge dn:,nossa,pa,g_e,~ um:\ ··.dJstrlbllr.çao. m~J!~ 
... ;::.~{'E'árà· qti'e.:~:góverü~>,:col1tpar~icipe des~e'l'n:t: justa.--e _inã.is:::c?mpa.tivel::"éollf.)\':-i~P9~~~cr,<; 
':" -~:porta.nte·~mellloramouto torna-se ·-necessano do ser"1ço. co o nado .;\.essa .z·upart1ça.o, ·e ·a: SU1. 
:";y:·_qne ·sej~mi"ti;'i~~J~d9s.O'todos _óf te.fegJ!Úinnn.~ ·s:,ti::;fa.ctoria:;ex~~ll.çã._~:'"que ~t~m em--t~Q·,~ 
·: : .... c.o.~ ._de'st~?Q(ao C:ll·bo argentino ·com o 1m posto ter1-itori9 ~a-Umao.:.ooae, chê,<>a!ll · os ·:seu~::~~ 
: '~em ·ouro ·Ja·· posto ·em·· ·pratica: nas tres compa- -te~egrap~tcos: (Musto:be~,_apo,iádos)_, ·'· '. -: ~ 

:.~:..:-:.:":· "".-..:.' o:."'"' ... ~i:-... ;.~:'~:d;.:i:z ·~~·:;;'"~~:~·!;·_.'~ ~ .:.~ .. ~ - · .. 1.:.:: ··'· - '..: : . . . ·~ .. ;::: .... ··• ·:.~· . :·· ... :;::.. .. ":. 
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tinho Vida!, Julio Santos. Domingos de ~o
raes, Vieira de Moraes, Her.:ulano de Fre1tas 
e Alberto Salles. · 

Acredico, Sr. presidtmte, que a. Cama.ra re
ceber-ei. com agrado uína1 emenda:que terei 
de apresentar a. ease projecto que dà nnvn. 
elassitlca.QãD ós repartições publicas fede-
raes. (Apniados;) . . E' lido, julgado objecto de deliberaçã~ e 

eo viado à Com missão de Coostituie<'to, Legls· 
ri- !ação e Justiça o seguinte O Sn.. FR..L..,.çA CAn.V.I..LRO - E' umo. 

gorosa justiça que se pratica. 
I O SR.. JosÉ CARLOS - E é reclamada. dos 

Estados por via. dos seus dlignos governadores, 
de .alguns dos qunes ter1ho rer.ebido recom
mendações a respeito. 

O SR.. GoÚvEA. ~l:\l'A-!\.poiado. 

PR.OJECTO ~. 19S DE 1895 

Decla1·a. isento da. pcnl1ora ~arios bens, alem. 
dos enumerados do art. 59 do decreto n. 777, 
de 25 de Moembro de i850, e dá outrt1S 
prooidencias. 

O Congre$0 Na_cional decreta. : 

O Sr. P r esiden.te-Peço ao nobre· 
deputado que interrompa. o seu discurso, afim 
de se proceder a votação .. 

. _ •. Art. 1. • N"'a.o podem ser ab:olu~ente pe-
0 SR.. JosE CAR.tos S1m, senhor. nhorodos c.lém dos enumerados 00 a.rt. 59 o!o 
Ççl_l?,parecem . mais o~ Brs; Costa. Az_e~e~o• _decreto n~. 77f;·de·25 de ·se&embro·de 1850;·os' 

Matta Bacollar, Cnrlos dt~ Novne~. Chr1~tJ~O bens segumtés: . .._ · -.. " . 
Cruz, An!sio de A~reu; ~ogueir-a Pa.~nagu~,' I•; o seguro fie vida. i!l.§tituido pelo devedol' 
Th11maz CaTalcantJ, Joru:1 .. ~op ·~~ José Bev1· em beneficio de sua. pessoa ou pessoas desua-ta.-
l~qua. A u:rusto SeYero. J os~ tl~lmnno, ~o leu- · milia., uma vez que !_lã.o exceda de 1~:000$000~ 
tioo-'!!.~·Q?t?tal artln:s Jumor. Pere1ra de 2", a casa que o devedor ~tiver ed1ficad~ ou 

. ·: Lt».l~a!i111!'\r ~.!'!~·- .Luiz de Aodrade,. adquirido por qualqu~r-titulo . ~ h~brta.r 
~ ;Miitll:~ :rq\1&,-1~1guel f>ernambucc•, com sua. família assim como a. mobilia. e todos 

Gonçalves Maia. C.'lrlos Jorge, Cleméntino do os utensílios de \uo domestico. que na casa. se 
Moote, Geminiano Bra~ii;Neiva, Tosta, A ris· acharem .. o . valor . da. . Ca.sa não excede,:ã.-de 
tides ·de'Queiroz, Eduardo R.amõs. L'!ovegildo 10:000~000 · . 
Fil:!~eirns, José lgoacio, · Flavio de_ Arauj~.. 3~;. o:terr~no que. o _proprie~rio effectiva.
Galdmo Loreto,Seba...>tii'io Laurlulpbo, Antomo· me.nte e:;:plora até á quantidatle de48 hectares 
de Siqueirn, Serzedello Gorrêa, Fr-ança Car- e 40 ares. 
valho, {)se.'\ r Godoy, A lciudo Gnan·aJ?ara.Erioo -Art. 2.• Esta isenção nã.o prevalecerá. si ao 
Coelho, Alberto Torres. Belisario de· Souza, tempo da. instituit;ão o devedor estiver in· 
Euzebio de Queiroz, Barros Franco Junior, solvavel. . 
Sebastião ue Lacerda. Go:oçn.lves· Ramos, La- Pa.r<~gra.pho unico. A insolvabilidade se ve
mounier Godofretlo, Fer-reir:1. · Pires, Arthur ritlcari. sempre que contra. o instituidor· hou
Torres, Manoel Fnlgencio, Olegario Mnciel, ,·er sentença condemnatoria. em acção, que 
Adolpho Gordo, Moreira. da Silva., Mori11no tiver sido proposta antes da in~tituiçã.Q oº
,R<l!JlOS, Ovidit• - Abl·~~tes, Lamenha ~ins, AI- dentro de 60 dia.$ depois de coiisti~uida, ·re
metda Torres, Braz1ho da .. Luz, Marltn~ Cos.ta, gistl"ada. e publicada.. _ 
Ma~l Escobar, Riv:'ld>IVlla Corrêa, Vtclortno At·t. 3.• A isenção ooncedida. por esta let 
Monteiro e Aureliano Barbost\. prevalecerá durante a vida.: do in_stituidor· e 
· Oei:!:am de comparecer com ca.ust\ partici- de-sua mulher·e por morte de_ ambos, os b~ns 
p;1da os Srs. ROS.'\ e Si! v a, Coelho Li:;hoa, isentos passar-ã.o a seus llerde1ros necessn!'10s 
Eneas Martins, P~dro Borges, Bel vecio Monte, na linha d~cendente- Na. fal~. de ~er~e_ll'GS_ 
Ch:,teaultriand, Arminio Tavare:;, _ Mat•cio- . desta espt!ete, ficam os bens SUJeltosasdlVldas 
nilo L in~. Manoel Caetano.,Dionysio Cerqueh'tl, do casal e, falta. de dividas, serão deferidos a 
Rodrigutls Lima, Murcoli:no Mo~ra, . Lins de quem de dir~ito.. · · 
Vasconcellos, Fonseca. Portella;·Silv:a Cnstro, Art. 4.o S1 ao .credor par~cer que os be~s 
Ponce de Leon UrMoo Marcondes,.Almei- isentos excedam em· valor ao da garantta,. 
d:a Gomes, João 'Luiz, v .. ,~ de Mello, Joao Pe: pouerà. faze~a.va.lial-os, .. para-penhorar o ex
nido, F'r-.lUci5co Veiga, Ribeiro dti Almeida., cesso. . .: . · · • . • . . -:. · :. 
Valladar&$ Cupertiuo de Siqueira, Tbeotônio . No caso d~_set: o 1mmo~el·.de. iacil d!Vlsao, .. 
de .MagalhiÍes,-:Màtta.~Maclbado, ·sirilM dn. :pu- retirado ·õ-~xcesso, · COJ?.tinua.r~"· li:~:e· ao·de~~ 
n~, Lamartine, Co$ ta .-!~a7b_ado, .,_~)Jr~_sl~; V:~?t: . .!~!. :_:Q.~r~" _g~t;tti~.a.. . S~ ~0-::.lm~_oy~l, ..; 
~llS;-Dom!n~u~-de'castr•::>; D1no Bueno, Pan· porem, .na.o-for pass1vel de d1v1sa_o, sera'tódQ~ 
Imo Carlos Cincinato .Br-a o-a, Xa1'iel' do Va.lle elle levado. a. pr-aça pat-a..ser vend1do-e pago~ 
L~i_z Adol ,;hO',_.(:Jamcciolo ~-A o gelo Pioh~i.ro_: : _c~dq_r P._elo.:pr'_?li:ucto-~~ -exceseo;:s~ndo .O·..Pt:O::; 
E·sern causa os · sr~ :-c~óba''Lim,\;-Trindiide, ductoda._parte gara.nt1da ~n.tre:;'!e :t.o deve_dor·· 
OetaviaO:o Loureiro, Zama, Cleto Nunes, Agos·. para oom elle Jazer. .a.cqU1St~~ -de outro:un:-· . . .. . .. .. . . ~ . -- . . .... 
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movel no prazo d1~ um a.nno, 
perder a garantia.. 

sob pena. de O Sr·. Pr~siden te_; Voa mandill' 
proceder à. ehamadà • . 

_ Para.,"l'apbo unicc:1. As custas que provie
rem da venda. da excussão nos ca.sos deste o · Sr. A.lber to Torres (l>a1;a uma 
artigo, serão· deduzidas do preÇo do excesso e e:çplicq.çao pe.ssoal)- Sr. presidente, a.o chegar 
si houver falta. correrão por conta do ex- á. C'\mara. o que ~ó pude f<tzer tarde, impe
equente. dído por circumstancias de força. maior, re-

Art. 5. • O titul.o, em que ,for constituída. a. cebi a noticia. 'de que a Ca.m.a.ra. ac:~.b~va. de 
isen<;iio, será. regisi~rado ·no registro geral, a pprova r o requerimento bontom aprasen. 

· publica.tlo nos. jorn.a.es por 20 dias ou por t>'do pe\(1 Sr. deputado pela Bnhin, o Sr. Edu
edita.es pélo mesmo ttePlpo. a. requerimento do ardo Ramos em que se pedi<\ que entrasse 
institUidor ao juiz do civel do logar. em ordem do dia, iudepeodeotemeote do pa

.•. A"ômi$~ão do regi:stro ou da.·publicidade in· recer da. commissão, o projecto deste anuo 
valida . a instituiQã.o. -··· ·-- --· · · sol:lre o-13aoco de-Credito Real. • . . . 

. Esta publicação se repetir-â.ca.da.cincoa.nnos, Este projecto; Sr~:, ·presidente, me foi dis-
sob a mesma pena. · ·· · . trlbuido ha mais de um mer., é e:cacto, pelo 

A;t. 6.•. O governo re,"Uiamentarà. e:.-ta.lei Sr. presidente da. Commissão llo Orçameoto, 
na. parte relativa. ao mo:to da institUição, ~e- mas che!gou ã.s minhas m~os exactameou 

_gi~o-e-puolicidaie do-titulo-· - . - ·.,..·-·-· ·- qu:~.ocl_o_~mmissão ma\S a.ssober~a se 
'" . ..Jut-. 7;~.R.evogo.m-se a.S dis~siçõe.S em con· achava com ~s-.trabalb(ls--orçamentanvs,-e· 
--~~io. -·"- · · ..,_ -"--~, "':::_ · - -~ _qu~odo _eu _t!?l~a -~mbem J>G~Sado d~. estudar_ 
·:. ·Satâ a&S·sessõé5:''12 de setembro·de.l895.- .:l..QUGSla.«?. SUJer~'l.. l!- apreclaçao da. Camaroso
,Chago.s.Lobiio.-:-V a:: de Mello:· i _- bre os Bancos reg10Jlaes. · -: ... 
. · ? ·. · ; · · · .. -- :·.:.--. · ·. Tratava-se; S1· : presidente. de . um assum-
~são:successivameclte . e:~sení.;.;debate .. atipro7 plo dn maior_ rele:~ançia._ que e:cigh\ estudo 

vadas os Reda.ccões tinn.es-dos pt•ojectós nu- <\turndo; timidô'por· inorivos que nascem: da 
. mesos)~9 A, 145 B, . lf~~.A,_.l77. . .a...e:1SZ B, 4e cooscien~ia da: minha propria i.ocompeteoeia 
~'189o;.: · ·- - ·' .· '· ·. ·'"" .~~-, . : ·(nllo. apoi.ados.gerae!) em ·. ma.ter!a desta .l!·•tt.~ 
.: São · sÜccessivamente postos a votos e ap- re1.a., desejo$o de · 3pr~sen~a..r a C•\mara= :~!Jl -· 

prov<\dos õs 5~..,.uintes· :requerimentos ofrere- parecer que em consc,enc1a. me pa~ecesse o 
.cidos na sessão ~e bootem : resultado de t~tlos os esforcas das mmhas·pt-.-

culdades apphcadas ao assumptc, demore1 a 
~- Requeiro que, o a . fórmn. -do , Regimento 1\,f)res~ntação ~este parecer, ~~o do que :1 
entre na ordem dos trabalhos da Cilroara o d ispo)1ção re~!lmental que determma. o prato 
projecto n. 90, do corrente anno. sempre- de 15 Jias não e nroa disposição taxntirn , 
juizo da apreseotae<1c) do paree('r da illustre (apowlos), m3.S que apenas sul.Jroette :10 juizo 
commissiiD respectiyu. em qualquer dos tra· dn. C:1mnra 0 julgamento da .procedencin. oo 
mites de suns discu,;::õ~s. nã.'l dos motivos da. demora u. &p•·esenta~ 
- Saln·d:ls sessões, 16 de setembro de 1895. do parecer. · 
· -Eduardo Ramos. ' .. No estudo· da histori:\ legislativa. • do no~ 

pt\iz sobre estes a.ssumptos. como ·DO estrt~D· 
. Requeiro que seja dado para or.iem do dia geiro, veJ·ifica-se, ·Sr. presidente, que es.~ 

o projecto o. 132, de 1895; que foi apt·eseo- mo terias for;tm sempre~ .. ot6ecto de longo e 
~do a ~6 de julho de:ste O:uno. .... · detido AStudo.nas commissões parlamentares. 

Sala das ses~oes, 16 de· setembro de 1395.- (Apoiados). .. · 
Neioa. . o parecer sobre o. P.r~jecto de l~i, hoje "Ti-

. · .,.ente na ·I ta lia, .1e1· de 1890, nss1gna~o por 
· €' -posto a votos e approvado.em di:;cussão ~ma d1•S mniores àõtabilida.des neste nssumpto 
UDica O seguinte prQjecto D. 107; de 1895: daquelle pa.iz, e U!I)_ longo parecer, qtL"\SÍ Dll 

· -: ~ . : . · • tratado .sobre o assum_pto que uatornlmenta 
, __ .O ~n.:rre~ Nac1onal tesolve · : · -- :--. exigiu d:tquelle -parla~eo_tar_om largo est_B:·.

1 ,::.Artigo un1co. E' o t:~er Executr~o· aut~r1- dio pa.ra. sua -el~boraçao. _. _ ..... ·~ 
.,~~c:'_a -.cooced:r a ~mnho José_Mere~t-a.Jun•or, ,_. 'Ness8.$, côndiçães,Sr~·'presidente, acr:edi~'vl 
;3ó<~~r•P,t~ra.t'IO dc:a :A~fa.u_~~ga. de-~~,.oaot- um. ·qué a Cat;na~ _d,?~ Srs.~ Deputados. tole.)'3fl!' 
;:~n,!lg.,.Q~l•ceo~~· ·~em ._venc:u~~~~~ ·--=~~~':'O:~~s ·demora. ~que o. seu .rel.~~or· ··ta~~ ·no. estu~o~í!l 
:a,?.:~.l~P~~Lf,O.~s e~. ~P~.~ r~.~..:.:.:-.~:;;;:.':>-,-:'_·:'·::::::-::"'··'· ·q uestãc·;:.-a-·cama.i:~~.=porem:"diiln te. d:~. ..:r..eq~_. 
~: <~·<;~. r:.?;.. . · . ." ·: : · -;'!·-·:-:": ... -:; . ._:- ·:;-· máê~o-do i1\ustre Sr: o··depiltàdó':pela-':'Bahi~ 

::~':GjSr.·:~~·an~;,a~ql:l,.-r~~'!_ho . .: (:fNfi. ncaba:de jülA'ar ._<fu~~.á~a.terin pel!\'.:'u~/~ 
-j~r~) -~e.q uer· ve~ifi·caçao . n~?f_.~~~~ . ~ _. ·'"-: get,l.C\a·'llão~~rini~ia,_ ~(a.e~~n~; 'e · 1\"llll~ 
_:-.:: P.r~d.ondo-se .J . ':e!'i!ica~o~.re-.o.ahece-se por;- tan~o~· n~ .. cUil1pr_e.-. ma1~ ~o que ~c:l~ 
:·:não haver numero. .;: ·' · · · ·· ' ·· · · · · ·, · essa deliberaçao ;.·• ~ ~ ... , · ~ · · · .· J 
·-·---·-"' -~··· .... ··-- . 
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Devo, .porém, ouvir a v. Ex., a Camara., para que ellajulgue em sua sabedoria o que 
'Sr. presidente sem que nas minllas -pnlavr.LS deve fazer. ' -· 
vi o menor signal de resentimento pessoal, 
que·me·julgo em desaceordo absoluto .com a O Sr. Alb erto Torr es- V. Ex: 
eainaJ'<\ á reSIJeito ·desta sua opinião sobre. me perdoãrà que eu não concorde com a·re
cste assumpto e qae me julguei incapaz de, solução de V .. Ex., porque b~ mo.is de um 
nesse prazo, dar parecer sobre a materia, e precedente cesta C<1ma.ra a respeito de demis
portanto, deante desse uccordo não en-. sões apresentadas por alguns Srs. deputados, 
cootro para o·meu cl'iter'io e para·o criterio· allegando impedimento etrectivo, e a minha 
da. propria Cam.ara · outra solução, solução não tem outro motivo, e aMeS<\ tem nomeado 
definitiva, si não a de me c:onsiderar demitMo substitut~ a esses Srs, deputados. . . 
de membro da Commissão _de Orçamento. . Parece-me, que de accordo com os prece-

Faço esta. declar;~cão sciente de que. assun· dentes por .Y:-Ex. estabelecidos nao. ba outra 
~não estarei collocil.do. _em. posição esquerda ·.e: resolução ·a·tomar .. lSinão nomear .. ·substituto~ 
para. qu~ V._ Ex. __ nomei_e· su~~itu~o para o· o Sa. PRESIDENTe- A Camara ouviu as 
meu logar. razões em que se funda o honrádo deputado 

· que acaba de fa.llar e eu cumpro o meu.dsver 
0~~~- _.:Toã.o Lop·~s (pela ordem)' - consultando-a sobre a-exoneração pedida; 

Sr ..... presidente,_ por __ oc<:asiã.o_de .. requerer. _ _ ................ ... --,--- _____ - --··--------·- __ _ 
liontem. -.o;.nobr_ e -depútado "pelá.' Bahia' que ·~-0·s · .:F :... - • .' · ·G· u·-·· · ·. ·.- .(p.-:Z .. ' 

- ~ d d .. d · d ·d--- d · t - ... r.. ra.neJ.seo . eer1.o e a· . .. -
·. os>e a O.P.?-ra or .em.· o: 11!- os: no~so~ .ra-. ·Órdein} - ·sr. presidente, eu não tinha pedido · ·-
bnlhos o pr.oJecto.que deu.. logar · ao !nCI~ente a.-palavra pela ordem·!Jõrque· esperava-·que = · 
quea. _ Cama.ra-.tera : del~tmentar, _ st " a-Com-. 7 E . ·. h·: 'd· ... . _ -: .... ·. ·
missão_, de Orçanien~o -~raer· o· ·concurso, do ·' • _ x .• fi~.e~e a-ç ~~a a, . ?C~~ao } m }~e .· .. ·'· 

_jl_lu~~r.e~repr_esen~n,~e, .. ~o.,_E~~a~~.:,d~"'~!o~.d~, -~e~~d~;~~P~~:1~';-~e1!;~~à~~~~;a;~~~~-=-=· 
J<1ne1ro, eu, na au~encl~ de S. E~ .• · ex~~tqu~J - v. Ex. vai submetter ã Camara. o.r;queri- · 
ao autor do requer!men.<, Q!le a lmpol t,mc_1a medto de.demlssão; eu Mdirei.nermissão para · .. 

.. do assumll!.o :e a. -affiue·nc1a de trabalhos a . .., · · .1 .. d · ~:- · .;;: · · , '· ··-- ··.d-- ., ..... ibã' ·· · ··T;.' .. ·-- ----- ·=ni ... -r .. ~· ' .azer·a gumas'consJ erações·contrar1as ao.pe;· .-...... 
. '- -:carg~ ? ~r. A._ ,.,,rtp~rres, nao 8 ut.vl: dida de demi~;são•do ~~~.:_~pu~o ... · · · ~ 

...,._.p~rro~ttiíi?.fL-n4ao .pnó?l9.ta~ente, como 3: Ca .. 0 nobre.dapu~do:~JJ.i-a{~'âhd<J.Jl,y'J:'Gô ·· ·.· 
! .i)'lara:déi&eJa~~ ·e ~ssao t~bem, 0 pa- sentou ·o seú:te!fflerlmento, ~04»'JI!Iu ~ 

-"ftcer de que se.fhi:tt'C'F entretanto como 0 o-eotile'za e por tal fórma que adormeceu em 
autor do reguer1mento me declarurã que t> · _ d · d .. . ·· --d. ,. - ... ·-. · --., -· .. ,d ... ~d - "'· .. d ·nos outros,o ·· eseJo e,·coutrarJar " o .seu .. re-
pe m. que o proJ~~o •OSSI3 a o para a or em querimento. ·. 
d~- ~_:a .sem preJUIZO do· parecer da com- , Mas, Sr. presidente; não convém que faça
mJ:ssao. ·-· :. .. mos illusõessobre o.que devem ser. uma .Assem-

·O SR. · ALBERTO TORRES -Mas, isto é uma. bléa Legislativa e sobre o que ·eua é etrecti-
innovaçã.o qrie .. não se explica. ; .. . vamente. . . . . 

• O:Sr.}qÃo .LOPES •. , .nã:o 1iz,,nenhum .obsta- O x:equerimento foi .Posto .em Jota~o. e. o 
culo a S. -. Ex~ .tanto . mai:s quanto ouv~ra do nobre deputado :pelo R1o de Janeiro - nu.o ,es
proprio· autor do requ€:rimento que jã. sá tava presente. .. 
.ba,•ia en~ndido com o Sr • .Alberto -Torres. ' .O.SR. ALBERTO TORRllS- E lY.>l; motivos os 

_ Portanto, :.o q~e quero .fazer· s~ieu_te á.: C~- mais j_ustificados.: _ .. · 
mara e ao meu 11lustre collega de comm1ssao · ·· 

. é que li ontem, 'na sua . :auseocia; não ··deixei o Sa. FRANCISCO GLICERlO- S. Ex. ;'.'li por 
· de !JXPii.ca,r 0 caso, para 0 qt~al a. Comm1ssão mim avisado do requerimentô do nobre·t.i;)pu

de·Orçameoto-- não bOUV·i?rn a.té então -dado .ta~o pela Babia,-.hontem mesmo, .e .. eu disse a. .. 
, parecer sobre o projecto •do Banco Hypo'the- S. Ex. que pediria. aos amigos que votassem 
,ca.rio. · · contr-.x o requ·erimeuto. · ·. · . .. . . . 

~. Er: nã.o. ~stav<\ pz:esenté na .. occasião 
O .. s -~- ........ -... · ··a·· . ... ·-~0· ... · · ~t em.que, orequeru:~ent.o fo1 v_otado .. ,.,_ .... . , .. . x • .~rres1 e n .. e requermten o _ ... .. . .. ___ . . _ __ .. . 

vot<Xd!)· pe.ta:·cam:LI:ac To! -1:>·· seguiot~-(Lê::r_-_ -. , · ~ o: St~:.-:EDl_J~\'RD~:~-,\1\r~s ~·:~!1-~e~:'!ie:·:y .--:E~~· •· 
.(~ pr~pri~(au!or _!1o requ~rim,~nto ro.i ·.o~·prl-:'. o pr_ev.lOl.I:;J~ .• ~u :o.. ba~~·r~r~_ve_n;.~o_:: ... ~ · :,. :.-. _-; 
~e1_r.o. ao:_ f'eç~m}l_~c-~r--~~<t~~ :.~lm.Po~t~ocJ~· ~~ ';: ·o::;r,;. Fn.ANéiséo· Gr;xcE!Uo~::::.::.Qúaiiaô;õ :::re:.:. - ·:-::-:· 
,proJect?~-:éorn:_o· ~<J.P.l.~~~ q.~~~~.e.acu~lJ]o}~. !iile~ini~qf~ · 'foi · :vó~.~ªo;:: .~u.:e~.tãY:.a·: entx;eiido :.:~·,:. 
:l!!lba_lbos;que;,pe~r:n:f_So.l~re;;:,!l'"~pml!ll~sa~. - a; J>or.~dous::colle!!'asi· razão·por.jiu·e~·eü"dísse:que ::"":o.·~ 
~ual · n~t~-!~:vo:. e!D}~~':l.~? ~~~igÍ!-'; ~··~.z~.?!;~,l:l~ ' p':Po~P?':t:~giSfn~i.yo;n~o. ~ê"q ;·q'uf~~Via;.ser -~·; •. ·.: .. .-. 

··~·~~~-;~ã~9~~~~~~6~:~titÕ:~filâa~~~~r~~rit{~~n~·: ~--~ots~:;~~~,É;:ft!~~~o~d~~m ·á~a;.f.é;~::-,-:::..~~~· :·i:> 
ceder;-~ .~eióüeráção;ifü~· :o:~·n·obr~ ~ déput,aao _ · ·o· ~R. · :r:RA.Ncxsco:~uCERio ~-'Estõu··."cipli- _ 
acaba. de" ~dir;.:terer:de 'consultar: a ·camara. ·c.'lndo a >'erdade do· que occorreu,,·.: ~':::-~ :: -· 

... ... . ~ . __ : .4.- '" . _~ ... .. ·:· .. : . .... .:_ ~·'!'. . • . .. 4:•.. . ·. 
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O Sa . . Jos~<: 1\!.UUA.No - Pois o que digo é poucos dias commigo . mesmo, tratando-se do 
que nqut se deve estar com attenção e não parecer a respeito da organisação dn jústica 
em conveL-sa. com os coUegas. federal. . . 

O Sa. Fn.Ã:~CISC<i G LICEB.Io- Occu"po poucas . Todos saJ1em que a justiça fedel'aL està 
veze:s a t.ribun:~. e soa nv~so a cansar a at- Iost.,utemente:pedindo reorganisa.ção. -(Ãpoia.· 
tenção da Camara., tnas quando fallo, gosto dos geraes). 
de tratar dos assumptos com seriedade. Pois bem; apresentou-se um projecto sobre 

OS J · M D 1 e~te. assumpto; ~as,· como uma rerorma jUdi· 
!t. os1-: ARI}.•NO - escu pa V. E:t. Ctarta é.um9:. m~&da complexa, de larga. im- : 

a mioi.Ja interrupção e -vã adeante. portancta, nao fot possível, na.affiueneiaextra. 
O SR. FRANCisco GrLICERlo·- Mas, Sr. pre· ordinaria de âssuniptos ·que estão solicitando 

sideute, dizia eu que. o uobre deputado pela n. nossa Mtenç:1o, que a commissão confeccio
Babia não te v~ a mellor intenção de.desconsi-- nasse, com devido conhecimento. dd causa e 
der:Jr o Sr. Alberto Torres, nem a camara· ampla tliscusEão. um plano ·substitutivo ·õu· 
teve a menor i nter1ção de o magoar. tam- complementar daquelle projecto que nos foi 
pouco, com a sua votação. otrerecido a estudo • 
. Demais, convém ~~stabelecer como . pratica Por isso propuz aos me113 collegas de com

..a.. disposição regim~tltal ~~js~J;!t.~.~ que miSSão que dessemos para os trabalhos 0 

.a.. <;a.ma~a possa pedi:r. que vã~ para. o~ em ao ·mesmo p~~j~cto;-:independe~ta- de p:\t'ecer,
(ita.: pre>Jectos - que · amda · nao ·tenham pa- re:>·pousabthsando-nos ao apresentarmos ·no 
.recer. - _ .. "" . _ . ·- __ coner da. discussão. Eu, pois, ::>r. presidente,.·. 

Desde que a disposição l'egimental existe e fazendo yer o que a Ca.mara acaba de approvar· 
a: Camar,\ tem o dirElito de votar, a -~ota~ em relaç~o uo. pr_ojecto dos Bancos re;,>iooaes, 
não ._imP?r.t.'l. __ descon~ider~l? : !anto mais oão fazia. outra cousa mais do .quereprodu.zir 
qua.otl? pode .dar-se o caso :de, impê-dimento· os precedentes -no qua.l·-eu-estava envolvido~ 
por parte do·rela.tor.. : .. · .. pessoalmente, sem constl·angimento por mitii 

·~ "Nisto .,_,n~o · ha .. da1scousidera.ção- nenhuma; e os me~s dignos.compar.heiros. ·; '· 
pelo·menos assim· o· Êiriteódc; ' ·e·pôr isto ter· ., ··Não vejo; poiS,~ l~o:::Para,fuolestur:oJllus-.. i 
minarei a ·mioha. explicação pedindo aonobre tre deputado, a .quem se cootiára: o encargo 
deputado que· não nos le-vaute·~ difficuldades· de relator. . - . : . . ... 
a.preseul:l.ndo o seu ]pedido de demissãó. Era apenas o exereicio de um direito iao(· 

fensivo, e que tem sido aqui Ja.rgamente ma-
Os~--Eduar do Ra.niõs.-..:.51'~ pre- do, e com tamanha. latitude que v. Ex. jà ' 

sidente, antes de a presentar hootem o roeu mesmo em uma. certa occasião allegou que a. 
requerimento-p:u-a. o qual esta:nt habilitado, Mesa. tinha, independentemente do requeri
vão sómeute por uma: disposição regimental, meuto, o direito de póL' na ordem do di:~. os. 

_express:\, como pela naturez.1. do·assumpto projectos após a quinzena regimental se01 de
que rech1ma desta Camara uma solução ur- peodc:ncia de parecer. · 
geri te, ·immetliatn, J):IT:\ acudir ·a.:interesses . . . . .. . • . . . ... . . 
que· estão insisteote:meote aguardando a de· O · Sr. A .lbert o T orr e• · (Para .· 
libernÇ<io desb\ Cl\lllnrn, interesses-· do ordem uma ezpUcaçilc pessOAl) -Sr.-presidente, como 
nacional, on antes disso, e porque c não gosto V. Ex. viu dos termos da. minha declara~.ão, 
de·f!Uer vn!er direito ·ant.eS ·de obedecer aos .não P.UZ em du-viJa:o· direito exercido .'pel~-~ 
meus de"er~;s, os doveres de ~cortezia. para nobre deputado pela Bahia, nem o di_!.'eito·
com distioctos membros desta.· Ca.mara,· no exercido pel:l Cami.lra, de votnr a. deliberncão· 
numero. dos qunes está o no_bL'e . re_lator do q~;~e tomei; pelo Cc.J?tra.rio, acho que, nos ter-. 

. parecer, o illustre deputado. pelo Rio de Jn- mos em que o Regunento se .refere ao prazo ,: 
neiro- fui ter com S. Ex. pessoalmente, ~etermioado para. que os relatores apresen·.:_ 
pedir-lhe venia para. ·apresentação' do meu ·tem os seus parec_eres, S . Ex., convencido d3-
requeriuieoto, dizeudo-lhe os .termos_ em que. urgeo~ia _dó p.rojecto e convencido de que a.~ 

. tenciona-va.apresental-o, .. _ · ... .. , . Commtssao ~o _9rça,_m~nto .. ou .ant~ o rela~or-:; 
' .: ~ã.o era._meu proposit~. passar,.~!>~. opa- dessa commissao, ~~ntco. re3pon~Y:el·por ~r
_:fecêr da· commis:;ão·. · P.édi· lhe ·.ve01a, digo, delonga; .porque amda não :apresentou seu~ 
,n.ãê>~piu·a> J:ÍI;~sc~oah: .ao-p~~i.~ de :S,·~~~ , ·p_ár_ec_J.r o. seus cpll~~' ti_nho.:-.~ toarpo.~su.BI~ 
;:qy.e~acha!~-=~'~.P~I!savel, . cQm.Q~.:·?,c_!l~:a~.n~a ciente p~~-.~lat;o_r!l\ ~?.· ~arecer, -.~.-Er . . &:t~~:1 
.q,:0Je.':-··::-··-::-'···:·· '·' ·.': ... '·, ·:c:..;,o,·:yc:;~-.,-;.·.:c::=<:;:.~-:. ·::!·-- ceu :um ''dJreito;'·e,:vou~aeanta·.:.:declaro..:q~.?:! 
::: :.como:il, .. caniarái vê; p3rtant'6;"'nãõ.,..sé·t ratã. S. EX:;' cumpriü.':~üm:':~dever::-aé Cónsciiêiicia~ 

·{·da:'úma: . . surpr~~·"!porque;:::ao·:-.;hpré_Séot~r.~~ como:rrlembr_o ·~.~~·.ç~I!l!-1~~· .. -·~.iWPI~~érit~~o~ 
;:-reqüéiimento~:·S .. El:. :esta va.'~pr.e~~ntdo_;.·: f· : .Cuudamen~o-; dê~ demtssao .. que~.eu:;p~ç!J::~·qaef 
..-.•{. A: corr:_ecção ~.do Jmeu-.,P!:~Í!!l~!lt.o. :neste. _nã.o·me ~nsld~ro·.~m. boa fé ·competente ·P.~l'!f' 
, incidente "se: demonstrà1)or um:·?-Dte~~enta· elaborar. o:Jlarecer .dentro desse prazo;_ qp~-~ 
'.que. ~efer~-á Ca!ntal"J;'· e que;,~.!-:~~ : ha do ' me .a~~rl>a~'-"o_utr~s t.ra.~l,bos ;'· ~J~ 
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deante dessa confi~o de incompeteccia que ta minha attítude sej:\ . classificada de amor 
sou obrigado a pedir domi:>São. próprio e melindre pessoal. 

o meu iUustre cbere e amigo_ pessoal, o Sr. 
Francisco Glicerio, sabe qu:e .costumo ser soli- O Sr. Presidente - A -eamn.rn. 
cito a suggestôes da sua io:fl.uencia.. principal- ouviu as ri\zões pelas qua.es o nobre depn
meute · oos nssumplos qw~ podew dizer re- tado Insiste no requerimento feito; por isso 
speito unicamente aos m1eus: melindres pe- vou de novo submekl-o a votos. 
so.1es nest.'l. Ca.r:rara ; não ~ tmta, porém. '!e Consultada, a Camara concede a exoneração 
melindres, não estou lev:a.ntando uma te.:l.. pedida pelo Sr. Alberto· Torre3. 
subtil ·de vaidade pessoal, não; estou decla- -,. ~ 

ra~0° !e~br~~~\ ~m~~~o~ 0<;>;~~~~~· O Sr. Edl~~.trdo R~mos (pela 
: act~al emer~encia, . por jull!'ar-me irica.pa~ _ordem)- ~r. ,Prestdente, a_cred1to que nesta 
de acudir a. to8os. os · tral>.'l.lhos, segundo a ~'\~ara na..o ha doas pesos nem du:u; m~-
Cnmãra entende que tem o deve.t: de fazer. dtd •. ~. d . . · . · 

Devo pciriderar a. v. Ex:., Sr. 'presidente, St.:ste precedente. a v~~da. de um proJecto 
que a. minha attitude na cowmissão, depois depol:s ue ter d~comdo ma~s do, qu~ruplo ~? 
do >oto •la Ca.mara seria iosusle:~ta:çel. (NiUJ tempo ne~ssarlo ~ara 0 p,ll'ec .• r d~ commt:.-

- : . _ . . -~ o ·l .. d - ru .sõ&s,.é..r:uao .sutfiClonte -!.>~>.ro.-l.llduz:t~· ·o reJa-... 
11JW·~~~-) Ou e_u 1.1r:olon.,::u a o esta 0 l .tor:- a pedir~ sua. exouerc.ção •.• (Apoiados e 
que.l!-10 S?bre a ,qual t~n~o7de ~dac.,p!arece_r., apartes). .. · · · 

· durante. o tempo que Julgasse neces.c:ar10, · -
· p.1r.diroeza· di\ minlla convicção no assumpto O'Sa. ALBERTO ToRRES- Mas o juiz é 
e nesse caso me seotiri;~dia.ria.mente constra.n- elle. . .· 
gidoem Cace dos· meus colle!gas·da. commis:o<1o; o sR.. EouArtno R.AiiQ.S ... si essa rechl..:, 
on .. seria fÕl'Çãuo a precipifar esse .. estudo, níaÇão póde_ attiogir as ·su~eptibilidade do 
obrigado, . portanto, 11. a.pr-esent.ar . á Camara amor propr10 .• : 
um parecer ~que não Cot•re·Spondesse à minha · ·-
convic-ção, ao estado de co.risciencia. .da.·minha O.Sa. A.tBeRTO TORRES-V. Ex. não tem 
responsabilidade pa.rla.mentar. o direito de attribuir :1mor proprio. 

Essa razão é a. utnis grave que .paira em .Q SR. EDUARDO R..mos ·- Peço· perdão· 
inc'u espirito para manter a deliberaçãó que atteoda.-me o nobre deputado porque :üod~ 
anouociei, pelo qúe peço desculpo a 'i. Ex., não conclui o meu pensamento. 
ao meu illustre leader e ã. Ca.mara. Não estou fazendo uma arguição~ ·estou. 

Consultada., a camara rtega por 82 cont~ 
53 votos aexooeraçãn pedida. pelo Sr. Alberto 
Torres. 

solicitando o auxilio desse precedente para. 
applical-o à ·minha J>essoa. Não podia. far.er 
maior honra. ao precedente que V. E:t. acaba. 
de abrir. .... · ... . · · 1f ·1• -

Como não ba, d~ éu, <lotÍõ ~- : hui ~ 
.. O S r ... .A..lberto- .Torres . . (pela medidas parn ~lVàHlvr-.:·G:~~·.susc&l}\ib!ltdi..fas-. 
ordem) - Eu. me aprese0 t,G á camara coos- nest.1. Cama~., como hn. e não pôde:deixar de 
traogido: a minha posição é iosustentavel em haver uma. ~mha cornmum na af~rição dos 
!aee da deliberação agor-~ tomada. . melindres em caso iutt:iramente aoalogo, ~u 

O bed 
peço a V. Ex., Sr •. pre3idcnte, uma vez 

. _SR. BoExo .DE ~l>IU.DE- E' o ecel' • que jà p.'I.SSei pela mesma. orovaçã.o por que 

. O Sa •. ALBERTO ToRRES·- Estou declarando acaba de p:~ssa.r o ·nobre deputado pelo. Rio 
·que julgo-me. in.eapaz ,.le co•ntiouar a :Cunccio- de Janeit•(•, umi\ vez que sendo membro da 
nar na. CommisSão de Orçamento. -~ Ca.mara., ·eomn.i:>São ·cte Justiça e Legislução, teem 
'POr uma distincção cavalheirosa.,a que sou sido da.dos á. ordem do dia. projectos sujeitos 
muitissimo grato, não quer receber a. minha a seu estudo, : sem dependenci.'l. de parecer, 
declaração· nos· termos em que a faço ·; mas, .pelo simples fMto de haver trans~orrido o." 
~ lice_n'çà..para.. lembrar ;aioda·que oão ,me ·prazo.regimeuta_l, -sem -que nos ·tenhamos 
Julgo_desconsideraJo pela.deliperação ·Que -n aggJ'!I.vnclo '(IOt' _ _isso. JI?as como .. o: que esta.· 
C:lm~ toruou, ju_lgo-me·em-conUições de im· _agora pa.ss:mdo altera · completª'~~~te .. ~ta 
~.!b!l.t~ade:p~ contin\llll'..Da .C9o;unissã.o de ,p~e •.. e .d~:um:.novo aspecto. a.;,-.~~orci;~::!: 
0~-~~Jlto. _ . . " . . . ;: - . . ·, .: : _ , . d.~.: d~\.lbe~aç~2s;-.;~enho _ _.por, p!tq~,a. v~z. SO-'':;; 
· ·-~;:,n~s_les ~ter.:mos,::.;q ue:.::Ja:ço ._ <C mmha..: d.e-, jj_c~t!Jr.Ae: :'{:,~. "'·~ .. mmha. .. : exonera.~'' da~"' 
tlârã~o;-·Jeva·naõ:i:· àlinh.à':. demiS.sãÕ·iã:~v :§Ex:: ·me~bro d11:· Commissão· de Legislãçãó e .Jns-:· ,. 
~:J>recedentes -são: diversos e .o fundame:uo ·.tiça.. (Apoiàdos e aP.CJr:.t~). -.... .' ... .. _ 
qne'!ll.!§gf ' é·:fi.'egiineotal' .e· su1rragâdo ... por' :;?,;~:·: '.:_,; ~ . .-"·;~:::.:.:::'. ·. ": ... ; : .. 
~ pr~~d~nt~s. -~e.co, pcirtanto, à. Ca.mara; ... Cf. Sr. Presiden-te- PeÇo ·no:> Srs. 
~tue .. m~.~per.ll!ltt?- · susteo!:ar ... a. -delib_e_ração deputados· que occupem as .suo.s:ca.dei~ pam· 
~!Dada, porque.não quero :absolutamente que proseguir-se a votação!_· . :... ,··-

,.._ '-:ê=-'": •• . ... _ • ~ •. , • .• . - • - • • : • -::. ---
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' !NNAES DA CÁ.MARi 

Procedendo-se à votação no requerimento 
do.·Sr. Eduardo R'un03, é o mesmo rejei-
tado. · 

· Procedeódo-se de novo :i votação do Pl'o
jecto u. 197, de 1895: reconhece-se ter sido o 

_ m~rno approvndo: 
E' posto a. votos El o.pprov:.ldo em discussão 

unica, e enViado il. ColJlmissão de R.~dacção. o 
seguinte 

PR0.1.ECTO N. )36 DE 1895 

O Sr~ . .J'o sé C~rlos (continuando)
Sr. pres1dente, vou me occupar do quarto 
ponto do meu sum.mario -Nave~ação subveQ. 
cionada ; cabotagenGlacional. 

0 

Na. s~ão do aooo~passado tive occasião de 
discutlr longamente a convenieneia de se 
est.'\beleeer qu;1.11to antes a cabotagem naci<>
oal, e nessa. occasiã.o deixei registrado nos 
Annaes desta Camara o meu protesto contra 
a 1nr1·acçi\o de um preceito constitucional. 

0 St>.. FRANCISCO TOLENTINO - Neste -ponto 
a Constituição foi anti· patriotica.. · 

O Congresso Naci,on:.\1 resolv_e: - . . O Sa. F&A.NÇA. CARVALHo- Não importa. 
Art. 1. ° Fica. o Poder executivo autori- 0 a.cto·era ioconstitúéionnl. : · -

sado a conceder a Luiz Pe:Jro Monteiro de O Sa. J osx:• C..ÚU.os-Ne5sa. occasião domons. 
Souza, ~el de .armazem da. Alfa.odeg-<~. do Rio trei_ com dados exactos que as compaohi!S 
de .raoen.•o, selS meus de licença com o res- nac1ooaes de v;lpot:es _estav:un app:u'lllh~s 

-:pecUvo ordenado, para.- tl'at:u-. de.sua mudlj -~:>. ~~~n..=~:!..~ tod&;S ~ e~g·a~cia.t ~o com-
_onde lhe convier. .·. · · me~cto mantip.to tnter-e~ta:!io~l,- prmcipa!;-
. A~'t·. 2. • Revog!Jai·se :~.s· disposiÇõeS ·~m con- mente p.'tra os do.Sul dt1.·Uo1ão. . . - --· 

- tl!ll'lO: . . . ' - :· ~ ... - . : . o Sa. El!ILÍo ~BLUM-Cotn especialidade 0.; 
· ;-g• .posto a votos e appi'ova<lo ém discussão Lloyd Brazileii'o~ 

__ uJ!i~. ~enviado. á sancçf1.0. o seguinte. osa. JosE;-:CARLos-Hoje e.ril dia já. estou. 
· · :- .~ - ~.-":.· .. ~·-.. -. - .. ~-- mais 4 animado -e~acredito·que··a victoria.-serà 

PROJEX:ro N. 123 ~. 'JJE JS95 certa. deotro de pouco tempo (apoiados), .mcs
·.mo porque j~' yejo ~onsign_a~o .na. ~xposição . 
do orçamento o·segumte~per1odo:- ·" :.·. -·' :_.:. 

O·congresso .'Nacional resolve: - . . "D~_gua~to ~ São Cápa.:es as compa71h:ia$114-
caonae.r não Siib?Mricionadat, dao jd. ·pro~ · 

Art. 1.0 E' o Poder Executi\'O nutorlsado :>. algumas entre nós ezistentes, cujo deset~'OOI.
. a-posen.tõl.l', no lo~-a.r quo a~t~-ª'lmeote _ exerce 11imento e 'llerdadeir:amente animador, ao 

e co~ todos os Youci.meotos, o ~r(>nel Pedro lado dà decQd.eniia ele ·<~Utras haõiittãdas ~a
. ~a.uboo da Foos~c-.a, llc.'\n~o e:rtmcto o refe· contar cêm~ o Tlusov.,·o como seu melhor CO!I-

·-ndo~logar.,....·· · ~ ---- -- .- --- -tr~nte...»--·--- ·----
Art. 2.0 Revo~;am-se ns dispos1ç1Ses em 

-· contrario. Estou de pleno accôrdo com a. illustr:Jd& 
· · - · · · · · . Commissã.o de O~eoto e por isso hypo-

- -·~':..posto a. ::voto;> c app~?~-ndo em .. 3~ d!~ tbeco-lb~ o meu:.vcto .. e. os 'me.us. esforços para 
cu~~ e euv1ado .~ ConuJli:;:;<~.O . de redacção o traosrer1r-se aos Estados interessados os COD-

. segwnte tractos ~a na.vegaWo da. pequeno. ea.boto.gem 
subvencionada. (Apoiados; apartes). · 

Não tem·.ma.is razão ~e ser estar a UJJião a. 
despender groSSáS qtl;lotias para subvenciooar 

O Congresso Na.ciooal resolve : uma companhia ·de vapores para fazer o ser- · 
Art. }.o ·E, ~governo. autoriS<~.do :1. abrir, viço de transporte dtl passageiros e de &l

no corrente exercício, á. verba-Exercícios gomas cargas no reeoneavo da. Bahia; (4JIOI"' 
tl.ados- do .M.io!SteJ•.io ~a F.azenda, nrt. i•, tes) era o mesmo que se tivesse subvenciona® 
n·. 31, da Jei n. ~266, de 24 de dezembr.o de o serviço que fazem as barcas daPrai<~ Grande. 

·PROJ!JCTO :r<. 1 i9 B, DE 1895 

. ·1894 o credito supplementar.de 193:000$, eaqueté. e Mauá no-porto do R.io de Janeiro. 
_-_-· pr:l' o~correr· os ,cJespez,ls com .ser:-.j cos, jà. 'D<! mesmo · modo· ~oo~~mno que ·a. .. União_: 
· ·em parte realiroO.os, para-canalisação_ de agua. cootmue : ~ subvenc•ooar .'à -· navegaç'.lo·~~: 
.::... :p~a. cídi1de: de .. ~1;\«-*.\!o; ~R~--~~~~.ó~o Rio A.maz?nas · e:_seus:. a~ u_en tes. q unndo .esse ~~ 
--:.:G:~J..lide do Nort~~ · ·:;· .~:- · .- ,:;:~,- . :'S~~· .• ·.' ·;- · vlçO :· ~te~e~~·::e.~~-:_(eJ_to _entre- dous.:~~~~ 
;~: .':~AL1~L2~ ~·;-._R.e.yogaxn~~~-'-~;d~osições .. em· u.penas· e qu~ . d•~PÇeJD d~_ fartos -x:ec~rs?s~~ 
~ .. ; ~Hr,ariõ~~~-:' · .. :._ ·.:· :'.:?7;~'4!~f~-~:;:~~~:~ -~~~!e~li-~gj;~~~~)';~~,0-:~:~~~~~-}:::7~ 
~ ~-:·-':· C.9n tin~a. a. 2 .... ·discussão-do 'P.rojecto:.n •. rrs, ~ ·Que ·=se: stib.v_en_ci_q_ne: :serviços Jriovos· di!,,!l!:! 
;-~-,: d:e" l895~ fixando ·a.· despeza;,do'Minist~rio. da. 'vegação=.oo_!in~t:ior ·do:-pãiz;-'õnde )15.-immen:~ 
_._- Industria,. Viacão·· e· O_bra.s 'Publicas/ párã. o sos 'rios ·-que-·careeem ser~naveg:ido5• o.indl 
. - "exéréiCio- de 1896 ; - , .. _,_.'"". ) · : .. · a.dmitto; que-se.-subvencione· UJ:na linha·~ 
~~~ .'.t.,.; _... •• ..,. ,._ _._"':"'; •• ~-: v .... :, • .: ,.o • ·• •• • • - • eJO 
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de vapores que se proponhô. levar os nossos chP.~uem até Valpa.raizo, le-rando direc~~ 
lJfO(\uctos a outros portos commercia.es es- meute uns quantos productos nossos quo 
tranQeiros que· nos convEmba. adquirir a fre- seriam muíto bem recebidos para. o consumo 
guezln,_ ._!ambem entendo que se deva fa.ze~- daquelles povos.· · · -- · · 
O que ·nao concordo, po1•ém, é com a cont1- Assim, por exemplo, o nssu~r e o· alcool 
nuação de ;;act·itício peclilninrio pnra. custe"r de Peruamhuco, ·o co.cão e o cha.ruto da Bàlli<~ 
servicos quejà. não ~rece·m de nuxilio algum. o café do Rio e de Santos. a. herva. matte do 
(,lpoiado.<). Para.nô., a. farinha de Santa Catharfna. e 

A este respeito diz perfeitamente bem a tantos outros produotos seriam le>a.dos para 
Commissão de Orç:wrento: . Valpara.izo por· esses vapores, trazendo-nos 

«Para não tornar cst1! parecer demasi!vlo em troca, a farinha. de tt·igo, a b;ttata e 
lono"O. a commis.c;.'io tlei:<!l. de refdrir .o hist<r outros cerenes que aqui chegam só por inter-

media do Rio da. Prat.·C · · 
rico tlus subvenÇÕes ã. na.vega<;<"i.o eutJ:e nós; Neste sentido

1 
St·:-.pres!dente;apr~ntarei 

allh·m:~, porem, · sem. receio de ermr· ·que o d ad· · d 
Thcsonro tem :;ido com o:;te serviço não pouco u.ma. emen a a Jtrva., nutorisnn o,. o governo 

· d' . d • . . . a cuidar deste 3SSumpto, apresen~do DA 
prtiJU ICil o. a. pletexto, ora de convente~cm. pt·o:s:ima. sc.:SSão o respectivo ~"edido de verba. 
tlo commercio. ora tambam de preteudt~ns · ta l r · (ll{ · b · 
Yautngons pa.ro. a nossa. defesa marítima.» SI pa.ra._ no or .Pr~ctso .• utto em.) . _ 

_ • __ - ··- _ ... u:-.r ~R.- DEPUTADO- E . bom- lembrada. a 
-~ Jn v{)·V_; ·Er.;Sr: .. pre·sidõiit~; que .. ra7.<"io cpnvenieÍlcia ~.es~ll-. nav.egn~<io. . _ . : 
ttve om .d1zer. que estava no lo.uo· da ·Com- · · .... · ·· ··: · 
missr~ de OrÇatneÍlto P'ara ·com- ell<> fuzer o s~.- JosE. CARLOS - Me~mo __ pqrque tal
nmn obra-digo!" dest.'\ c:amaro é·.c(im-pativel vez seJa _o complemen,to de um: _tratado tle 
com os reeur:sos-actuaes da.N;~ção. . commerc1o_eotre.o Clule e o Bro.z1L. 

No eot~etanto, Sr. presidente, o meu es· Pa_ra isso apresento a. seguinte ::.. ... 
pirito se~impressiCina.-com a sorteaó.- noss:\ ·-· 
navegnç."to.do· cabOtagem, devido no·a.cto im· E•1ienda additilla a_o projcc;o n.. i78,·.tle 189tj 
~litlco e pouco· .. patriotico do ;.adiamento :.. . . . ___ -... 

~que· a.qui foi··votado M-sessão·pas$ada;·"e que· AÓ § io; õ ·PÕder E~ecutivo fica. .autorl-
no Senado (I. penas pn.ssou por maioria de um sado : . H .. . . . 

. 'I'Oto. , . . ·:::· - .. · ; ·. .. • · · ... ·: ' 
TeollO a ·minhfl. coo:sciencia livre deste N •.. A subvencionar a companhia. de ,va-

peccado de lesa-p.'\tria., e que o meu primeiro pores q~e se pr?puzer a. fazer. uma. . vi~"' e~ 
cuidO-do este. ao no, .sr. ]~residente, fói a.pre- ~eusal_ entre os p~rtos de Pe1~a.~buco, Ba
sentnr o·projecto que tomou o n. l, de 18!l5, onl., R.Jo de Ja.!letro, _Paranag uà e ~~ntos 
reduzindo a. um ao no (.\ prazo de dons~~ o e ? ~rto de Val~aL'a)~O na. R.epubbc.'l. do 

. . d - l bot --íOclus·- -€btle. . .. 
~-~rv!ço- a-p~~veg<lÇM l ~ ca agem IDC os:- Paragra.pho unico. O noveroo oa. primeira 

mmeote naCJonai. .(Muu.tl bem.) ·:- d Co 0 d" · b 1 · 
Sr. presidente, ainda. . ha pot\cos· dias li no reuUI.tO o ngresso pe Ira. a ver a. l est~-

Jo,.naZ do. Co~e1·cio a,. Jooticia de que·estava na~t\ a essa despe?.a. 
or~nisada oeste ·porto tJma rrota. de vapores · S. R. - Sala das sessões, 11 ·~e ·seJembro 
nllemã.es -para iniciar o !;erviço da c..'\bota"'em de 1895. - Jose Carlos. -
entre o Rio de Janeiro e' os de S:intos. P~ra- 0 SR. PRESIDE~TE _ Estando adeantada a 
n:~~aa, S. Francisco. · D(!Sterro, . Rio Gr-ande, d - d -
Pelotas e Porto Aleg1·e :; todos elles perteo- hora. peço ao notlre eputa o que resuma. as 
ceotes a Comp:mhi<\ Norddentcli.CT Llhyd de suas considerações. . 
Bremen. · O Sn.. Josf: CARLOS - Respeito n. decisão 
. Oisse ainda lia pouco., Sr. presidente, que lla. M83ll, :úoda que bem con~trangido, 
só admittia -a subvençiio q\1ando houve:;se porque pretendia. tra.tn.r nesta sessão de.as-
'necessidade de iniciar-se um· serviço inteira-- s•1mpto da maior importancia e urgeucil~ 
mente novo e convenientte às relações com~ qual. o que se I:~fer.e à Estt'llda. de Eeri-o ~n~ · 
merciaes ma.ritimns·· cozn mercados· estrao- tial' do :Brazil; ·'e' ·a.. ,pe_çessidu.de.~de se mn.nrlnr . --
.geiros. :· : :: :~ :-- •· ·• · -=-:-_ ·: ·;.. b'enzér es~é: prop_1:i.?. ~D:cionti.l"!iptes 4.e·gas-

Neste .caso · .est.i.. o por~o _d~ ya.lJ>3.!alZo na.· ta-r-se -ma)s dinhe1r9 c?m _e!l~. -~- · ... --~--~-"_ ·-.· ...: • 
• ~sta·do~Pa~ltfco,: no..;.Republica ~õ!J.~l~::-.:-, .. -~ .. o!>stan~e.-.sr;:_pl'el?Jd~'Q~;::.dfret alg~mfl-;,. .. 

-· E' sabtdo-que· até o· presente cs .nossos .pro- cousa a r_espetto ·dessa . estrada. de. ferro,,&o'"l'j).~:... · _ 
Juctos .de~ .ex~\áÇã.ó,; são -i.'ntrQO.úzidos"-na'S' que~·se":nque'ó:;sâb'!l.qdo :;igüãliiie.ótã=',ã\ inin ba ··· · 
-=Jtêpublicas:aõ~piêitieõ;jiõiinterm~iõ::d.o.'"R.ro opjníão . . -::.;· 

4 
••• :. • ~-·: -:·.: ,~ :~·:·· .. • 

l
da Prata.·;- quaõdo não ser<\. ditlícll.-;.' ra.zél.:.o :- Acr.~ito,-Sr.;. presidente~::que"-t.:alli?:.não:..lJa .. . · 
d_ireetaf!~~nt~~~aeSde ;~q~~~~·· l!9Ü!~r ;v.apor~s -~e· .f~l~:.de; :m~~#al !rodante,· ;D·~Did.~'p~Õ&l'pa:. · -
hoh_:~- ' re~ular::que: toc:l.!~do .e~ ·.J:?~rn)mliuco, : ib~lit.a.d_o,Jap,~~.do~) . e (lUe ai!lda. ~~se ~J>Pr~~ .. 
~alua, Rlo ::.·de.·Janeiro;. ·Santos' e ·Paranagua.· :nmou st·quer ·da sua:capactdade. :de trafego •. 

Caràar:. · y~. v. '· ·'·"":; ·. -.: '· ·. ·- · ·. · "-'· -· 
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Si. port.'\nto, tem ma.terial. l'odante suffi· 
ciente, pes.sonl tombt~m sutliciente · e bom e 
ainda não -esgotou a sua C:J.pacidade de tra
fego. como asseguram os mais . entendidos no 
<l...~Ulpto. rorçosa.mente ha falta de urõ" ele
mento que determina n. anormalidade con
:st.Ulte ao funccionameoto des~ lmportaul" 
"ia-ferre.'\. 

U:~r SR.. DEPUTADO•- Por isso V. Ex. tem 
razão em pedir que :se mande benzer a es
trada. 

O S1t: JosÉ CAR.t.os - Ra. falt(l. de admiuis
i.ração, Sr. ·presidente,, . sem que disso venl1a. 
accusação aos ~1ctune:,; <tdministra.doras. No
te-se que nã.o digo que a administração seja. 
má, digo sõmente quo ha. falta della.. 

sem'denioras iutolera.veis e ·extravios : iojústi
fic:J.veis par<\ as mercadorias; 

!1) refot·ma. no mesmo sentido, da. ~taçãõ 
do 0ru;r.eiro, ponto de cruzamento do ramal
divergente de Cruzeiro para Angra dos Reis 
e da Estrada de Ferro Rio e Minas. 

/,) cuuSLL·ucção lla. linlla auxiliar lh\ 13nrt<~. 
do Pir:\lly â Sant• Cruz comport11.ndo as duas 
IJitolas: a larga para lig·:w-se com o rnmallle 
Sapopemba, e a de 1 "',00 pura. ligar-se ã. rede 
da. Sápucahy-por intermedio da. Estrada. do 
Fert·o Saotn. lzabel do Rio Preto. e servit• 
directa.mente ao novo M~ttadouro. 
- Qnanto ao problema administrativo, coja 
resolução sé-impõê eomo ut·~ente a ~nadiavel, 
penso que sua melhor c m<us etnc.1z solução 
cstarã. na reorga.nisaç:fV> da estructut•a. admi
nistrativa. sob o seguinte plano: .· Quanto á necessidade de uma. . lioba a.\Ui

-:-lia.r.-concordo que seja. <:sta.construiua. _afa~-
- ta:d.'l .d<\ actual, ·ral:iio porque lu e Juteres:;ei Um<~.·<Ur.xio•·i<l !JCrc>.Z auxiliada - por .• qua.t.ro · em ouvh· a confereJJcia. do eminente· eoge· snb·directorias. '· · · · 

-:nlteiro Dt·: Carlos Mot-siog, rcalisada houtcm a) U sub:f],i;·;;wt;;_ Contabilid~de gerà!, · 
· no Club de Engenlmria.. , subdividida. eín-quatro:sécções: escripturnção-
-. Antes de dar conhecimento a · GamaJ.'a. do geral, contadoria.--(lisc:disaçii:o , da. receita)·; 

= que.disse esse uota,·~~l especialís~.""~ql)_e co- thesoura.rio, - comprehendendo a recebedori!L 
-nhece tambem a. E~tra.cl<t de_ Fer~o Central, e · a pag<ldorfiiT ·a.lmo:mrifado, · comprehen

.. :~o_mC? con~eco. as m!nhas tloças, . seJa-~e per_- <lendo a compi·a, ,~ guard:\ e-·a. distribuição 
--n:~1_ttJdo:de1xar bern:.escl~t~ectd_a: _a_~_J?lll1h~--OP.t-. dos ~M~t·íae~:_t~~\is -.o_bjectos c~o- consumo._ 

ntao sobre o ponto d'a VlSéa admlntstrattvo e b) .,~:mb-dirC"ctor:a;-Trafe""o d•i.'bitota.· lat•!m" 
tecllnieo ·· · · ~ . -·. ' o ' . • ·"'' -0 •1 te 1 . · . d - 1-- - . 1 (com séde niJ. .O.qntal F~dera l), subdtvtdtda 
- - prob ema c llliC?O e e . so ucao . enta e nas quat1;0 Sé!!'llintes secções de serviço ;.: ·· -
demorada, porque so ~em ser obt1da. por . "' _ . . . 
~medidas ~uccessiva.s, bem:estndadas e _ etute- . l.• .Movtmeuto, locomoçao, llnba. e electr•· 

losamente realisadas pouco e pouco, sem ió- Cidade. . ... 
_justiàca'"eis precipitaoães e ah'Opello. c) :J:. .~b-clircctOI·ia...:. Trafego da. bitola 
· ·Torna-se para.·isso indispensavel: · estreit<"t paulista com sét::e em S. Paulo ; sob-

dividida tainbem nas quMro secÇÕes de ser- · 
a) o desenvolvitneJlto da. Estação Maritiroa. viço: movimento, Jocomoção, : linha. e ele· 

da. Gambôa, tendo-se muito eni vista o plano ctrici~ade. = . _ 
das obras projactad:ls pela "·Bmpreia·--lndus- <l) 4• Sub-àireetoria -.Trafego da bítolõl.es- . 

. triel de l\lelhoramentos no Br-d.zir, .que tém treita mineira com rede em Lali1yette, igual
.a. seu cargo à. construtcção do cães e (locas no mente dividida. nas quatro secções de ser- · 

.. porto desta Cnpib.\1, ;j ust.1mente ness.-i parte viço jt\ indicadas. V.Júito bem; apoiados. Tro-
uo littoral; • carn-se apal·tes.) · -

b) a ligação tlesSl\.l~staçã.o ás linhas do in· · · · 
·. terior, directamentE:, sem dependeucia. da Passarei a dizer agom, Sr. presidente, ã 

Estação Central; . · . Camaro, a. opinião exteroada no Club de F.;n-_ 
ê) o desenvolvimento da. EstaÇão· dé s:_Diogo, genltaria pelo- engenheiro · Mol.'Siog, a re-. 

so!J plano que melhot• attenda ios erigencias spelto do traçado da lioh::~. auxiliar da. Estra· 
concernentes do tra.(Etgo da eslradõl e set•viço da d!l Ferro·central.= . 
ao mat:l.llouro de Sa.o ta. Cruz; _ .. â estrada. partirà. da- Barra. do Piraby e 

1 d)· coilstrucÇão de t:un:t. .gran_de .Estação pa.rà subindo a margem esquerda do rio Piraby,,
· car~-e- iufl:unma.vei:s not> terren~;; do.untigo it-à (1. Cidade ·desse no~c com-o percurso d&_:!3 : 
-matadouro em. S. Christo'Ciio; : < ... kilometros. . · . ' 

__ -· 3:il · ~: xeçou_s~·uC\'ão :da._EstaÇãõ3,ce~tial~ _de" - Da h i a::; ~tr~<!_a:~·-s~bi.l;~ ,.P.ela--margel'llc. ,~~ 
;:;motto=:a:=llablhtat~a:.:a.~accommodar!o . servtço querda..do.nbe1rao do. vlgar10, passando-pelas.: 
~ viiriadó'' ê'·1m u 1t i p 16:::' dãs--<ti '"êr~3.:rep·àrticoes~ Tazéiidó.s-:da-: ·Barii iiua 'e: do: sã.~ate< a.: ga.r;,"''lllta;; 
: c:~;(J~~~- ~o.;admio_!StraÇão; · -~: -~ .--·- ... _- de s~nt:CR.~sa~-~- ~óve ·kl_lóm~trôs ·da. 'Ci~~j 
:: -,.,:T.) ·a. -recoostrºcçao I:O.tnP;l~ta·· d_a.;~s~_açao ~ae do P1rahy, •.• -··;': __ , ·;-":,·.;; ;;. . .-.: .:;.:, . .:.· , _ •. _ ~ -;; 
Laf~yette;' de:, ~o do ;a .. halitlital-a.. ao_ . serVJ~ - - K. g(U'ga.~~:.:ae~San_ta:~ Rosa, -que .: de _ oo.~to~ 

.::~as baldeações:q!le póde _ser e~~cutad9 se~ tl!rà. ç.te ser. ~ot:<> obr~~~. ·e;;~ somento:a . 

. -~~rn.modo se~s1 vel . para. os pa5-;~eJros. e 2v metros aci.J!la. ~- C1aade. do Pu-aby: · , : : :, 
. : .. .. -- - :·-:: .. ;~: .. -= ~_;. . ·. .. ·= ·---=· -~ - • . 
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Da. Bar1-a. áquella. cidade, a. construccão da · Si, porém, a linha for obri~mda na dP.scida.a 
estr:.tda. ê racilima, dizem os Srs. Morsiog e se <'l.pproximar do Bannna.l ' de Itagunhy, e o 
~·t·ootio , visto a.compa.nhl~r um rio manso, sem _eotronc."lmento com a. Cent•·al t1ver de-· ser 
cachoeiras e a. g-,\l'ganta achar-se de 25. a. :qo 'feito junto á Estnç.'io de-Queimados, passando 
metros apenas acima da Barro do,Ph·<.~.hy, na por Marapicu, o percurso a. partir da Barra 
J~strada. (te Ferro Centrn•L do Pir<\hy ~erã. de 88 kilometros se:,''lli".l-

A gargn_nta. de Santa. Rosa, accresceot;t o mente. ·•. 
en~enheiro Morsing, está pelas suas obs:~rv:v- lnform:~. uin1la o engenheiro i\Iorsin~, que 
c;õés barometrica.s a310 metros acimn. do ni· a nov::Uiuha. desde :t Barra. do Ph·ahr até o 
vel do mat• e a. 280 da Estação de Belém, em seu entroncamento com a Ceutr-<.~.1 em Belém, 
quanto qne os trilhos do tunnel grande da Queimados e mesmo Santa Crur., deve ter o 
Central estão 380 metrcrs acimo. do mar, ou leito construido para duns bitolas. alarga. e -
mais altos 70·metros do que si a pnssa.gem a _estreita, o que é .facílimo. e---pouco dispen
fosse em-Santa· Ro&t. · . . :.'.~ _ ·... · dioso,- por haver sôroente )6 ldlometros :te· 

o. eminente eogeohei ro Dr. Fro'ltin, que Serra, e as vantagens serem enormes. 
tamhem em·· I89'2 f e~ co:idadoso5 estudos oa IJe facto, Sr. presidente. a linha assim pre-
~erro do :!\1ar, assegura que, além da gargan- parada, si o entroncamento com a Central _ 
ta. de Si!.!) ta. R.osa., ha m:ais outras -pas>agens, for reito em Belém, permittira a ligaçãQ_C_ol)l __ _ 
d~~~·'.~~Q:§~_ad~nomioada. C'l..Pit%-o-Santos, a_Estradnr de-Ferro ·Rio"·do" O~rõ: · q·ue é da. 
mais l>:nxa amr.laç do que- a ·de· .-san~ bttola . d~ um metro. ~ .. . · 

·Rosa .. · ...... ... ·: ·- --·, · ·. ·. ' Si, ·porém;oeotroncamento ior em. Qttei-
Um<~ v.ez alcançado .. este ponto, ll.penas.dis- :ma;.los, a linba·da;bitola·estreita se llesta.cari~ .; 

t~ ui e tl:r Estação da Bar· r-a do Piraby .32 kilo- -da bitola hu·gâ. OJ:!.L.M~rapicú e com um per
metros ·dé .f<tcil•construeção, ·continua·· o· :en- curso de·'-IO kilometr·os, descendo pela mar- ·. 
l:'enheiro l\·lorsing, _a .~:s_trarl;~.- prín.cipiará .. a gem-esquerda.-do·rio·Goandu, vitu:ter"ã-Sãiiüi:·~-

- cleSéifr'piLr<f. o Rio de Jii.:ueíro, acoropanhnnrlo Cruz, onde farú. juucção com ·a Estrada. de _ 
as aguas qn_e formam o rio Ouàndti, que .:~;~e_ Ferrp de. Bota fogo à Anga.. dos Reis.,;:· .. :<.:·,_ :-: .. 
ter uo. m:~ r;. depois:<J~ .. p:n:ssar p_eloS·ca.m pos ·d.e .. , Esta..juncção em -Saut;\ .. Cruz· -rará.·com· que::-~" 

-saot:i CriJz,·onué ·se·áchia iostaUatlo o novo torlo o gado do Snl de Mioas chegue ao Ma.- --· 
matadouro. · · · . · • . t•vlouro.sent bulder\çi\O por meio da. Estrn.da-· 
· A' (!e:;ci<hL ·:set'â:feita com a declivid:vle de de Sn.nt<\. lzaber do Rio Preto, sem a qual se 
JS millimetros por metiro; e sentlo "altum a. pôde ligar M Bt<rra do Pirahy. 
des~-et• 280 melros; 11a. c1ecessidade.ele úm des- . _.Est;~ estr<'l:ia pert,mce á rede· cta· Sa.pucaby · 

· envol~imêtitó .. <!é 16 'kil.ometros pnr<\ se che- qne v:ti .:.._ Baepeocly, C<txambú, Soledade e 
gat• ás vargens tio Guaodu. MO;.,'J'·'llln·.tm, no Est:tdo de S. Paulo. 

Ness.1..de~cida- ter-se-ha de atra,.essar o· Ri- Cousegttido estt~ ligação, e:;til. 'feita. a: JUD· 
beirão dns .Lages, que ua far.enda da. t..~ge, cção da rede sul-mioeit~~ e paulista com esta. 
Jogo acima. de ·pooto- de~ tra.,'essia, . esse . 1·io C<LP~tal, iudep_e_nr~eute de b<•ldeações. 
tem 30 metros de·la.rQ"ura,- e · pt·oxtm-:r desse . SiLo estas a:; 1ueas_ que_ eu pude. receber da. 

. logm--mede-urna.·quérhde·50 metrÇJs-- de ai- itnpress!fó ou~ .me. ~usou :\ ?l~mot'ia. · lida· 
tnr11. si não mais. -· · · · I no Club de Engenharw, pelo dtstmcto enge-

E'. uma· quérla de_slumbrante, informa · o nhe_it·ó Morsiug. .. . . 
sr~ ·eogenheiro Morsmg, e com motor podere- Vou ·s~utar-me not:qu~ .Jtt esta esgotada a 
so pnra. mover até tod.o. a. estratla ·pela ele- hora, mas espero que qnaodo falla.r pela se
'ctricidade. · . · gunda. vez neste a.SO?~npto ))Oucrei com mais. 

Tudo isto tem ·até hoje passado desperce- algnm deseb.volvimlloto justificar as vanta.~ 
.bi(lÓ. · . g-eus deste projecto IJU&, no meu fraco enten-

A·estt'l\d<,.prqjectada passa.rá.aéim::\do lognr der, vem prestar um l'eal_serviço il. viação 
denominado::;. José de~ Bom Jardim, antiga ferren. que parte. desta. Capital que tenho a 

·Cacaria e · pertod~ s .. Pedro e S. Paulo, hoora·derepre~entar .• ~ . . 
ou eutão n~~ _P.r9Xli~licatles do Bananal d~ . .Tanho conclwdo. (M«•to bem; mu.to bem.) 

:. lta.&uaby · - ;'. · : . .. . . ; ... - : - · .. · · yem .ã 14~~; é .lid_a; ·apoiada e. e!lViada. â. ~- . 
·s1 pas.;-rpro:nmo.a· :~; Pedro '~ S. Pll:u!o, Commi~~ã.ó_·de Ox:ça.mento a segiliote .. 

·~ o eri.troncamento:.se.fa:ra e~_J~el~.I_Xl, · IpaS '§.I_ ~_ :.. ;: ..•. ·- · ~-·.7.;-'.:--. ·.··· -.,.: _ -.. -:-;;;:--- ·. · ·:.--:,~ 
·:desc~da:::ga::~el!a::;c?.~ri;gar .. a hnba. :passa.~· no. Énwida 'ci.dditi'~Xi. dO .pojêcto ·n.' 178 ile_'i8f)5 .:L..: 
~~~:.n;~~a.~Jurro~o-s~~~i~9;~~~<~:~~~~~:. ~;;.:~., "<-~:.::;~-!.:.'"'·~~-.,_--:;, ~:~> ~/':'·:·:;.-:=.-~f(."~c.--,;.:T50"!: .~ 
~:-::;,--"sr~0:·e~~~~éálnéiii~-:fió~~~~ 1:~~~-de :B-;: '? Ao._§ :10, :o ':~oder .. Ex~cutiy~~. ~~- ~~~oJ:!·., .. · .. :; 
Aem·_: ã.rustancia .a :::p(~rcor:rer •desde ~. a gar"-"· :~ado-~-:-. ~':!: ,, .~:~' . ~:' ·-~' ' . ·" ---~ .. ·,;:··::::: · :·. · .> 
gánb:ode : San.ta."Rosa:"sei·~~··de cercà.'de 34 .ki- ~'-N', ;-; .&- suovencionál.' a .compáubia. de va~ . 

· · lonietrõs,:e :~a:--"B:U:ra· .!:ló Pira:l,ly:; :~.próxim_<t· .. po_!·es q_u~ ·se '.propuzor a ·fazer :-uma· via- ···-
damente -de' 66.·kilom•etros. · · · gem mensal. entre os-portos de_ PeJ.:nambuc.o". :.:: 

-. . - ~ :.·~· . . . :;_.· :_. . . . ·. -:_ ·;·-- :· . . : ··· ~ :-:~ '.-: -· . . · .. .:; .. ·--
......... -;•.• -- .. ... _.·:.._: .. ___ ._ ..... ,._.--,- -:.,·-~·---- .. -.~--- .. 
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Bo.hia.. Rio de Jlmeiro, Para.nagu~ e Santos e tendo TOt.'\do uma reforma que supprimiu 
o ~rto de Valpa.raizo na Rcpublica do legações e cocsolados, e creou outras, qne 
Chüe·. fez muitas outras alterações, approve agora 

Paragrogo uoico. O govPrno na primeira uma tabella. em inteiro desnccórdo com 
re_união do Con~:,rresso pedir:i. a verb..1. desti-· aquillo que ella bontem votou. Parece-me 
J:~.a.da. a essa· despeza.. que o verdadeiro. ~minho â. segllir, não sô 

S. R. - Sala das sessões, 18 de setembro paro_ sermos logicos, como para. facilitar o 
de 1895. - Josê Carlos. serviço, é e:c11ctamente apresentar uma 

emenda. ao pl'OJecto que se discute, pondo o 
orçamento vnra 1896 perfeitamente de accôrdo 
com a reforma que a. Ca.mar:t ~cceitou . · O Sr. Presidente- O ·sr. J!'Sé 

Carlos acaba de e o via r como ementla. o.dditiva. 
ao orçamento em disc:tssã.o o projecto n. 1, 
deste orçamento que não (lõde ser acceita. l>Or 
inci~ir no paraglil.pho untco do a1·t . 131 do 
Regtmento. 

Fica. a. discussão adinda. pela. l1ora.. 

Para. dizer em :rapidas palavras alguma 
cousa acerca das verbas das diver5aS rubri
cas do Orçnmento do E:'tterior, pondero ã 
Camaril. que, quanto il. primeira que se ics
creve- Secrett.ria.-. o orço.mento actual 
consigna. a verb;l. de 187:492$. A proposta do 
governo para. 1806 foi de 251:022.5, havenrlo 

SEGUNDA PARTE DA ORPEM: DO .DIA m.sim unJ:i. dHTerenl(a para mais na. proposta 
de 63:530$000 . 

E' anounciada a 3" discussão do projecto 
n. 122, do 1895, fixando a. despcro do Mini;;
terio das RelaçõeS E:tteriores pal'a o exercicio 
de 189G. 

Este ::tugmento ó proveniente de diversas 
COilsignações novas que n~ rubrica apre-
:;entou o governo. . . 

A Commissão de orçamento acceitou al· 
gomas dessas cons1gnações e rejeitou outras; 

o Sr. Benedicto Leite-Sr. a~e~ton consignações no valor de 37:820$ e 
pre!SidP.nte, v. Ex. deve recordar-se do que reJellou outras no valor de 25:710$, de modo 
a. Commissão de Orçamento, ao apresentar o que atlnal oil'erece para mal~ no projecto um 
projecto de OrQ:l.mento do Ministerio das Re- angmeoto de 3i:820$. augmento que se re
lações Exteriores para 1896. declarou em fere sómen te a e~ rubrica. e vae desnppa.recer 
sec parecer que se reservava. o direito de na. somma total do orçamento . Na rubrica
apresentar no correr da discussão emenda.. Legações e Consulados-:l. consignação do or
a esse projecto, por isso que estava pendente çamento de 1895 é de 1.140:201.$, a do pro
do conliecimento da mesma. commissão a. re- jecto que se discute, para 1892, com a 
forma do corpo diplomatico e cocsula.r, re- emenda. que venho apresentar fica em 
forma que fazia alterações na. tabella. que 1.123:7()()$000. 
se acha. actua.lmente em vigor. Como v. Ex. Hn, t:Ortunto, nesta rubrica. uma. redueção 
sabe, esta. reforma. já. foi :~.pprovada pela de 16:500$. Esta dilferença provéin das a.lte
camara. em 3• discussão e se acha no Senado. ra.cües que se fizeram com a. re(orma. 
Ella eom en:etto alterou, e allerou profunda- Co:n a creação da Legação d~ Coltambitt e 
me1;1te, a rubrica- Lef.rações e Consulados - Equador, dos Consulados de \' era.Craz, Geor-: 
do orçamt~nto em dkcussão, e, por isso a getown, Cayenna. PoS3rlas, Cardifl" e Sto
comwissão, na fórma da prom~a. feita. no cholm, aluguel de casa para chti.D;:ellaria.s e 
parecer, vem apresentar uma. emeoua, pondo outras medidas mai.s secucda.rios, a. reforma 
o orçamento para. 1800 de accõrdo com a nugmentou o. despe~'\. com mo.is _!41 :500$; pc
reforma que já. foi acceita. pela. camara. r é to com a sappres.."a.o do.s L6lllçues do Mexico 

O SR.. ~IAatA;r;o RA!Ila& - E si o Senndo e do. China. e dos consulados da China. com a. 
. . l'i . " con~ersão dos Consulados de Baltimore 

• reJeitar a. re orma. · Nova-Orlcans. Rosario, Frnnkfort. - sjm 
o Sa. BE:-rEDICTO LEITE- Si por\""entura o" Brewen e Vigo. em vice-consu.lados e outras 

sena_po rejeitar a. refo~, como lembra o reducções de meoor valor, ha solire a verba 
nobre 4eputado em ap<trte, o que acontecerá Totada nesta robric:a. para. · 1895 uma. eco
é qae o S.ena.do modilicarã o orçamento de nomia de 158:000$, donde resulta. a favor da 
accôrdo com o seu voto na reforma, e nesse reforma. e portanto do projecto para. 1896 
caiO o erç-~eoto voltará ~ Cama.ra.. CO!ll a emenda. · que venho ·apresentar nm~ 

Porta.nt<>, nio vejo absolntemeote cmba- di1IerenÇ;). nesta verh..'l. de 16:500$000. ' · 
raços para. a marcha da votação do orça- (Juan to il. rubrica- Empregados em dispo
menta nesta camara. e o qne -preteD<:iemO$ é nibillllo.lif~ "-' ~ W:tlLil~ ~n;;i~-aou verba. 
adiantar servico. é pôr desde jà o orçamento identica a do actuP.l exercicio. .., 
q~e a. CaJnara. tem. ~e vqta.r de a.ccõrdo c<?m A mesma cousa se deu com ~ rubricas -
a. _reforma qne e~!a Ja. v~toa. E -com etre1to .Ajt!das de castas, e Extraordinaria.s, no ex· 
nao parece mwto log~co que a Cama.r:l., ter1or. 
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Quanto à rubrica Extroordinarias no inte
rior-houve, de :1ccõrdo com :i. proposta. do 
governo, uma dill'erecça. de 30:000$. para. 
mais uo projccto porque cont"orme expllca. o 
sr. Ministro das Reh.1ções Exteriores no seu 
rclatorio, os telegraromas para. fól'l\ do paiz 
passara-çn n. ser pagos por conta de lia, e era 
portanto necessnrio consignar- se a quantia 
de 30:000S par:~. isto. 

Finnhnente, no. rubrica-Commi~s e Jimi· 
• tes-'"4> : orçr>~t"D~~e oot&Jã consigna 290:000$, 

110 r~so que o projecto fJt\ro. o exercido 
de 1896, de accórdo com a. proposta. do go
verno consigna a verba de 400:00~. Devo, 
porém, dizer que o orçamento para o exor
cicio de 1895 consigna 290 :000$, em ouro, 
no passo que o projecto -para 1896 ceusigna 
400:000$, em papel moeda, \le modo que ha. 
uma gt-ande differen\.a em favor do projecto 
pe-Ia. reducção da. moeda. 

Realmente, ao cambio de 11 a. verba. consi
gnada nesta. rubrica. para 1895 importa em 
710:917$712; ao c:1mhio de 12. em 651:680$; 
·ao do 13, em 601 :533$224; ao de 14, em 
558:5.;4$928 e ao de 15, em 521:344$000 . 

Assim, ••inda mesmo com o cambio ideal 
pn.ra as no~sas condições actuaes. como é o 
ae 15, a verba do orç~mento a.etual nesta. ru
brica. importa em 521 :34.4$, quando a · do 
projecto ê de 400:000$000. 

Tomando n lliffer~nça. das veroos dessa ru
bt·ica.- Commis::õcs e l imites- no orçamento 
actual o no projecto paro 18'J6, juntamente 
eom Rs ditrerenças vindas das consignac;õ~ 
anteriores, teremos a favor do projecto com o. 
emenda, no cambio de 11. uma dlfferenoa de 
259:59iS712; :•o cambio 1le 12. 200:360$; ao 
de 13, 150:2\3$224: ao 1\e 14, 107 :234.~28; ao 
de 15, finalmente, 70:0'>..A.SOOQ. 

Como acabo de mostmr, o Orçamento do 
Ministerio das H.elaçlíes Exteriores p:\ra 18%. 
cc.nforme o confeccionou a commissào, :~.pre
sentn. 'umn. reau~o niio :pequena. !1:1. des
lleza. 

Admitt!ndo mesmo, como jã. tli ver, o ~m
bio de 15, aliás inesperado ueste ao no, a di:ffe
rença a. favor do orçamento de 1896 sobre o 
actual serâ. superior~ 70:000.$000. 

São estas, Sr . presidente, em tr:~.ços largos 
as considerações que tinha a fur.er á. Camara. 
dos Srs. Deputados para. oriental-a sobre as 
cifrns do orçamento, coosiJeroções que acom
p:l.Dham tatnbem â presente emenda que vem 
u. ser uma. su~lltnJtão da tabella. aetnal na. 
rubrica - LegnçUes e Consulados- e digo 
substi tuh;iio porque. ew vista. das alterac;ões 
feitas DO ec..1·po diplomalico e consular, a 
commis..qo entendeu abantlooar :\ ta.be\1:\ 
aetuaJ que serviu de base na 2 .. discussão e 

· ort--anis.'\r outra de accõrdo com a. reforma que 
a. camnra. npprovou. 

~o lidas, apoiadas e postas coojunctamente 
em discussão as seguintes . 

Emendas 

A Commissão do Orçamento, Do intuito de 
acoomrr.o!!ar ao Orçamento tio l :rroisff,rio das 
Relações Exteriores para. 1896 n reforma do 
corpo d iplomiltico e cocsnlar, votada. -eela. Ca
mnrn. em a· discu.."São, off~rcce á rttbrlca 2"
Lego.('ÕCS e <Consulados- do projeeto 11. 122, 
deste anoo. a. seguinte êroentta ~>nbstitnti.v:~.: 

Dons - Leg-.teõos e consnla.dos, ao cambio 
de 27 d. ~terlinos po1· 1$000. 

Estados UnWos da America 

Um enviado e:s:traordina.rio e. ministro ple..:. 
nipotenciar io : 
Ordenado . . .......•. . .....•• 
Gratificação ..•...•.. . .. - . . - • 
R.eprescnta,.ã.o . •..•... ... .•. _ 

Um 1n sccr'eta.rio do lega.çã.o: 
Ordenado .. •..•. •• .••••. • . - • 
Grati fi co.~o . •••••••.•..••••• 

Um 2" secretario ; 

6; 000$000 
4 :000$000 

20 :000$000 

3:000$000 
3:000$000 

Ordenad~ • • • • • • • • • • • • . • • • • • . 2:500$000 
Grati:lC;lção . .. .. .... ... ..... 2:500$000 

um consul geral ue la classe em No\' a York: 
Ordenado • • . . • • • • • . • • . . • • . • • 4-:000SOOO 
Gr:tlitlC<Jção.... .. ... ..... . .. 8:000$000 
Aluguel da casa pam a cha.n-

callnl'Ía c.l.a legaç1o a té . .•.. 
Expediente d:~ legação .. - . . • . 

Um vice·consul em Daltimore: 

2:000$000 
500$000 

Gratificatl'io a té.............. 4:000SQOO 
Um vicc-consul em Nova. Orleans: 

Gratiticaç-.do até. ... .. . ....... 4:000$000 
Um cbanceller em Nova York : 

Oadeoado . . ••••••••••••••••• 
Gra tiftcação • • . •••••••.•••• • • 

Mexico 

Um consnl em Vera Cruz : 
Ordenado ••. • . ....•... . •....• 
Gratificação ..•. .... - .•• , •. .. 
Expediente do coosal<ldo ....• -

Vcme;tcela 

Um enviado extraordint\rio 
ntpoteuciarlo: 
Ordenado ..•..........•••... • 
Gratilicação- ... . . .... .• •• -- . • 
~preseotação •• •••• ••••••••• 

2:000$000 
2:000$000 

2:50CSOOO 
5:500$000 

500$000 

é ministro ple-

6:000$000 
4:000$000 
lO:~ 
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· Úm to secretario de legação: . 
orde~ad.~-. ~ ..•. ~ . -~· ... .. . ~~ .. -

Um consul geral de 2" classe, em Val
parmzo: 

Gratific;lção . ................. . 
Expediente Ih\ lega~.l~ ..... .. 
Aluguel de c:~sa pnra. a cllan-

cellari<'\ da legaçfio ate ..... 

· 3:oo'o.,ooo 
-3:00®00 

500$000 

2:000$00ó 

Ordenado ..... .. .. . ... . ... . . . 
Grt~.tificaçiio ...... ........... . 
Expediente da lega cito ...... .. 
Aluguel de casa. para a cllan-

ceiiMi:~. d<' legação até .•••• 

Boli11ia 

3:000$000 
'i:OOOSOOO 

500$000 

Um envl:1ào extrãordinar1o e m1n1stro ple-
ni:poteilciario: . . . Um envi:\do extraordltl;lt•io e ministro ple-

. , nipotenchl.rio: . 
·oraenado .. .. ·;.: ... . : .. : .... :-;-. · ·6:000$000 Ordeli.'ldo ... . · . ... ......... . . ':·. · ·~ 6:000$000·. · 
· Gratificação ............... ·.. . 4: 000$000 Gl'<' tific,1Ção.. . • .. • .. • .. .. .. . · 4: (1(».::000 
Representação. •:... ......... lO:OOO:;:DOO Representação.............. . 10:000.~00 
. UmJ•_secr~~io de l·egação: · . Um 1• secret~rio de Jeg:~ção : 

.Orde!J·ado ......•.• .;.·-:·.·······'-' •. ··" -'-:. ···--3:_000~0 .O~rieuado ....... ·.... ... . .. . • . . 3:0i.I0:5000 
:Gratificação:::· .·::;·:: ..... ·.:-~·. : .. ·_ · ,~:0.~10~ _<?_1 -~t!fi~c:!?..-·· ;: : .... ..... :·· ·::·:·· ·- ··3:oo.t;::voo· --
'Representaça,o ... • .. ....... · · . · - .I).JOSfJOO. u·· l 1 d 9 · ·1 n La.· p 

1
- ' -.· • . . . . · - · · m .. coosu get·a. . e ~a c nsse e1 <r.: 

_: :?m ·~· -·secre~r~~ ~ : : :·:· _-.· : - ~···_ ·~·> _. ·'-OFde_l?ado:.. : : .. : .... : .. ::·.:... ~:000~ 
· Oroenado. :· ~···:·.·:· .. ····: ... --· -.-,-- "~-:;oo~ooo Gz<Ltlficaçao . •.. -~ . ... •. . ... . . ,_:OOOSúOO . 
•• CJ.51-tifi~~.I_o_ .. :..:~: . :.· ~ · .:.:..:..: ·..: · 2 :o00-.000 Expedieo te 1hdel;liçào. . . . . • . . · 500$000 
Expeihente da.~'leg<\ÇM!Ii ; ;. •.• ~=:-- .: ~--~>00$000 fi r) ~~iisilTado · ge·r(ll .... :-:· -··~ ~-õOO:){lQO · '· 
.Alua-uel: d~ casa. pa_ra: ~~*t;-+t- · : Ae-u~l de casa para a chan- . 

·:--':~~1~ar1~:~_a.=t~~S~.~l~-;~;;-~:,·i:;:;;,~,~q~~9 g. ·oou~.1 da. :le~·ç;lo ,~te. . . . . .2 :ooo~oo -- .. ·~ -· . '. -. . . . - .... -. - - ····- . . . . . . - ·- . .. ... . ... -

-qm consul geral de 2"- c!o.sse em rquitos.: . 
Ordenado~ . .. . . . . . . . . • ... . . . . . • 3,: 000$(JÓO 
·Gr:üiftcação •... .••.... :~. .. • . • 7 :OOO~'OU 
Dous ·vicc-consnles . ..... : .... 6:000~00 

• Expedieote da.leg-açü.:o.. . .... 500$000 
~-mto:do·consuhldo em Litll<\... . . . 200:!;000 
Alu~uel de casn. para <\ chan- · 

cellari:~. da leg;\ç;\o ;\té.. .. • 2:000$000 

. Republ:ca ArgentiHa. 

6:000$000 
4:0fl{)$0(10 

20:000$,'000 

:~:000~000 
3:00()$Liú0 

4:000:i;.OOO 
8:000$000 
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Expediente do consulaJdo em 
Posadas . •••• . ......• .....•. 

Alu~et de ·casa para. a chan
cellarin da. legação até .. . .. 

Um 2• secretario : 
500$000 Ordeno.do •.•.••.. ••.•.•.. ••.. -- 2:500$000 

2:00()$000 Gratificação._ ...... -:·.: . .... 2:500$000 
Um cooso..l ger,ll de 2• classe em Genebra : 

RepubZica Ori;mtal do Uruguay Ordenado. . . .... .... . ........ 3:000$000 
Gratificaç<1o... .•. . . . . .. •. . . • i:€100$000 

Um envi<\do extraordi.nario e ministro ple
nipotencinrio : 

Expedieotfo da le~<ação..... . . • 500$000 
Dito do Consulado Geral...... 500$000 
Aluguel de casa para a. chan-

cellarit\ da. legação até •.•• . 

Gmn-Bretanlla 

Ordeoatlo...... . ...... .. . . . . . 6:000$000 
Gratificação.. .. ... . ... ....... 4:000:WOO 
Representa~1o •.. ·.. • .. .. .... 20:000SOOO 

Um I• secret1.rio delegaç.1o: · . 

2:000$000 

Ordenado . . . . . • . . . . . . . • . . . . • 3:000$000 
Gt':l.tillcação....... .... . . . . . . 3:000$000 

Um envi<\do extraordiuario e ministro ple
oipoteociario: 

Um 2'· secretario : Ot'deoado .. .. -.. ..... . .... ... 6:000$000 
_·2:500$000 (7!-:.\tificn~o.,.-:.-..• · • •••.•• ·. -. · --- 4-:000$000-
~:500$000 Representação ... ··.·.·...... . . ·. 20:000$000 

OrllP.~;'tlo .::· .·.· .. ·. ·: . .. . . · .... ·. • ... 
Gt·abttcaçao ...• : .•.•.•...... . 

Um consut geral de l" classe 
vidéo: · 

:ordenado ................. .. 
Gratificação .••..•.. • ...•.... 

~m · Monte-_ . Um 1" ~e.cretarlo ~e legação: 
Ordenado ..•.•. · .. : ...•.••.• . . 

4:000$000 Gratificação.-........ : •...... 
- 8:000$000 D.ous segundos tlitos: 

3:000$000 
3:000$000 

Um consul em Salto : OrdP.nado... .... ....... . . .... 5:0f10$000 
Q.rdeondo •.. · . .....• .. ..•...• 

· Gt-atitic:i~~a: .. : . : . .• : .•... :: 
. '>·500$000 
·· ··5;sóo$ooo 

Gntifi~ção:_ .. : ............ . .5:000$000 

Quo.tt•o vice-coosules •...•. . .. 
Expediente da legaç::to . • ...•. · 
Aluguel de casa p.'\ra. ll. chan· 

5:100$1J00 
500$000 

Um consulgeral de i• clnsse em Liverpool: 
Ot·denado.................... ·4:000$000 
Grntiticação...... . . •• . . . . . . . 8:000$000 

ccllari~ dn legnc::io at•é . . ... 2:~ . Um cousul ·ein Geot·g~towo: 

Republica do Par«fJti4!J 
0rdenado .••..... . .•.• .. ..•• 
Grntitlca~1o .. . • . ... •• ....... 

Um consul em Montreal: 
. Um .. ~.~:vl;1ª9_extrnot•d innt·io_e ..tJlin.i$.tt:o ple-

nlj)Otenct:ll'to : Ordenndo ................. . . . 
0 1 

(.] Grt\titica.ç:1o ........... . .... . 
l'l enn ° · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · G:OOO$OOO Um consul em J.onllt'P.S: Gt•:tti!lcnciio................. 4: 0fi0~Xl 

Ropresenta~1o... . ..... ... . . . lO:OOo$"000 Orüen:\llo .•..... . . . .......•. 
Um Ih secretario : ·" Grntilicaciio ....... ....... . .. 

o d ·' Um cousul em Cardifi': r en:luo . • . . . . . . • . . .. . . . . . . 3:000$000 
Gratilic.'\çiio........... .. .... :{:000$000 Ordenado .......... ... ..... . 

Um consul ge:·:tl de za classe em Assum- Grotifica.~io ... .. · · • · .. · · · · ·• · 
PÇito : · · Um chancelleí· em Lontlt•es: 
Or:.de~ndo:........ . .. .. . • . .. .. 3:000$009 Ortlo~onclo .................. . 
GratJIIca~.uo.. ...... .... ..... 7:000,'SOQO Gratificação: .... ........ .. . . 

2:500$000 
2:500$(100 

2:500$000 
5:500$()00 

2:5008000 
5:500$')00 

2:500S000 
5:500$000 

2:000$000 
2:000$000 

-. Expediente 'CI:1.lega~JiO........ -500$000 uni-tlito em Liverpool: 
AlU~llcl de ca&l parn o. chan- - · 

cellal'io. dn IegaçflO <lt•ê ••••• • · ~ 2:(){)()$000 Ordenado·.: • . • ." ..•••• :. ..... 2:000$000 
· . · .. ·· .. Gratificação . ....... ..... .. :. ·-.. 2:000$000 . 

- ·--····- j ·. ·. · · . · . Expedienfe'lhi>tcghção. : .. :: . : ··_. ~::I:500.;ooo 
• • _ .:... . . "~$;~ .- ···-:: _" .Expediente_ ·do _coosulado .em .. · __ .:. · -·· .. ~ . .. - ·-. ···- - -..,..-·- ··-·· - ·--G ·-· ··-t·- --------- ··- --· 500$000 

~- .ü~ e~yi~do~~ti~rilinã~·ío e \ ôitlistf? pie~ ~itoeoS~~ J~~~~i~~~ · ~m · Mõõ: ··- · · • ~· 
, nt~tencJar~o .. ~ ·;;.··: . . . . .. . _ . . trea.L ... ' •. -~ •.• :"···- •• • " .• ·•· ~--- 500$000;:.:.::_. 
. Ordeondo .•. : .;. :'.. . .... . .... . 6:000$000 0\to do dito .em··ca.rditL •.•..• · ·:·· .. '· 500$000<·.-': 

· Gratitlcaç~i.o .• : . ·,·: ..... . . . . . . 4 :P.00$000 Alu~uel de ·e;,Sa. P.ara a ch~o-:: : _ ::. ' ·. 
Rcpresentaç;to. ~.:. . ... • . . • . . 10:01)0$000 cell:ll'ia d:-t legação Mé:. ·.:: . ·· 2:000$000 

' -· ·.. .... . . .:. ~ ... ; :.. .·· . :.·: -;~ . '. 
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Um-consut no Porto : 

. . Um eo_vi~do 9Xtrao:rdinario e ministro ple- ·O\de?!\d0 ,:: • • • • • ••• • • • ••• • • • • 
nipotenc1ar1o: G1 attfl~aça.o .. . .... ... :.· ......•• 

ExpedHmte da leg:~~o •. . .... 
Or~el;lndo.......... . ... . .... 6:0008000 Aluzuel de c:.1sn parn. a. chan-
_Gratifioaçiio ._. . • . . • • . . . . • • • . • 4; 000$000 cell.triól. d,~ le~Çiio nt6 ..•• . 
;R.epresen taçao . . . . • • . . • . • . . • 20$000:)000 
.; UÍn .1• secret.'lrio da. legação: Iml'>erio .4.llemào 

2:500$000 
5:3()();;000 
·1 :õóõ~ooo 

2:000$000 

prdena.do.. . .. . ........ . .... 3:000~000 
Gratific~v;-lo. • · •. •• .. .•.•• .. • 3:000$000. um envh1do exirnorilin<\l'io c ministro ple-

. . ·· -Do~s segu!Jdos .~ecr.etarios: nipo~enci;trio : 
Ordenado.. ... ............... 5:000S907 Ot·de.oa.do .. , .•.. •.. · ... • ..• · • · 
Gri\tific..'lç.ão_ ...... .':...... .. . 5:000$000: Gt·n.~iticação._ . •.•. • · ••.• · •• • • 

Um consul em Par'iz: : aepresent<W<to . . .....•....... 

ê:000$000 
4:000$000 
~o :ooosooo 

____ Qr~JlJ:iá4-º .... ., .... ~. . ............ . 2 .50{$0oo· Um 1• sec~et:trio de ieg-ação : 
. ··.:Gratificação . •..• : : · .. ~;· .. ~ .•. : .--..-: ··: 5:500$000: Ordenado.-.--;-·.--; •• -.. · .. · ...•.. .. -·-: 3:000$000 ... 
. - - ... _.Uni cousül geràl dêí 1 ~ chisáe eiU 'Mili'Selhá;·; Gr<t~ill~çàO · • •• • .. • ·,· • • • -~ : .. - .3 :9_0?~--: 
·· ; ·- Orâe_n<tdo _: .. _. : ;·.,. :· •.. : ~ ; •.. , ., ..... 4:000$000: .. Um.~•di~o !. . · 
. .. .LG:ra.ttfi~ç.ao .... .. .......... ·.-.. ... · 8:000$990; Orde_nado . . .... . ... . ....... . . 2:5bõ$0oo · 

. 2:500$000 . ·=-·"·""'·~Um êonsul.no_H<wre: . .. \ .Gra.ttfi~ção .•. • ..... ·: .. •·• • •• 
· - orue~ad~::. : :· ...•• ..... ~-~.-: ~-. ·-=-·.2 :õÕO!?Ooõ\ ·-·tr;n·_-ê'bn'súl gerai ele 1 .. -. classe ·enr-·Élarri.;.. 
. -. GratlfiC<lC<to .................. ... -.. .. . . _5 :5oo;;;ooo, burgo: ~ 

···' ·.::,_ .. um•·ct>ilsot'em -Bordéos·~ ' ~ '· > :.. ;:.: .. : :0rd~:~úad.õ ... . .... . .... -............ · · {ooosooof ... ·onNoo,. 
Orden "do · · · . · . ., . ~~-"~o: .Gr:i.t!ficaçã.o .. •••• , . . • . • • • • • . • ;:w<lll 

'' • • •. • • .. • • ·.• ., • • • . • • • -.!Jyv~JV ! . .. . 

·Grotifi_cação. · ~ · ·.· .: .... · • • •. · •. .5:50~00; · ·Õn1 "ice·consúl ém Fraucfort s;m·: -. -. · 
J;:xpedi~n.te dn..Jcgaçuo. .... • . .. 2:500$000. . _ . . 
Alu"'.Uel~. de .ca~a . par::l a cjlan- ... _ ; ____ .. _ ; Grat1ficaç<to até .••. '.. . ..... 4:000~ 

c~lln.r1a da 1ega.Ç<I.() até.... . ·z:000$000! ··· ü'm"dlfo em Br-ometi : 
... --gm coosul em Ga.ye-nna: _ : Gratificnçiio até .•.•••..•• •. •• 
Oruenado .. .••.. __,;:.:::. . .... 2:;)00:::000 um cha.nceller em Hamburgo : 
Gt•:ltifiC<lção •.... ~ : . ...... ... 2:50'0$000 Or"en· ado, .. .. . ,, .-... . ...... . 
Ex:pedleote do consulttdo em u 

·_: :·Cn.yenila .... • ·: ;·, . .. . .. ;. . . . 500$000 Grati~caçãód . .. :1. ;,: . :. •. . ...•. . 
, Exp~clte.ote ~ e,aÇ<to ••..•.. · 

· Aluguel: de casa. poro. a clmn-
cella.r!ll. dn. Jega.~.ão até ...... · 

4:000:)000 

Porttl{Jal . 

Russia. 
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.A:ustria-Bv:ngria Um 1• secretario de lega<;<í.o: 

Um enviado extro.ordina.rio e ministro ple
nipotenciario: 

Ordenado .......... . ........ . 
Gratiilc.1.ção ..... . . ;. ;: .. . .. :. 

Um·20 dito: 
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3:000$000 
3:000$000-

Orde_n_a.do.: .. •.•..... , .. .. : .. • . 6 :000~000 
Grattncaç~Lo ...... . ;.......... 4:000~00 
Represeiltaçi"i.o ... • .....•.. -. .. • J5:000:i;OOO 

Ordenado. . . . .. • • . . • . • • • . • • • 2:500$000 
Gratificação. • • .. .. . • .. .. .. .. . 2:500$000 

Uni 2.0 secretario de iega~ilo :, · · Umconsul·gera.l de 1• classe em Geno...-a: 
Or1leoado • ; . ; . . ..... : .. .. . .. 2:500$000 Ordenado................... 4:000$000 

Gratificação........... . . . . . • S:000$000 Gt~tiC..a<;:ão........... . ..... 2:500$000 
Um coosul gera-l. de 2'' classe .em Trieste : Um dito de 2• classe em Napoles : 

Ordeoa"'o. : .... :. •.. . .. • .. . . . · :~:000$000 Ordenado ......... . . : . ..... : .. . 3:000$000 
Gratificação ........ . .•... :.. 5:500~000 Gratificação . ..... • ... . • • . .. . • 7:000$000 

Expediente da. legação: •. , ,.. 500$000 
Dito do consulado em E:ud<\-
. pesth ..... .. . ......... _... _ 200$000 Ot•de:u:~do:.: ...... • .... .. -.. .. 
Alugnelde. casa para..a .ehan.:. ·-----,··· •.••.•.. Gra.tlfi~çao_. ~ ·.· :: , · .::.· -~-=-· · •. 

cellari"' da lego.ç~o attl;. • . 2:00Ó!SÓOO ·ExperJtonte da lega~ao . · .... -
· ~ - · · · · · · · : · · ·Alucruel· da. ·casa par:\ :\ cbn.n-

. ~ • ·ll~lgic:a .. ce'"ueria.· d<\ l_egaçã~_.até •... .-: 

U!il chanceller em Geiiova : 
2:000SOQO 
2:COOSQOO 

- .. "'500$000' . ··--

.2:000$4~: • . 

. Um en_vi~do extraordiÍHl.rio é miliistro ple- Hespanlta··-, 
~ ~trdpn,.t;:dcoJ:\l'JO ,: ·-.------~- '-----6: --=-ooo""--:,~0.00- - ulii envit\dÕ i.xtrioriliôar iõ e' miiiiSti·o J?l~,; 
. Gr t"•·fi " ;.."" • ....... • .... : • : ; ~ ôipotência.l'io : -._ .. a - ~·C•l.O:.:: · · ·-··--····'····· 4.000::;000 - - .. .. . .,, . -·,; · 
-- R.epresent~ao; .. ;.; -:-~ .. ;,; . ,·:-:-• . · .... 10:000$000 .Ordenado . . .... :: .......... ,.. -· 6.000$000. 

iJm 2• sécretarió de le:•acão. Gratiilca;;ão:............ . ..... 4:000~-QOO 
.. • . -· • • , : :> . • • Representa<;<~o.. .... .. .. . .. . .. 15:000$000 
. Ordenado .•.. ::.:.: ..... ..... . 2::sorrsOOO U 90 tar· 0 d(l. 1 •aação-

Gratidcação ...... : ; ... .. .. . . . 2 :500$000 . m ~ secre 1 '-'o' • 
2:500$000 Um cônsul· geràl de ·1 "'"classe em .Antuer pia · _Orde_oado:... · · · · · ·.• · · ·-' · · · · · • · · · 2:500$. ·ooo· · · Grattfica~d.o ....... . . . . .. ... . 

Orde~ado.; ... · • · • · • · • • · · · • • • 4:000~'000 um consul geral de 2"- classe em Ba.reel-
Grattficaçao . ......... :.. .. .. S:P"'OSOOO 1 . . 
F.xpedieote da leg"<1~ão:...... -500$::100 ona. · 
Aluguel de cas::t para a. c:han- Ordenado., ................ .. 

celht.ria da legaçii.o at~... . . 2:000~:000 Gratificação ........• . : . ;~· .. 

San!a Fé 

_Um eo:vi~do extraordinttl.l'io e ministro ple-
:mpotenctarro: . · . · 
Ol'lleoa.do .•.•....•. . ·. ·•....•.. 6:0005;000 
Gmtitlcação . .. ;. :.. .. ..... • .. 4:000$000 
Representação .... . .. : ...••• :: 15:000$000 

Um 'vice-eonsul e in· Vigo : 
Gr:<titlcação at~ ..•.... . . . .... 
Expediente da legação ..•.... 
Dito.doconsulado em Tenerilie 
Aluguel de casa para a. cban-

cellaria. do. legação·. , ..... . 

Países Baixos 

3:000$000 
7 : ooo:;,-ooo 

4:ÔOO~OÕO 
500$000 
400$000 

2:000$000 

iJm 2•: secrótiu-io da le,gação : 
Ordenadô ......... ;.: .. ... :. :·; 2:500$000 da.~rr; consul,ger~ de 2.• classe em Rotter-
Çira.titicar,:-lo, ... , ...... : .... : . :.. .. . . 2:500$000 . . . . . . - . 
Expedieute da ..legação ..•• •• : . "500$000 Ordenado .... · .... . ...... ' .... ;. 3.:0005000 
A.luJ?ue1 de casa para ·a. elian- Gratificação.· ... . . : .......... -· 7:000$0QQ 

... ~~~l~rJ.a:-d.~· lega~~ ~jé : .. :_: ; _2:000$000 E;ipe~iente d9 co.qsulado_g~_ral .. 500$,009 

.. _ ·· ~-" :.~...-·· .;. .. :_ :.ltalút.·= ..... -···· · ... - ..... . .. . .: . ·~ ~ -~ .".Dinatnaica~.--- ..... ;:· . . . -... : ... . ··-·-· 

' "~~~~fii~~~:,~~::~lnr;~~~C ~~f:;:~;~~t'•:y~g';;'~1;;;~~-:~: 
r. . , d?·: . ......... : .. .. .. . 6. 000~000 Orde_nado. : •..... : ....... : . : . ~- 000$000 
~rttttflcaçao.:.::: .. . ...... ;, ; ; · 4:000$000 Grattticaçãd . • ... · .. : .:: ... : .. ;:000$000 

. :.r~epr75en~ção •• ~. ~ ... ~_. ..... ~ 20:_090$090 Expediente do consulado geraL • 500$.0~ _ .. 
~: .. · Ç~:t~-:1:· '!;..:r: -:-.- -~- -~---- . . - - .. :. _. _ _ ;_ . ·-·~- -· ~~ ···: . . 
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Um consul er:n Stockolmo : 
Ordenado .. . ..... ~ ..... ...... . 
Gt'll.tific.,c.ão .....• •.... .. ... • 
E,xpedientP. do consulado .... . 
D•to do dito em S. Thom:tz .. . 

.\NNAES D.~ CAMARA 

a.na.rchi:~ n~ouetal'in, q_ue.então reinava.~ que 
eta a.ttrtbutd<\ no reg1men estabelecido· pelo 
decreto n. 165, de li de janeiro de 1890 · e 
para ccnseguil-o, firmou .a. unificação da..~ 2:500$000 . " b . . t• d 

5 500.:-n"o emtssves n.n~rtn.s, mves 10 o no monopolio : 50oMon da. fuucçiio emissora. um Banco unico. 
500C::QO(J E, SI foi esse o pensamento dlrector do de· 

.. ereto de li de dezembro, este teve tainbem, 
,!mperio de ,um,·oco~ _ por ontro belo, como motivo determinante a 

·~ . . . necessidade, qtle D<\ occ.tsião se impunha ao 
Expediente do cousulmfo- "m -~ - ·: --- m!nistro, de procurar recut'sos no governo 

T por IDiliO d;1. desappropriação dos lastros ue 
noge:c. · · · ··· · · · · · · · · ·. · · · I :3QOBOOO emissito depositados no The!:ouro. 

S.'\ la. das commiS!:ões, de setembro de 1895• Ora. Sr. p•·esidentc, si :1. lei de 23 de se tem-
- Jo<io L opes, presidente. _ Bcneclictl) Leite br.:>. ralhou completamente na. rea.liza~,ao do 
relator. - Augusto Moatencg1·o. _ Albert~ seu eleTado intuito financeiro , neste intuito 
T~,-,.es. - Lc.1w11 MuUer. _ se,·::edello 001._ de vn.loris?-r• uni denodo, o. no•so meio cu·- . 
rc:a. ·- 21la!Jrin1;.· _ AugiJ.$tO SC'Cero. _c": la~ te ; st npe~as consegu1u até agorn. 9'llb.. • 

st1tun• a. a.oar_chtn:l'elo co.h~s em u!'sso·_~l!';: 
Fica. ence:·rada. n. o.liscussão e ad'ad , ._ cado monet:tr-10; alUda. ~ats \ofellz Vàl ser, · 

taçiio ' - ., n. a. ' 0 pelo que vemos, em re1ac-..LO ao seu lim de oe-
' · casiiio, isto é, \.!e ministt'i\t• ao Thesout·o re-

Entra; em 2• uiscm:sii.o êlo projecto n. 172 •. cursos pe!a. npplicnçrto das lastros. de que er;1 
de l895._~stabéle~~ndo o modo_wr gue devé depositario. - · ·· · 
ser e~eeutaclo o acco•·do de que tratao t\l't. 5õ - Quão etttos ··vamos pagat· ag-ora. esse -out'o,. 
da. let n . 183 C, de 2-3 de setembro de 1893. e essas apollces, de que se ln.nçou mão em um 

. Pax:& o 11m de realisar-se a. tt~\osfe1·encin. das momento de.apuro! . . ._ 
emiSSões o respectivos lastros dos B"ncos de · Par;\ toruat bem sc.1iente este facto, alias 
emiss~o. ~egionae~ parn. o B<Lnco dt~ Republica. bem :lssignn.l<~do pelo actual Ministro da F<\· 
do Braztl. zend;\, em .seu reh\torio;.isto é, que o. lei do. 

23 de setembro aintla oiio pôde ser executad~ 
O Sr. A .ri.li>t.ide,;;: de Queiroz- em nenhuma. de stms principaes disposições, 

Sr. p~csi~ente, considero est;\ questilo da. in- ·c Que os seus etr~itos só ~eem sido, por.ol':l, 
demnlsaçito :\OS Baneos emi~sores re<>ionaos nullos ou ncg-atLvos, teret de :lnalysar um 
dl3 que t1·a.tn. o projecto, como inter'e;;sundÓ por um o;; diversos :u·tigos de!lso.lei, entro os 
nüo tanto aos_recl:utt:'lntes por u,m l:1do e ao 9uM~ d~stacar~i ent~ aquelle que :;e refere 
Thesouro Nac1oua1 J?Or outl·o quanto a situa- a matem~ em dtscus~lO. 
Ç;io fi!l:~oceirn. tlo pmr.. ' E, ,como é o art. 5• que. especiàlmen_t~_ sa 

A le1, qne se tmt'l rio int<!rpretar e que reh1ctonn. com ess:\ mntert:\, começa.ret 110r 
motivou n. qt!est:1o <poenden te, àat~ de 18!>3 ; 0 e! le, là.ze~·l? us minhas observações n. prO(lo
entreta.nto, somente :a~orn, dous annos dgpois s~to da~ <.hfiet·~nte~ soluções propost;\s a que>· 
é que se vem revelar ~~ Naçiio que :\ lei de 23 tM ~la u~demms:tç<_IO._ . . . _ 
de. se~e~bro de 1893 ainda não teve siqner Nao dt~cuto o _útreJto a. mdenm~saç-lO, por
prmctp!O de execução. E otssim e : a. não ser que mo pn.rece mcontestavel c lDlhscutl\"el 
na _parte em que approvou ou homologou :> n.ão sómente di?nte dõ\ lettr:L pico:~: e _uo espi· 
fusao de tlous .8..'\ncos, a lei b;~nc:tria re"'ult~- l'Jto ela r? da let, como en~ ft\ce do dtre1to c~m
dorn. do no~o meio ·Cil·culante ajod<t està pór m~m. que .sen~pre g'<li':lOtlu uo desapproprt<I~O. 
ter execuçao. Nenlmma outr:l. de snns dispo- a mdemnJsaçao do valor ou ol,jecto de COJ<I 
sições foi ain<lo. executada. posse ou domioio é privado . · 

o s MA. . - \ · d A lei de 23 de setembro firma e reconhece 
~- · 'i tUl'."K - · : pol:t o· . . esse direito impugnando no n.rt. 5• o proprio 

• O SR. Antsrmes D•E Qtmmoz--·Ha dõus a.n- 'termo i1tdemnisal.-os: estabelece o meiol~ll • 
.. no~,. P<?~'~J?~o •.. que ~!;~1. lei nü<> pro<!ur. outros que t:c;uh\ todo o processo tlo indemois:lt::io .. 
e1l'e1t_os; smao estes., Q!le .cliegam' :\gor;\ ao.,-nue e· t\.a.valiaçãodo objecto mcàic.nte ·accort!o . 

_ noss_o ....:.~.c>~h-~Ç!~nto,_ e. que,:!).lià.s, ·09osidero entre· o governo e os Bancos; úetermiofL'JI, 
?omo um dos aspectos m.eno~:g~v:~s· e menOS.!:verOO. ou a,fonte -= cle oode-:.lln,. de. sabir_a_Jil~:; 
IJ'!_lpor.tantes clo·e;a hos. fjnauceiro que en~olve porta.nch\ ;"1. iodemnis:w: « Os juros-das aP9l.t: 

·.-tooo:Q:.Qaiz •. ·. · . · •·::·.: .. -- .. . ~ :·~. cés.!lepPsitadas(l,u:ante _o prazo do.privileg:o 
A le1 .bancaru\Jl. lS.~ C, de 2.3·de setembro dos Dancos ,. ;· c, hnn.lmnnte, det\ne _e=c;~· 

d~ 189~, 1l.lha obrign.d:t do tlecr~to dictatoria.l fica o objecto·:\ in.demoiStlr, e:qwirilindo-o:.n~s 
n·. 116,, de 17 ·de dezembro de 1892, cobrin.-se' termos : dos <lireito$ e "'antaqen$ que .lh~s §iiD 
ÇO!ll:O:intnitO patriotico de liVr:J.t' O p:tiz dot C(J$$U.dus. . • ·· . ·: . 

: ~ . - ;.• ·- ~--
t • • ... ... ~- - -
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Ora, si a condição de accórdo prévio é irre
cusavel ; si o direito á indemnisaçã.o é liquido 
e incontestavel ; si a font e dos recursos está 
indicada ; outrotanto não se póde dizer, 
entretanto, dos demais elementos indispen
saveis para se regular e e:ffectuar a indem
uisação, de accõrdo com o pensamento do 
legislador. Nem o verdadeiro objecto, de qne 
os Bancos devem ser indemnisados, nem o 
valor pecuniario, si quer approximativo, que 
deve ser attribuiúo a esse objecto e dado como 
equivalente, Ee acham bem definidos e preci
mdos na lei. 

As bases da indemnisação sãc, pois, por de
mais vagas ; e impossibilitou-se por isso o 
nccôrdo a que pretendeu chegar o Ministro da 
Fazenda. 

Houve desappropriação de lristros e houve 
cassac,:ão de direitrs que produziam vanta
gens. Que ha, pois, a indemnisar? 

Evidentemente a lei não se refere a simples 
propriedades dos lastros, de que o governo se 
apoderou; pois que estes representam somma 
inferior áquelht a que são obrigados os Bancos 
pelas respectivas commissões ; e, em vez de 
receber, os Bancos ainda teriam de repôr 
~lguma cousa por conta. 

Não é, pois, dess<• mera restituição, por 
encontro de deve e have1·, qne a lei cogitou, e 
sim das vantagens, que a posse desses lastros 
com a faculdade de emittir·lhes teria pro
porcionado nos termos da lei de sua organi
sação, e das quaes foram privados por lei ou 
leis posteriot'eS. 

Ora, desde que a lei de 23 de setembro, em 
vez de uzar das expressões : direitos de que 
decahintm. ou que lhe foram cassados, uzou 
deste ultimo verbo no presente, isto é, alludio 
a vantagens e direitos que ella propria 
cassava, dizendo : « que lhe são cassados; » 
parece claro que suppunha implicitamente 
insubsistente ou revogada a disposição do de~ 
ereto de 17 de dezembro de 1892, que dava a 
perda do direito de emissão pelos Bancos re
gionaes o caracter de uma pena imposta em 
consequencilt de infracç~o do contracto e na 
fórma do decreto. de 7 de dezembro de 1892. 

A lei de 23 de setembro considera eviden
temente como cassados pot' ella propria e 
não por leis anteriores o direito de emissão 
dos Bancos regionaes e suas consequentes 
vantagens. 

Restabelece, além disso, em seu verdadeiro 
fundamento o acto de cassação desse direito, 
isto é, funda-o no motivo do interesse publico, 
tirando-lhe este caracter, que lhe querem dar 
os Srs. B':!nedicto Leite e Alberto Torres, ele 
comminação de uma pena. 

O que ha pois, unicamente, de vago e in
determinado nessa lei, é a base da apreciação 
ou avaliação quantitativa da ,jndemnisação 
devida,. E a esse respeito ella nadl}. fixou vet'· 

dadeiramente; não dispoz de modo que ha
bilitasse o Poder Executivo a e:ffectuar o 
accôrdo, com a consciencia ou certeza de se 
ter cingido á lei. 

A esse respeito diz a lei o seguinte (lê) : 
«A indemnisação será baseada sobre osj uros 

das apolices de-positadas durante o pmzo de 
seus privilegias ? :. 

Em primeiro Jogar a redacção dá log:u' n. 
uma ambiguidade manifesta. Deve-se enten
der, como pretendem os Bancos reclamantes, 
que se tr'ata dos juros venciaos, durante o~ 
prazos dos privileg·ios, ou de accórdo com a 
lettra e como entendeu o Ministro da Fazenda, 
que trata-se das apolices depositadas durante 
essse perioclo ~ 

Ambas as intelligencias são admissíveis, 
quer grammatical, quer juridicamente. 

Em segundo logttr, e qualquer que seja a 
interpretação : que significação tem essa 
base 1 

Como deve ser utilisada e applicada 'I E' um 
maximo da quantia a entregar como in
demnisação pelos direitos e vantagens cas
sados 1 

E como devem ser calculados esses juros e 
paga essa quantia 1 

Bem se vê que a lei contém neste ponto 
uma lacuna, que só outra lei póde preencher. 

O que ha a fazer não póde ser a computação 
ou determinação quantitativa da indemnisa
ção, nem mesmo da sua base nos termos 
do art. 5•, mas S'm restabelecer essa base em 
termos claros, justos e precisos. 

O SR. JoÃo LoPEs-Nos termos do art. 5°. 
0 SR. ARISTIDES DE QUEIROZ- Mas é justa· 

mente a impossibilidade de entender-se o 
art. 5•, nesta parte, que se trata de supprir ou 
remediar. P.. base nem está r·egulada em ter'mos 
claros, nesse artigo, nem estabelecida de modo 
a tornar-se exequivel o accôrdo sob a respon
sabilidade do Executivo. 

A interpretação que a commissão quiz dar 
segundo o seu projecto ó de todo o ponto in· 
acceitavel. 

C<dcular integralmente os juros da totali
dade dos depositas, considerando-se estes cou· 
vertidos ab in itio em apolices-ouro, e durante 
um periddo inteiramente a.rbitrario, parrt 
pagar-se antecipadamente a importancla des
ses juros como inclemnisaçã~, parece-me um 
alvitre inadmjssivel além do razoava!. 

o SR. MA YRINK-Mas limitou-se o prazo 
a 15 annos para isso. 

0 SR. JOÃO LOPES - E' que V. Ex. não re
p:1rou, o ptojecto conPigna esse limite. 

0 SR. ARISTIDES DE QUEIROZ-Mas pergun· 
to: em que se baseou a com missão p<tra fixar 
arbitrariamente esse prazo mesmo de 15 :w
nos 1 Nãq é elle inteiramente arbitraria 'I 
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O SR.. JoÃo LoPÉS - E' por isso que ha 
pouco eu dizia que pos termos do a1·t. 5• se 
mandava fazer acwrdo sobre esta base. 

0 SR. ARISTIDES DE QUEIROZ-Além disso, 
Sr. president~, calcular os juros correspon
de!Jtes a . um p~rio.d? d~ .15 aimos e pagar 
adHtnthdamente essa, 1mportilncia como in
demnisação, equivaleria a dar aos Bancos o 
U:Sofr·ucto d.e todos os seus depositos, conver
tulos a a poltces-ourot isto é, a pagar-lhes os 
respectivos juros a 4 •;., durante 30 anhos· 
de sorte qu~ ctÜridite esSes 30 aunos nem ~ 
tal fundo de garantia, qlie se tinha de coii~ 
stituir corri iisses juros, perii o Banco da Re:.. 
publicá, à quem se dizia transferida. a propl'le
dade de taes depositas, teriam ele ver tim só 
real de juros de tão fecundas ajlql,ice~ 1 a 
não ser, que o. governo tivesse de multipiíéar 
por tres os JUrós fixados para as més01as 
apolices. 

Accresce, Sr. pre::;idente, qpe esse modo de 
computar valor acfuál de títulos sújêitos a 
altas e baixas e a outras eventualidades 
ainda maiores em um período rle 15 annos; 
é, além de contr:uio á razão e aos uzos mer
cantis, por demais lesivo a quem os adquire 
po1· tal preqo e uas condições actuaes âo mer
ca(lo do cambio . 

Os juros ahnuàes dé uma apblice-otiro âci 
4 •; •• que importa hoje ao Thesouro em cerca; 
d!Jl2~$. P?derão. importar amanhã em 40$; 
SI o cam~!O attmg1r ao pnr. E, seguuclo o 
proce~~o ôa r.(lmmissão, os juros dà 15 annos, 
ou antes de 30 annos, sobre cercà de 32 mil 
contos, serão calculados ; ua. melhor hypo
these, ao cambio limite de 24 par·a, ser en
tregues aos Bancos. 

Tainbem não concordo com a restric~ão 
que. collocaudo-se em extremo opposto, pre· 
tende fazer no calculo da indemnisa~ão o voto 
em separado dos Srs. Benedicto Leite e Paula 
Guimarães . 

Si a .indemniS1tÇ~O não pór.Íe deixar dê ser 
entendida no sentido de restabelecer aos Ban
cos ?U l'eStituir-Jbes aS vantageQS a que Eé 
asp1rou pela revogação ~e uma concessão ou 
de fa.vor:es, que lhes se asoegurou em fórma de 
contractos; favores que era m correlativos a 
onus contrabidos e a perigos, a que se ex
plJZeram esses Bancos, claro ê que o valor di\ 
indemnisação não . póde ser considerai:! h 
nem limitado pelo da importancia stricia
mente devida segundo um é:;llculo rigoroso 
de deve o ha"er entre os mesmos Bancos e ó 
governo, suppondo· se em vigor os onus a 
que se haviam estes sujeitado, é privados ao 
contrario de tod<1s as vantagens que lhes 
haviam sid9 assegur<1d:ts. Além do quantum 
precisamente calculado como c.:.rresvon dente 
ás sommas rippropri~das e devidas pelo go
verno, quer ~on.o capital, que tomou na fórma 
tia lei de 23 do setembro, quer como jurts, 

que devia, nos tet·mos do decreto de 17 de 
janeiro, ha sem duvida alguma cou~a mais 
a indemnisar. 

O calculo do voto em separado me parece 
pois estar aquem do justo e razoava!. 

Divergindo desses doils extremos e r esu
mindo a minhá opinião, entendo pois, que a 
indemnisação eleve <lSSehtar sobre a condição 
pi'eliminar da reintegração completa, até 23 
de setembro de 1893. da situação jurídica dos 
Bancos cread<~ pelo deci-eto tle 17 de Janeiro 
de 1890, e módiflcação dessá situação sómánla 
a ~atar e nos tern:os da lei daquella data. 

Pelo que ~s condiçOes de indemnisação cor
re.pondente a dous períodos difl'ereotes, oú 
as duas WuaÇões distin~tás, tleven:i deferir 
nesses dous períodos. 

W sobrees~a base jurídica que assenta a 
solução que proponho em um substitutivo 
que vou apresentar; solução QUe me parece 
estar de accórdo com o espírito da lei de 23 
de l:etembro e em termos de prevenir todo o 
pretexto da reclamação ulterior por parte dos 
Bancós regionaes. 

Na fó:hna dessa solu~ão a indemnisação ou 
àntés as conta~ entre esses Bancos e o govei;no 
liquidam-se, desde o começo das opt:mições 
até a dnta da rescisão isto é, até 23 de s~tem
bro de 93, de conformidade com as claüsulas 
do decreto ele 17 de janeiro tle 1890; e dâ.hi 
em deante conforme o espírito do art. 5• <Ja 
mesma lei, entendido como na letra. do art.2• 
do substitutivo . 

Es~a intelli~e.ncia suppõe que, cessando na 
dn ta dn !ei o direito e as vantagens da emis
são, cessam támbem na mesma data t odos os 
onus e ciesvantagems a que estavam sujeitos 
os Bancos investidos desse direito. 

E como todo o lastro dos Bancos emissores 
deve ser considerado convertido em npolices 
de 4 "/• ouro desde a. data da lei, torna:-se 
muito facil o calculo e muito precisa a. base 
da indéiiiilisàÇão ; o que não succede ao pro
jecto da commissão . 

Dizer que «O accõrno para a indemnisação 
terú como limile o producto de 15 annos dos 
juro~ das .apolices,que constituirmo ou viere·in 
a constittúr os seus lastros nos termos da pre· 
sente lei» é tornat• aindn muito mais vag·a a 
á.utorisaÇão e inais -inealisavel o accôrdo, rio 
que já eram em vista. do art. 5° da outra lei. 

Serà impossível ao ministro chegar a ac
côrdo com b Banco com semelhante base. 

Mas, Sr . vresidente, pnssan~o a outra or
dem de considerações, devo dizel' que o meu 
substitutivo não visa unicamente à solver o 
ponto em debute ; mas tem igualmente i1or 
prevenir ou sanar outros grandes inconveni
entes dn. lei de 23 de setembro. 

A ine:xequibilidade oessa lei está recónhe
cida e provada pelo proprio facto da sua in
o.xecu~.ão ha .do~s ailnQs 
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Não e somente o Mdll'db com os Bancos !'e- berto emanado directamopte do TheSúuro, 
gionaes que estll. por ra.zer ;, é a conver~ã.o. d_98 mas. moed~ tendo por ruodo ~~ ~aran tt.a o 
lastros, él\ ~ua. transfereoc1r>, é a conshtmçao ~red1to umforme e S<lhdo do ?stado, allla?o 
do proprio Banco da H.epublica. As notas as ~autageos de caracter part1culnr uo orgao 
roncarias circulam sem se saber quem r~ emtssor . 
ponde pelo seu va.lot· ; as apolices estão Mas s. Ex. sabe tambem que esse meio e 
ua. Caixa da Amor·tisaçã.o sem se sabet• a 6Sse ptocesso, tr~o fecundos e effica.zes, ~ão 
quem pe1·tcncem o a. quem .Pertencei? os seus precisamente fecundos e efficazes como meio 
juros. Os Bancqs. estrauge1ros contmuam a e nrocesso de transição, como caminho para 
funccionar 110 p:l.IZ sem ~e lmportare.m CJm O O regimen da circulação bancaria livre e COU· 
art. 7° da lei, que lhes tmpoz a obr1g:açao de verti v e!, e não como uma solução deflnitiva, 
realizarem uo paiz 50 •(• de seus.capJtaes . um est:M.Io pu_ramen te elo regimen monetario 

Em summu, Sr. pret:>tdeote reml!- o C'ahos de um paiz. 
financeiro como o 1.1nico fructo ela. lei de 23 O SR . SER.ZBDBLLO Comü:A - v. Bx. com-
do setembr o. 1 d · • od' d' t,· · Tr·utando·se pois, da solver uma dessas pre ~en e que ~u llao.-P m rt_J~ 1 1car o sys· 

·t l'l"'l ltlndes cre~das pel" le1· parece- tem.~ estabelectdo. N,w cousll ut edlficio com 
mut as l

1 'cu · · " ' " ' · t · 1 • · a l • ve'te' o m<>te ·. l o ···s me que,~ melhor oppoetunidarie se nos otre- m., ena novo ! I co . 1 ! ., r1.1 xt • 
rece de rernediai' ig"llll imente as outras. tente · 

Mas ha um facto do importancia. capital, o sn. ARISTIDES DEQUElnoz-Podinlersub· 
para o qual. eu nilo posso dei~ar de chum~r stit uido o corrigido o vicio essencin.l, q4e pt·e· 
muito especmlmeote 1.1. nttençao do Congresso, judieou o systcnm estabelecido pelos decretos 
a. proposito do assum pto. anteriores. 

E' este o facto : que o pe~sameqto cardeal, O que prejudicou o plano e innti lisou todos 
que parece ou devia. ter dtctado a reform~ os esforços do Ministro da Fazenda do Governo 
attondida 'Pela lei ue 23 de setembro, f01 Provisol'io e de v. Ex-. foi justamente o de
completamente i'nlscndo e desvirtuado pela feito de nullitlcar por uma disposição legal 
propria lei . aquillo mesmo que devio. constituir não só-

A idéa directriz do plano financeiro c das mente o fu ndo de garantia da mocdo. lldu
diversas tentativas de reforma bancaria reali- c1arm, mas k'l.mbem e p1•incipR iméute a fonte 
sados no paiz desde n imw&urat;;!io da ~epu· dos :-ecursos mais precisos para prep.'l.rar,se 
blica. tom sido esta, de nac,ooahsar, umficar e assignar-se a futurt} conversão dessa. moeda 
e consolidar o nosso meio circulante · em moeda. real, isto é, em ouro ou papel con· 

Quanto aos dous primeiros objcctivos, n versivel. 
nacionalisação e a. unificação, póde·se dir.er, Baseou·se a emissão sobre o credite,> pu· 
que, apezar dos enormes tropeços que encon- bliw, sobre apolice:;; mas dispoz·se que essas 
truram os au tores dos decretos de 17 de opolices ftesapparecerlam, primeiro os seus 
janeiro de 1890 e 17 de dezembro de 18~2, juros e ellas proprias, no fim de um certo 
conseguiram uttiogil-os . . .. . prno, deixando em seu Jogar alguma consa. 

Quanto, porém,,,o terceiro, alms o essenCial, que certamente n~o seria ouro nem mais 
c que justifica os dous primeiro~, os. resulta- fuudos publicos. 
dos teem sido, flesde 0 começo, mteJramente ora , o que constituo o fundo de virtude o 
nogativ<'s e \aslimaveis. _ 

Fosse por comprP.bensão incompleta do w- de efticacia do systema. amol'ictulO nao ó o 
peidos lastros de garantia em titnlos da. di- facto de ser o lastro constituído por títulos 
vida publica ; fosse pela pressão insupperavcl solidos da. divida ppbliC'a , mas sim e princi
das CJrcumstancias da occosilto, 0 fucto é que pa.lmente o constituir·se com essa especie de 

· t à l'd - t lastro a prop~ia fonte do~ recursos renas, 
pelo querespel a conso ~ aç.ao eeoJJsequen e isto é, do ouro indisponsavel no estobeleci
va lorisaçã,o do nosso meto ctrculante, aquel-
Jes dous decretos só fizeram aggravar o mal monto do regimen da conversão , 

· d Não havendo ouro no presente, essas n.po· 
de que já se resen tta es&~ moc a . !ices rept·esentam credito sobre o futuro, sa-

0 S:a . SRrtZEDJJ:LLO Conm.lA dá um opa.rte. ques sobre a renda. fu tm·a d:~. Na{:li.o, e esse 
0 SR. A RlSTIDES DB QUEl ROZ- 0 nobre depu. 

tado bem sabe que o pensamen to primítivo, 
donde se gerou o syslema tlnaoceh·o, insti tui· 
do na America do Norte pelo ministro Cha.n 
em 1863, · e que serviu d.e guia no Governo 
Provisorio, como ouviu Y. f•:x •• autor do de
creto do 17 de dezembro de 1892, foi este : 
«bancar sobre o decreto publico», quer dizet•, 
fazer moeda. nacional sem !!et• papel a desco· 

credito se realiza. em capital, essa. reoda. se 
arrecada e se accumula em valor real, lenta 
e progressivamen te, por meio dos juros, que 
são ou devem set· pagos em ouro . 

E' nisso que reside todo o segredo, toda a 
virtude do systemn ; e dnhi a nat ure1.a. espe• 
cial destas apolices de ju1·o ouro ; dahi n. sut\ 
applicaçüo aos lastros das emissões dos Bancos 
nacionaes. Elles cream. o fundo real Jodis-
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'(leO&\Vel à. eonvertlbilida.de das notas em eir-
cnlaeão. . 

Mas o Que fi~c::r-<~tn O!l decreto::~ de 17 do j~l
neiro e 17 de dezembro~ Anniqnillaram pre
viamente essas apolices,decretaudo o seu an
niqull;~meoto dentro de pequeno pra1.0. Pro
cederam do mesmo modo qae o avarento do 
apologo da g-<1.llinho. <los ovos de ouro; ma
W.ro.nl o. t;nllinhn, su!•poodo encontror dentro 
todo o ouro dos ovos (lue ainda. pudesse põr. 
. ·o Stt. SERZ~DET.Lo Cotnt:êA- Mas essa. não 
era a base da reforma.. 

O Sn.. A.Rlti'TID'F.S DE QUEIRoz - Era. n. base 
da. reforma. de 17 de janeiro de 1800, o V. Ex. 
não a supprimiu em 1892: 

Sobre o íuod:uneDto de reduzir os cargos 
da divida publica., o systema creado e quo 
ainda vigora, impossibilitou tot~lmente o 
advento de um regim.en da. circulação con ver
tive!, e enrraqneceu consider-avelmente, em 
vez de cOnsolidar. o meio circulante nctual de 
curso forçado. 

Aqui, a lei de 23 de Setembro obstro.iu 
cui•ladosamento ei>Se caminho. 

Tt'atou-se ue supprimir os juros da. dtVÍda 
pobli~ . e não de appa.relhar os meios pa.rn. 
chegarmos um dia ao regimeu da circula~ 
1netallica. ou conversível. 

Ma.tler indefinidamente um titulo de divi
da, um papel t1duciario, servindo de g-.trantia 
a outro titulo de divida - a notc.,-e rea
lizar os jm·os do primeiro sempre c invaria
velmente sob a mesma fõn:na de titulo crcdi
torio- nota ou 'apolice, - é mauter'iodort
nidameute o mais fallaz dos circulas viciosos, 
é querer ser eternamente estaciooõt'lO no 
slatl!.o-quo do curso forçado . 

o SR. SEH.ZEI>ELLO CoRRE..\. - v. Ex. não 
leu entiio a lei. 

O jnro dessas apolices era juro-ouro. 
O SR. AruSTxnns DE Qm:mo.z-Mas que im· 

porta a simples denominação si, de facto e 
como a propr1a lei admitte expressamente, 
esses juros são apenas escripturados ou _são 

A reforma sacrificou totalmente aos inter- pagos Da. mesma. moeda depreciada, que elles 
esses passn;reiros da. divida fundada da União, g-.trantem, o convertem-se assim sempre na 
os grandes interesses sociaes e permanentes mesma ou em uovns dividas, de re!1.1itao?.c ..: 
do meio cirCulante nacional. indefinidamente adiados 1 

O decreto de 17 de dezembro de 1892, refe- Pergunto ao nobre deputado: Qual o fuu
rindo-se às apolices-lastros do Banco da R.e- da.mento ou conveuiencia, que determinou o 
publica do Brazil assim dispõe: (êl) justifica. a creaçào deste titulo especial- a 

e: J\l'L 8• os juros das apolices pagos ao a.police ouro~ 
Banco serão escripturwlos em fundo especial A que vem eilta qualilico.çiio,quanuo não ha. 
denominado - g-J.mntia da. emissão.~ des- outra unidade de valor, Sdll~O o ouro, repre
tinado a cobrir a di!ferença entre o 'Valor df-s sentada na expressão de qualquer titulo ou 
depositas e o das notas.» de qualquer preço! -

«Coberta a diffiert"'"'a o Thesou.ro t:Uixani de Pois o valor que uma apolice de qu&lquer 
·..- especie representa e exprime Dão é valot· em 

pagar juros.~ c.nro 2 
Ora . aqui estâ comp.let:unento falseado o Não, a. a.police-om·o não quer dizer uma 

prioeipio M&ico tio systema; completamente apolicerepresentandovalor actaal invaria.vel 
lJUl'lndo o tlm para. que foram cro:1dns essas em ouro expresso ao par com a nossa. moeda. 
e~police:i-ouro; completamente Mt:~.~la. p::~.ro ~· uma. n.pOiiee cnjo juro deve ser pago ou 
as kaleoda.l; gregas a creação tle um fundo em realizado orreetivamente em especie ouro na. 
c;1pital real. sem o qual é absolutamente im- razão do valor uomina.l da mesma. apolices 
possivcl a conversão das Dotas. suppostn. sempre a. '(laridade das moedas. 

gulreta.uto, Sr. presidente, V, Ex. não Assun concebida é que e!la foi inventada pelo 
ignora. que, antes de ser adoptado na America ·tino financeiro dos amel'ica.uos e pôde sel" 
do Norte. e applicados em ontros paizes já utílisada. como o instrumento de preparação 
esse sy:>tenia ou processo de formar capital. do regimen de conversão metallica.. 
ba~~ando sobl'IJ o credito publ~co; havia. sido o SR. SERZEDELLO CoR.ti.o. _ Perdôe-me 
ulUJsa.do na. Inglaterra.; e fo1 sobre elle Qtte v. E:t., mas 0 fim não era esse. - o fim era 
~e !tmdou o grande c Banco de Ingla- poder-se em occasião opportuna. abrir co~o 
tet·~ no estrangeiro pa~ essa.s a-polices • 

.Alh ba ~ ~astro e~tico constitntdo por tt- o SR. ARISTIDES DE QUEIR.oz- Não. Isso 
fou!os da. dt VIda p~ullca e que vem deSde ~ se ·ia apenas realizar novos emprestimos no 
o r1gens do Banco , e ba ~ 1'!Wdo de conversao estrangeiro. e termos então de mandar para. 
em ouro, qa.e se constitwu _com o producto lâ. esse mesmo ouro, producto dos juros. qae _ 
accama.lado desses mesmos titulos. deveriam ~car-na caixa do Banco. · 

O caminho para. o regimen da-conversão - O fim da apolice-ouro é, e só deye ser., -
foi Da. m:laterra. O mesmo que na America. do precisamente ·este de realizar e constituir DO 
~orte. paiz um -fundo real metallico, que, accwnu-
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lo.do ã medida do desenvolvimento da riqueza 
do paiz, -possa constituir em pra.zo curto um 
1tock t.-ufficiente para garantir a. connrtibi
lidade da circulaQão tiducinria.. 

O SR.. ARISTIDE:> DE QUEIRoz-Estaremos 
longe emquauto continuar prohibido pela lei o 
uoico meio que ha uc alcançar-se tal tksitk
ratum . 

A essa. conversão jamais se poderá. chegar, 
desde que indefinidamente se mantenha. como 
fundo de garantia unicamente titulas de cre
dito, por mais solidos que sejam e ainda. que 
representeiD muitas vez~ ·~ importancia da. 
emissão. 

O Sn.. SERZEDELLO Coau.ü- Supponha. 
V. Ex. chegado o momento da conversibili
dade ... 

O SR.. An.tsTJDES DE QvEntoz - De onde 
sa.hiriu. o ouro par-..1. isso~ 

O Sn.. SER.ZEDI~LLO Coawh. - Nu.turalmente Si não ha. po~ibilitla.de do Estado pagar 
juros em ouro, isso seria outra questão . da venda das apolices. · 

.Mas, como ,ia. dizendo, de nada. vale de 
racto, ao portador da uota. de curso forçado, 
a existencia, qua.si sempre problematica, dessa 
massa de títulos dormindo sileuciosu. nas 
arcas do Tbesouro ou nas burr:.1s dos B:IDcos 
a titulo de garmtir a. nota. ; llorque, si o Es
tado chegar a não poder pagar a importancia. 
da nota, muito menos o poderà fazer ;i. da 
a.police. 

EsSe lastro em credito tem um eJl'e!to 
todo convencional e illusorio, como simples 
gat-a.ntia. esta.tiea. O seu valor e o seu elreito 
sõmeote se tornam reaes e influem sobre ~l 
valorisacão da nota circulante, si e quando se 
llles junta. a probabilidade ou a certeza. ele 
unm conversüo ou realização effectiva., aetual 
ou proxima, do valor da noL'I., pela. existencio. 
ou formação de wn fundo real em especie. 

Si não for assim, como se poderi~ chegn.r 
um rHa., pergunto eu ~o nobre deputado, ao 
ret;imeo i:fo. conversão~ Como e de om.le nos 
ba ele vir afinal o cupihl, o ouro preciso 
para occorrer a. essa conversão 1 · 

0 SR. SERZEDELLO CoR.H.EA - E pargnnto 
a Y . Ex.: que outra. garantia. podia eu tlal' a 
essa emissão 1 

O SR. ARl.STIDES UE QEIR.Ot.-V. Ex. cleu a 
garantia. das apolices, constituiu a. pnrtc dor
mente ou esta.tica do lastro, que orrerece umo. 
certa. garantia. vnga. pat':l. casos oxtremos, de 
liquiciação, de crises, etc., casos em que n.Uàs 
blnto valeriam os titulos garantidos com os 
que garantem; mas nã.o curou de formar a 
varte movei ou dynamica. uesse lastro, que 
~m outr-..1. -~issão e outrã funcção: gar.~ntir 
a. conversao corrente, a. con versií.o normal 
determinada. pel:>.s variaCõeS das rola()Jes de 
o.tl'erta e procura entre as duas moedas- a 
externa. e a. interna - a. nota e o ouro. 

E' preciso ao menos àdmittir em hypothe:::e 
qne havemos de chegar um dia. a asse re
gimen. E não ha. .ontro meio, não ha outro 
processo conhecido sinão este do fundo da 
conversão constituido gradualmente por meio 

· de apolices - juro - ouro. 
· O Sn.. SEUEDELLo CORRU-E' jllStamente 
o da. reforma. de 17 de dezembro; nós porém, 
estamos ainda lonse disso. 

O Sn. AtusTIDES DE Qu-e:nmz- Eis a.hi : 
seril~ preciso r ecorrer a. uma. operação di1flcil 
e movimentar todo o lastro em um dado mo
mento. 

O .SR. SE_RZEDELLo ~RR.u - Si o vredito 
publico estivesse mant1do, ellas tedam co
tação . Acaso Y. Ex. acredita. que seria~ 
sivel fazer a conversão sem u. mo~imentação 
do lastro 1 

O S:a. A:aiSTIDSS DE Qu.EIROZ- Certamente, 
desde que pa-ra. e:.-se fun é destinado como 
supponho, não o lastro estatico em a'Polices, 
q~e deve man~r-se. em ~er,maso!undo esp~ 
e1al de conversa~-, cuJa funcção é acudir a 
esta conversão que se opel'a natu!'"almente, e 
não de umn. vez nem de toda a emissão 
mas sómea.te daqu~lla.· pa.rte que se torna: 
excedente as ncces:>1dades do commercio in
terno ou vae á. compra. de ouro para satis
fazer compromissos externos. 

A parte estatica dos lastros não se mo
vimenta, nem se converte em plliz alg-um, 
sinão em casos cxtraordioarios de verdadei
ras crises. 

Em summa, Senhores ojuro·ouro, mas ouro 
re:\1, pago como contribuição necessatia, pela. 
Nação iuteressada na. vo.loriso.ção de sua 
moeda, til é o unico meio raciocioal , o o.nico 
meio axperimentat!o da {•reparar-se a. possi
bilidrule do regimen da conversão em !let>..SSO 
pa.iz. 

Com um lastro de quatro centos mil ~tos.
por exemplo de t\policesouro, depositado como 
~rantin. da erniS:>-fa.o que temo$ en\ circula
ç:ão, pódc achar-se constituido, no tJm de de1.: 
annos. um stock metallico, sem futtdo d.e con
-oers(ío, de cento e sessenta mil. contos; e com 
esse fundo já se tornará certamente possível 
inaugurar e!s@, regim~n e abolir).)([ o curso 
forçado desde que, por outro lado, tenhamos 
conS6t,&uido r~~oaula.r o equilíbrio de nosso ba
lanço internacional de modo que as sommas, 
a remetter a.nnualmente em ouro para saldo, 
se conserv~1n ordinartamente aquem desse 
stock. metallico ~im adquirido. 

lr:19 h a. sinão dous meios possiveís de adqui
rir ouro, e que llavemos de forçosamente 
empregar pa.ra. adquirir a. SODlllla de que pre-
cisamos como inatrnmento indispensa.vel ãs 
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nossas permata3, . seja circulando em especie O Sa. MA.Yan•K ..... Absolutamente não. 
seja ga.m~tindo notas con versiveis. o Stt. FRA~cr.sco GLlCERio - Si puzessemos 

Estes doas meios-sã<ll : a economia. e a rro- em Londres iOO.OOO:OOO$ em ouro. 
dueç<"í.o. . 
• A apolicc-ouro ê o :meio de rt:COlher e nc- O Sa. AIUS'l'IDES DE: Qu-siR.oz- Extra.nho a. 
eumular a~ eeonomin.s dt\ Nação; o de$envol- resposta do nobre deputado oor Mio:>.s e penso 
-viinento das industrias; nncioones é o meio de que nilo me tlz bem compreheoder. 
augment.\r a produÇ<ÍCI e fazer saldos a. nosso Repito, portanto, supponhamos que por 
favor no balanço ínteJ:nacional . qualquer motivo, como o de uma. grande srm-

Uma medidA é compllementar da outra. pathia ou gratidão pelo Brazil, os bànqueiros 
E' força. conftlssa.r. Sr. presidente, que no !\,otschild assumissem a. responsabilidade de 

gr<\o .de acceitação ou no valor .da. moeda todo o papel que temos em circulação, garan
jtidiciaria compai"cl.tivalruente ao da metallicn., tinrlo a sua. conversão à visttl. e à vontude 
xruito ·'Pouco ou nadtl. influem a natureza e a deotl'O do prm.o de dous ou tres annos; por
importancia disto que ·se chama lastro de ~- gueto: que efi'eito produziria isso sobre o 
mntit\., desde que ~sso. moeda ficluciaria cir- valer desse pnp~l. que é a n()SS<\ moeda.~ 
cuia com curso forçado, e t\ existenciá desse O Sa. MA '\"R~K - Complet.,meoto nullo; 
lastro-nilo a.u::rmenta .. IJem. diminue a possibi- porq:~e a Nação Brazileira. vale mais que os 

· lidade de reduzir :1. ouro o Yalor d.~ nota-; Srs. lwtschHd; .. · 
d~e que~ possibiilcb de_ de ~overt~r em'· O Sa. A R.ISTtl>'ES Qm:re.oz- Admira.-me em 
ouro a· apol1ce. ele ~r'lnlla nao é mntor do todo o-caso a resposta de v. Ex. 
que a di\ oonvet'$ão tmruediata. na nota: Não ha duvida em qne· a Naçüo Brazileirn 

A. prova, a mais ca.bal, que temos desta vale mais que os Srs. R.otschild; mas, não 
- -'Verdade está neste facto muito notorio- que obstante, o credito qae o nosso papel subiria 

o papel-moeda do Thesouro eotr·e nós tem ímm~dia.tameote de va.lõr; que o nosso cam-
agio geralmente nobre as uotas bancarias. bio se elevaria. consideravelmente. 
· Entretanto ·estas~ que ."tem como .. aquellns 
a.. responsabilidade e a fê de go'Ç'erno; tem de O SR.. FRAKCISco GucelUo - Eu desejnm 
mais a. ,!:ara.utío. dos J:n.stros e a dos creditos que V. Ex· me demonstrasse isso. 
dos BanCos emissores. · · · O Sn.. AR.ISTtDES DE Qm;rn.oz- E~ um~ ver-

Que -vale pois a existenc~a. dessa. es~]e de d:tde que não se demonstra., pcrQue é por de· 
garantia excesso sobre a s1mples con~çào do mais intuitiva; e oeuhoma demonstração 
cm'SO officinl, lcgal ou fo1'Çlldo~ theorica. é capai de augmentar.a convicção 

Nada. E disso estamos tão convencidos; nós de que cada um de nós jfl. se acha _possuído a 
- todos, que não duvidaríamos do etreito que a. respeito. 

encampação pelo governo pr.1duziria sobre a Pel:1. minha parte acr&tito que o nosso pa· 
valorisaçã.o das notus que temos em circula- pel se valorisaria a. t:1l ponto que passaria. att 
ção. . .. , a ter curso nn Europa. As notas do Tbesouro 

O a.ctuat Ministro da Fazenda. por exemplo. tr:msformar-se-hiam em verdadeiras cambincs, 
como os ddmais suste o tatlores do projecto de pt•ocu,·adas com empanho na Praça.. · 
encampação, que se discntio no Senado, ha Quero provar com este argumento, Sr. pre
dous a.nnos, acreditAvam mesmo firmemente sid~nte, que a runcção ou a acçalo dos l:~.Stros 
Que. era. este o melhor e mais prompto melo de emissão constituidos exclusivamente por 
de valoris:tr ~nossa. mc>edn circula.nte:-l'eti- titlllos d::~. divida publica. ê completamente 
rar-lhe 1ot.'llmente a ull garantia dos la.stros, nulla. e nada intlue sobre a valot'isaçlül da 
e ainda mais supprimir· a uma das ti~mas g-~- nota omittida com ch•culac;<"í.o legal ou for
rantidoras. a do Baoc~o da. Repubhca, de1- çada. 
xa.ndo como uoico tiaclo a N:\ção ou o The- Quero provar que o poder acquisitorio e 
zouro. · · liberatorio da. moeda fiduciaria, o valor d3 
' Fia-uremos ainda a bypothese .de que, em nota, nasce e =fórma-se de dons elementcs 
logar do governo, se apreseotas~m os Srs. essenciaes, ·que são· os factores desse va:lor e 
Rotschild dcclo.rG.ndo oncampar _tod;~. a noss~ que não lhe podam ser ministrados por llnl 

··· emissão tlducinria,.no·,ralor de_set~ centos mil simples deposito de bons títulos • 
. ·. oor~tos, 'assumindo u.:.:r,a.-;ponsn.bilidade-dó. seu --~ses"fãctores"sã.o: :. . .. . ... 

~~-' resgate'e'fi:<ando o:pnJ,zo .. Je .. clous_ou tres an- · , ·. · · 
· riõS pal':i'a.brlr-"o: sút\ ccln'llersnçiio, : ã.( vootãde,· .. "'1?: .. p·cunlio·da~;-lei,.Jsto .· é'. a saticção ·19m'!· 
.. subsistindo até ~Stl\_ tip•l'CII.:O carso. P..ergullto ,que cO.I)SI\gr(l. e'naciona.Usa. o. 'circu\açü(r"coo-

e cürijo-me espeelnlmellte no nobre deputado vcnciona.l oti'!Jatiitulil ;· · ' 
por Minas, o Sr. Mnyrilnk: . 2•, a certeza ou probabilidade (ia, ren.li:;aç-~o 
· Qual seria. o eQ'eito pro,huldo Mhro o vnlor oaectivn, em qualquer tempo, ou em pra:o 

da noss:~ :moeda. ~ Nilo : sublr ia. oftu. 'de prc_ço 'l curto, do valor que a. ·nóta apenas 1·epre-
Não ~ e!~~!lria. o cambio 't • senta. 
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A legalidade, em primeiro.logar; depois a 
realidade, "t.tes são os el•~mentos de força da 
moeda fiúuciaria. 

Ot~\, si · :1. lega.lid:\de.é facil de dar por um 
decreto, nem por isso n realisa.bíli-lade I h., 
pól.le s lr garantida por um dspoiito tle npofi
ces, que vor sua. vez dependem de realisllç.ão, 
e que se.tornam mesmo iocoovertiveis, por
que são innli ~nav~is. 

g· preciso p~rtanto, Si'. presidente, si que
remos deveras consolida.1~ e va.lvl'isnr o nosso 
meio circulante, tlotnl-o qua.nto autes de:ste 
&lgundo elemento úe valor,- de que carece 
allsolub\tl'1ente: a. pOS$il.lilidude ou probabi
Ji,l:ule proxilll:l d:l sua. conver·siio á vontade 

Substituti,o ao _projecto n . 1.72, de.1.895 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • O decreto n.l83 C,de 23 <le setem

bro de 1893, será executado oom a.s modül.ca-· 
Q()cs e de a.ccordo com di:>posiçUes constantes 
da presente lei. 

Art. 2. o Para execução desse decreto na 
parte em que provê à. unificação da emis>ã.o 
bancaria. e uniformidade do respectivo lastro, 
o Poder E:tecuti v o entrará em accordo com 
os antigos Bancos emissores para. o fiin de re
gularem-se e liquidarem,se os seus· direitos· e 
obrigações sobre a.s seguintes bases : · 

do porta.dor. . 
Fornecer esse elememto, ct•eautlo pelos . 

seus juros em ouro O"!fundo de_ conversão, .. OS.báncos. emiSsores reeolherãÕ á caixa-de 

I" 

. eos~ ~ .qu,._é;.a. .. verdadell-a .. fnn~ao· de ~_er..; Amõrtlza.çã.O, em notaS de qualquer pa.dr-:lo, 
undetra. uttllda.tJe dos Jastrus em._apohces e dentro do·pr-.uo~de um anno, torla..a impor-
ouro. ta.ncia de sua.s respectivas emissões. 

Não é pel~ .repmtin;~,. ltra.nsformação dessas o governo lbe.s restituirá, em a.pollces de 
apolices em . moela. me,tullica em um certo 4 •J0 , ouro, á. medida. q!-}e forem sêndo.i'ecó
chn, e .uã.o se sabe ·quando, que se ha. de lbi-ª<1,5 essas notas; valor. ·equiva!ente,·até a 
começar a. conver.:;!bilid~~~le . · importaocia total dos depo3itDs e!fectiva-

Serio uma. tentatiV:\. ou uma opera.çti.o mente réa.\isados como garantia. daquella.s 
absurtla; pois que o ouro assim reolizndo emissões;·sendoo _deposito--apolices-a.va.Hado 
constituirh1: um empre~timo contrahido cüjos pelo seu ·,,alor nom!na.l e o deposito - ouro 
titulos virirun a. ser ~i>:.\~i mestn~ a.poliees; e -ca.tcu\o..do a,o cambio do dia. 23 de ectembro 
não mud~ria.mosconse~u in temente de situaçiio, de 1893. 
[JOI'IJUe o ouro reaiÍZ:LdO voltaria p:lra o 
eslraogeiro aos juros a. p:\,"a.l' a.ouua.lmente. z~ 

Em conclusi'iu, prev.:~leceudo-me do ensejo, . . 
qne me otret·ece c) projeclo em discussão, e, O gov:erno entregara aos Bancos emtssores, 
acreditAndo que :lS circu10:>tancia.s do paiz no em apohces geraes de 5 "/o ·ou em mood.:l 
morricutl.l nüo impedem, antes f:Lvorecem li. correot~: . . . 
moditicaç;1o d<\ lei dd 23 de setembro, 00 seu- 1", ~ 1mp~rta.neta dos. JUr.os das , apoltces 
ti•lo em q11e a. rep•Ito necess:uia, entendi d~:posrtadas calculados mte~ra.lm~nte. e. ven
consignar no meu substiltutivo outras dispo- ctdos desde a. data. do depostto a.te 17 de -de-
si~-ües que, o~ se reC<Jt~lndo, e \'o!rJade, ao ze~bt•o ~e .1892; . . . . . 
oujecto e~pecin.\ llo J·I'Cljccto, rclacion:lm-so , - , a. , tmp:>r_tanClll. o\os JUr~~ corres~n: 
tool:wia com elle. :_ ~ ; ; - ..11f!~"" J~ta.hua.de d~s depo~1ws etrectt va 

Não é uma. l'cl'orma b;-l!rn:t~~'ITJJ pN-.~~~~~dos (a.polt~.,e ouro), e a. contar 
ponho, e menos a.iada ur.m~ .ii.fi,~ma ~~1&1bo .~te Jl ~~~ez~mb!:o de 1_~9~. calculados · e~ses 
ou regimeu' únaoceiro e: o vigut•. São :wen<lS Juros 00!110 St a conve~sa.o de ta.es depos1tos 
molincaçues, melhorarneontos nu. lei de 23 de em a.pohces ouro se tlv~e .e!feetuado desde 
seteml!I'O de '1893, no s~mtitl'o. sobr·l!tÜrlo, de aque~a. .da.~a..- . . _ . , 
pro\"er il. creação do rumlo de couvet·:;:l-o, ue O~ JUros-ouro até l 1 rl~ deze!Jlbro de 18~.-. 
que acabo de tratar. sera.o ~lculados ao ~mbto do -~'a do depos1to 

da. apohce. .. . . " ·. . · 
O SR. Pa:r:::ror.:-n·E -·Lembro a V. Ex. De 17 de dezembro de 1892 até á. data da 

que ã hora eotà e:;gota1a.. eotreg!l.-d.ns nova.s.!l.policeG, na :rôrma. da. ba-se 
O Sa. ARLiTl!YES DE QUEIRoz - Ne$tC .caso 1•! ser-:lo_ ~~~~lª'.r1,0.s ~ .ca.mbi<? ~ d." .• ,: .. -.~; ..... 

. deixarei par..~. cor.Qp~et.ur em outra ocCCisião.as . . · .: . . .· . ·:.n ·.:. . . 
cousidei-.,Ç9es. que ~iob:\. . :\ fa1.er .aimh\ son1:e ~ .. : , _ -· . __ ·:. :..:. .... ~ .. - =,·,. ,t·: ;õ.--.~".-.. • .. ,. ·-- • 
.ootr.o~ :pontos . da~; lei· alterados· no·· suustJ-... · - · .. :·· · ·. ·""--- · .. ,,. .. -- · .. :· -.. -; ·t· ;, .. · · 
-lut.ivo·.- ... ;, : .. : : ,', :·._. .... - ._., - .. :: . , . :.~·Deixarão de vencer, ;juros· :ai '.a.pql~CG!!,"Je_. 

· Límit.ar:m~-hei· por ho~e-â leftn~~J.do'):iie~. que _trá ta. a oo5e.-l•, qué, ·-por.~.fa._l~ ·do. r.e.-
sullstitutivo .. :que é 0 sc"·uinte (Zê)~ · · ·- co~b1mento da.~ -not:1s · no prazo ,a.Ul ma.rca.do, 

.. : . . ,', , .. '· ., ' . ~ .. ... . . ' .. ' Q.ep:;.at;em ·4-e ~r ::entregues,. U01
1 funn.desse 

Vae a:iinpriin.ir o se"'uinte prazo .... : .. , •.. · .. c :•· ,; .. ~ · • ' ·. · .. l•ó! ' -~ =' c;,.,_·;;, ·;;:·v-' , .. o . . .. , • - . • . .. ·~ 
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Art . . S • Salvo a facttld"ade de emittiÍ"Mias. I~tiva, não poderão ser empregados nas irans
a.o portador e :\. vista. são mantidO$ aos B.'\n- ;lcções do Banco, nem utilisada.s pelo gover
cos organisados sob ·o regimen do decreto uo. quer o lastro de garantia ·em a.polices 
n. 165. tle li de jan1~iro de 1890. todos os= quer o fundo de· garantia êm ouro. 
direitos e privilegias c:oncedidos pelo mesmo Art. 7." Emquanto subsistir o regimen do 
decr·eto, e que não estejam explicita·ou im- CUI'SO forçado fica. . restrieta.mente limit81Ja.a. 
plieita.mênte revo~!adOs na presente lei. 600. OM:OOO$ a t-Jrcul~çã.o-· ftduciaria do paiz 

Art . . 4.• Pal'a. o fttn de recónstituir·se em inclusive o papel-moeda" dO Estado. 
bases solidas o novo instituto da emissão na.· P:>.ragrapbo unico. O governo :providencia
'ciona:l e <-'OD$Olida.r-se o fundo de garantia rh de accordo com o Banco sobre a. retirada 
'dessa., eoiis~ão •laudo· lhe fundamentos. reaes, de todo o papel .. excedente á.quella. importan
~o· ?o~~r. .~xecuti":o ent.!~·~ e~ accordo com o ch~ e sobre a substituição· de todo . o pape!-
Banco.aa:.R.epubllca., no sent•do (1e: . moeda do Estado por notas do Banco. · 

1• Elevar o seu capital, a 200.'000:000$. pela Art. 8. • O lastro (le garantia.· constituído 
emissão 'de novas· ac,~vbs ; sendo o ca.pital em a.polices serâ. na razão de dous terços da 
addicional convertido em apolices-ouro de emissão realisada. ficando assim fixado em 
4•;. até â somma. necessaria para. completar- 400.000:000$ o seu maxim:> correspondente à 
se o iastro-apolíces ·fixado no. art.- 8•-.- ma.:úma emissão auctorisada.. 
-· ·2·:·r:.iquida.r, dentro ·de .p~ <j.etermina.do, § ... O outro-terçõ da. :emis..~o será coberto 
(IS seus titu'to~ de carteiro ·\·e ·nafu'r.e:za in- pelo .Cundo de·eonvere:i.o consti-tu ido em oaro 
compátivel.:com ·o grilo e.i;cepci~nal de 5e,"'ll-· com os juros da.s apolices. · 
ranç.a. e garantias. Q.UI~ deve· offere::er a. toda Art. 9. • Uma. •ez· realisada em ·ouro a im· 
a naçãó interessnO.a/ Ct ·Banco qú~ se· consti- porlancia de um terço da.- emissão çnlcrilada 
tue orgã.ó dos inter~s'es financeiros· excepciÇ>- ao par, será. ipso facto declarada a conversi
"D.aes.·:: . ' . ~; . ' bilídade das notas e abo1idO"'O C\ll'SO !orçado. 
-. 3• · Fàzer . e'ff'ectivri., · dentro do ._ minimo Pa.ragrapho unico. Dos juros das apolices
·pr3.ió~."'possivel, a substitui{:ão. das· .notas' 1a'stro ~eo.uzir-se-lHI.~, désde. então a. !Detaúe. 
·em clrculaç.ã:o por cutras de typo uniforme. : 'que· ficarei. depójittlda-no. Tlle~ouro, para con· 
' :4• Reformar os se11s es~tuto~ ,emconfor~i: . st.ituir um 'fundo'. 4~ resgate gradual d~ 
·dade com as disposições desta. lei. · · mesmá.s apolices. , . · .. · .. · . 

Art. 5. • Além da. s.uperiotendencia. e:s:er- Art. 10. Ficam 1·evogadas todas as clausulas 1 
cida pelo presidente.d'~ n~me~çã.o do governo., d~ contractôs· a!lt~riores relativos a.o resgate 
exercem este a. sua fiscaltsaç-.ao sobre o Banco do papel-moeda. do Estado. 
da. Republiea do Brazil por intermedio de uma .ATt. 11. Fica. o Poder Executivo autori

·commiSsão fiscal, composta. de fonccíona.rios sado a. fa2er as o~ra.ções de credito . que 
superiores do Thesouro designados pelo Pre- forem necessarias para e.xecuçã.o· desta. lei. 
sidente da RepubUca, em numero de tres. Art. 12. São revogadas as disposiçVes em 

··-~ Essa. commissão fu1ncciona.rã. durante tres contrario: -
anilos_,· . . s~ndo · aônualoien~e·.·renõvadá ·pela s. & . ..:..Satã das sessões, 17 .de setembro 

'substttUlç.a.o de Ut;\ ae:.seus·~embro~, a.come:- de 1895.-Ari.stidés de Q1teiro::. 
ça.r do segundo trJennltO, e percebera. a gra.t1· 
ficação. que lhe 'for arbitrada. pelo governQ. . 
·. ·Art.· 6. • Ficam rev<lgadas i~as as disiiosi~· 
ções legues e Clausulas contractuaes"Telativas 

-ã;reducção e·applica.ção dos jut:os das apoli
' ées eonstitutivas do ' lastro de · garantia das 
; emissões bancariaS. . . 

Fica a discussão adiada peh hora. 
Passa-se á. hora destinatl:\ no expetliente. 
o SR. I• St::CRE:TA!UO' procede a leit~l':l d~ 

seguinte · 
. .. 

EXPEDIENTE § ... Todo o lastro ~s~nte ou que for de
~positado como garant.i:~ da emiSS!i<> ·a. ca.r~ 
"dó· Banco dil Republica do Brazil será·,conver- o me: os: 
.. tidQ e1n apolicesde 4 "/ .. ~Ul'O, do-valor nonli- Do·sr. 1o secret..-\rio rio Senad~~ - d~ ·:I6 .. do 
:_~~l ~~ 1 :~0$ ~!1: ~.ml!-· . : - " corroute, comu:unicando que: foi d'!volvi,lo . 

.-::.§ .. • 0~ J)Jl'OS3~~>, . &pohcey_. se.I"dO l1~0S sancclouuüo âquell:\ "'Camam um \los _ !l~~
~8.?-~ualmeu~ em O't;l'l~ 6 !eCOihld~ <l. depOSJtq gruphoS do' c.Jecr.M· uo Cougre~O · N';\C!OD~I, 
:. nQ: lr.1n_co,_ paro cons!.ttull'em · ~m . .!und? · qu~ ·:1utot·i$ando-·o·= "overno~-a .. abric· .:ó .. oeces5:ll'!l' 
s~ deno!D-mará._- fundo de~ co~eersao --,,des· credito de.3i5.00$ pt\t·:l:'p~àmêotõ~.'Uos·:"!,en~ I 

:}l.Dn:ao .. a:·.efrec~tv~ c~nve~;;ao - o,~,.no~.logq . cimentos_de um conservnd<'r, um 2° otne1o.le . 
. que.~eJ& ~.abolldo .o . ~lll:'5°; -~o:.~d~ ~la_!q~~a. um amanuense rio. Biblfotlleca.,Naciooal;.etc. 
·:preVlSto:.nesta let. · · .. - -· · · . .. · ··- .. · ·1 -- d .. ·' .. - ... · - · · · · ... "' 

·'·'' §)3~~:~tes de1serl,ega.lmente:estabelecido o -: ntelra a.. · .': ·.··-· ·. ~ , ·:,·_ ...... _. . · · ·=-
t"l'egimen: da.·: conversi:bilida.de dós termos ·aci· Do Ministerio do~ N~goçi9s ~a.Marm~a,,ed~ 

ma. indicados e sem ·preVia autoriSsl.ção :legis- igual data, enViando·-â ' segmnt~'t.!ensagem. 
• .. -· • • • ~ .. - .. .. ·~..;.,t • 



cãmaoo dos Deputodos. lmp•••• • em 241021201515:19 • Página 30 de 38 

SESSÃO EM 17 DE SETE.mRO DE 1895 

Srs. Membros do Congresso Nacional - teve de an._quirir n. pa.rle da cill:.vie em que se 
Pcht e:rposiçJi.o que ora. V'QS apresento verifi- achavam edificados os armazens do sal, cuja. 
c:J.reís a. ne~essidade da. <:oocessão de um cre- compra foi autorisad:t pot· ~rta imperial de 
dito e~trnordinario de tre?.entos contos de 25 de rcvereiro de 1825, e desde então,.a 
rêis ao Ministerio da i\fnrinha·, pnr:'l. ós estu- pouco ~ pouco. se foi esteuu<!Odo -. ârea. do 
dos tla. escolhtt de um local onde melhot· arsenaL j:i. contoru;todo o morl'o de S. Beuto 
possa ser estabelecillo o .Arsenal de -Marinha até o cáes da. Pr:linba. e arl."olSlUdo parte do 
ile>t"- capiial, e do. comp1·a do ten·auu qut~ !tlr mesmo ruori'O, jã. tomaodo posse da: iUI:J. das 
pl'ef~rido. . Cobras e da poutu. ta .Armaçii;:>, em Nitheroy, : 

Certo de qae reconhec.~reis a necessil\ade da por ouue tlispet'S!'U suas olllci.nas, com pt·e
·muda.u~'<t de~se estabelecimento, a.ctualmente juizo dos coft•es-jlUblicos, da disciplina: e co 
em logar improprio, exposto a qualquer bom- andamento das,g,bras; ,t:ootiouando, poréqt, o 
b:trdeamento, e sem posslbili'dade de 'deseo- pt·ogt:essiyo_ d~n:;c•lVimento ue noSS<\ ma.
,·olvet·-se, como é prt!ci~;o. pvr falta de es- ri oba. e dem!:>UStrados pr-.iti~meute os iuco~· 
paço, solicitll-vos a. referida concessão. v~oientes. qu~ .~melha.nte dispersão occasi.o~ 

Capital Federal, em 16 de setembro de nava, co.tne<}9u-se a pensar na "D?-nda.nça.. d~ 
1S!l5. - P!tUDE~TE J. m: l\fOaAES BARROS, est\belec~ent~ ~a:a outro local; tdéa que~ 
Presideitte da R.epublica. '-A' Oommi~siio de accentuo;s delíutttvnmcnt~ quando a -cam- . 

. orçamento. - . -- · ·-·. ·- ·--"· .... · ···:· -~~~u. ot·tento.l,-c !~go ·ap.os a do .Paragqn.y, 
· . extg.ram.que 1'!\P.td:lmcnte .se a.J).gmento.s?e 

ü b. ted · ·:r .. d• :- . h · R' d . nvssopodernavat. 
a. ~oe 0 mtots r.o '" ma~10 a.- 19 e - Desde então comprehen·deram todos que·: ns 

JatJeJt?, 16 de setembro de 189;,. . necessidades de noss:l. esqu:Jdr;~ impuoll<im n 
. Se. · Presiuente da Re~.ublica :... No relatorio' .~isienci<l. de um arsenal mAis amp!o. e mais 
que tive a lto_nr.\ de apr•!sent.'l.r-\'o3·.cm ilO de bê'in. ocganiso.do, em que-as diver:>as offiéinas 
uwrço Jo corr·eute a uno, subrnetti á. . voss:L és tivesse~ reunidas facilita.uuo o trabalho e 
:•preciaç-ao a·necéssid.V:e: de mtidar:Sé; quanto permiltintlo ·que as obl'ilS se concluíssem rri:ús 
:lutes,.pam lo~n.r mrus·apropriudo 'o.At'Sàn:t!' l'<\Plli<1111CUte, onde Co~ possivet '·estabelecet' 
tle M;u·inhá. da Capitai_.F'ederaJ . tudo quanto é necessario vam as COI}Stt•ucçõcs 

Estabelecido em liCi4, dut'fl~ te _·o . vice- l.le fe:'l'o, · que ~Ubstítui:un :IS de madeira, 
reinado ·do Conde d<t.Cimhtl, em um pequeno "divct·;iotlo o penas as opiniões quanto ao 
terreno de 'ltte fizer~\ d11.1çilo :10 Estado o lo!!'ar :1. escolher. . 
então ~tbb .de elo Mosteiro de S. Bento . Frei 'í>ens:~.v<tm un~ que dentro dn. propria b.'l.
João de Sant':\no;~. Mol.llteiro, lJem depress<\ h i;~. do Rio de Janeiro se obteria com fa.cilidatle 
comprehendeu o goçoerno da. rnetropole que o un!lClgar atlertU:Mo, ,que satisfizesse todas as 
desenvol-vimento que nntoralmente devcrin. condiçõ !S de orJ~rn mílitar' e ecooomlca:; que 
ter ~se esto.bGlecimento na. vai e:tigiri:l. rndto pudesse servir de base de opetoações do. 
maior esr1aço. Cinco t;noos _mais tarde. a con- de[es;l do {IOI'to, auiiliada. por um $ystema. 
strucçrlO d:\ não S. Sebu.sticio tornou necess-1.- mais on tn..Jnos completo de._ fot:t,lficaçQcs e 
rio que, porescriptura publica de 22 ti~ junho torpedos e <\abrigo de um bomlJa.rdeamento, 
de lí69. se comprasse aoabbade D. Francisco e indicavam a pnrta nordeste da ílho. do Ga;
dc S. José o terreno situado nn praia a. leste vern:~.rlor como n. unica que siti~fazi3. e~ses 
tio mosteiro, e em 1810' se mandou aonexar requisitos, já p~t.~ pro(uudidade qúe em sons 
mais ~o arsenal. pat-:~. est'l.belecimento d<\ â.pp:·oxiroações apresentava o mar; já; pela 
rordoarin. e dns otJicioas de ferreiros, carpiu- f<\tili<lade t!e derentlcr-se o canal entre· ess:1. 
teiros de machado · e c:,,lafa.tes, creadns por ilha e:\ rio !$oqueirão, monto.odo.:.~e arti!llario. 
A\'iSo de 26 de fuurço dE! 1808, o terreno do nos ilhotes que o bordam, já.' ·finalmente, 
c:\CS do Brnz de Pio:l; dt~ que rõrà empossada peh pratic.\bílidade tle pôr o &t'Sennl em CoDl,
a Fazendt\. Nacional em 11 de junho dest~ munic.'\ç-:lo com a capitnt; SJ.Credi tam outros 
ultimo nó no. · que melhor seria a. construcçiio de um porto 

Proclamada · a inde~1ntlenci:l, lutou ·o go- militou· nas pro~imidades do -Rio ele Ja-
VP.roo co:n ~érias ditncu\da.tles par:J.. rep:\1-ar oeiro. - · · ,. 
os navioS q'[f(f se . JestitWL.V:J.m ·a bloquc<.tr as Con,revcitlo tambem, Sr . . Pre$iJent~ da Re
costas dá pí'Ôvinci:t rla El:ihia, pnde. _Portl,lZ=:tl pu)•l.ic."l,"e desde muito,; da·in~po~ibil~dado de 
roncentrova:.as : rorça.s ·c~m ·que ll~·&ten_dla dar ao novo arsen~l, .n.o. ponto em ·que Sfl_ 
sulfoc..'l.r ·~~ ·.a.spirnções .d:c.:.sua .. col~to, .·~se_ .:í.ê.h~ •.. Q ... des~o!'olvn:n.~~to - c:f~ .. JlU?~.!lare.c?, ~--· 

·'couséltuiu ·tevnr· \a·:·erreuo·-õ ·armamento-'d<~ considerando : - ·:--:"· ·-·. · .,. - · · · 
esqua(!ra. ~e- oon'íi.on ao '~om~ano.o:do·: ~lmi·. : que o estaJ?e!~ci~e11~0 ile_ ··u.m -posto ~il_i~r_ 

. rant.e Cpcht";\pe, .. o;de:Ven:a? ~~~l'!O~!~l!l·o ·: -~~~\ ?erto da Cap1ta.l Fci:!e.r:a.t, · ~~r·~. ·um :.P~g~rq~o 
que ~e todos· os· p·ont'os se o.ll'ere.c1a.m esta:let- ele.11!ento para a· defes.\íln. captt_aJ'; .. _ . 
ros c offieinas; começada, . por,ém, a. ,luta que em· n~nb.nt:n · 'Qatz .. d!) m.u~do ~ . e!l
com as PI'Ô.vinciãs-Unida,s·. ·do ~i!> da' PL'I!-ta, contral?Jll ·a.rse~al- .. ~ .. ordeJ~ ~~ .A~~nal,~~ 

':!• • • ~. ~ •• :,. -· • .. •* , •. -~. ·,,•! •-~~ ... * ~. ~~~· 1., • -:-•- ,.. '' I' 
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libras para seus parentes, garrmtindo assim, 
não só esta operação de pequeninas parcellas, 
como tamb.~m a parte do tlsco, que pudesse 
interessar tanto a Portugal cvmo o Brazil. 

Esta agencia jà. Axistia nesta Capital antes 
de rotas as relações entre as duas naçeies, 
produzindo os mesmos satisfatorios resulta
dos. 

E' justamente por ter-so M to um serviço 
regular, a contento dos dous p11.izes, que le
vantou-se nesta C<lpi tal uma cerL\ grita por 
parte daquelles que se sentiram prejudicados 
com essa meditla official, medida que deu em 
rcsultaúo ficarem alguns desses iolermedia.
rio:; privados desse uovo commercio de pas
sagem de dinheiro para Portugal. 

Uma vez re.ttaflas os relaçoes com Portu
gal, entre as muitas providencias que foram 
tomadas para P.stt·eitllr ainda mais essas re
lAções, vem o estabelecimento dessa agencia 
financiai portuguez~. 

E de facto, com a vinda do Exm. Sr. mi
nistro portuguez, foi addhlo á. embaixada por
tngueza, como agente tlnanceiPo, um di:>tin
cto cavalheiro daquetl:~ nação conhocido no 
seu paiz como um funccic•nnrio habilíssimo 
oro finanças e recomrnendado mesmo por tra
balhos de sua especialidade em difl'erentes 
commissões do seu governo om outros paizes, 
cavalheiro queveiu reabrir essa agencia nesta 
Capital. 

Assim, póde informar M nobre deputado, 
sem receio de errar, que o governo portu
guez entendeu-se oom o gove1·no brazileiro 
sobre a ccmveniencia dessa medida não só no 
intor·esse de seus subditos, como no interesse 
das -exigencias fiscaes dos dous pa.izes . 

Realmenle este agente cstabeiAceu aqui a 
sua. repartição, que funcciooa com grande 
van la gero para os inte1·esses da. colou ia por
tugueza miuda, porque é para estes que os 
porler••s superior·os da Nação precisam dis
pen!!a r mais carinhos. 

E' o que póde adeantar ao nobre co!lega, 
Q,ne exi~te essa agencia diri~ida. por um func
CJo:lar·io dotado elos requisitos que, ha pouco, 
com grande satisfação menciooon; agencia. 
cujos resultados praticos são os melhores pos
síveis a desejar-se entre duas nações que 
procuram reciprocamente acautelar os inter
esses da seus subditos desprotegidos. 

0 SR. THeMA.Z CAVALCANTI - Mas fazem 
transacções cambiaes. 

O SR. JosÉ CARLOS- Ora, e tambem está 
informado que qnem prorluziu a estagnaç."i.o 
ele c:1mbio em um destes dias possMios foi 
uma companhia de segu1·os, em jogo de cam
biMs. 

O orado1· não acredita. que a .passagem de 
unia mera libra do carroceiro, ào conductor 
do lixo, possa. produzir alteração no cambio. 

O que é verdade é que por esta regulari
dade, os que se aproveita1·am dessas transac
çóe:. com os pnbres, já se sentem mordidos~ e 
por conseguinte procuram por todos os mei<?S 
embaraçar qne, de modo regular e concei
tuado, se faça esse serviço. (Muito bem; muito 
bem.) 

Ninguem mais ped!ndo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a. votação. 

o Sr. Presidente declara que as 
informações pedidus pelo Sr. Thomaz Caval
canti. ainda não chegaram à secretaria; ser·
lhe-bão entregues logo que venham. 

0 SR. THOMAZ CA. V,\.LCANTI- Perfeitameute. 
Vem h Mesa a seguiute 

Declaração 

Declaro ter votado a favor do projocto 
n. 123 A, de 1895, autorisando o Poder Exe
cutivo a. aposentar no Jogar que actualmente 
exerce, e com todos es vencimentos, o coronol 
Pedro Paulino da Fonseca. 

Sa.ln. dns sessões, 17 de setembro de 1895 .
José B e'l>itag.,a. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES. 

N. 83 B-1893 

Redacçt!o para 3' discus$ãO do substitu tivo da 
commisst!o de obras publicas as pt·ojecto 
n . 83 de 1893 que autorisa o Poder Ex
ect~ti'Oo a contractat· a constrtACÇão ele um ra
mal {erreo da estação de Sopopem.da à ilha 
do Governador e outros melhoramentos na.s 
condições que indica . 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o governo autorisado a con

t,ractar com o engenheiro Ayres Pompeo 
Carvalho e Souza e José Augusto Vieira., ou 
com quem maiores vantagens oft'erecer, a. 
construccão, uso e goso de um ramal ferreo 
que, partindo das immediações da estação 
de Sapopemba. vã terminar na ponta da 
Ribeira, ilha do Governador; bem assim o es
tabelecimento de caes, docas, molhes de 
atracação, armazens e mais installações na
cessarias para o serviço complP-to de carga e 
descarga. e deposito de mercadorias e entre
posto p:J.ra a Alfa.ndega de Juiz de Fóra. 

§ I. • No contracto o governo estipula.râ. 
minuciosamente as obras a. executar, nos 
termos dos requerimentos apresenta(los a.o 
Congresso. bem como os pra:zos para começo 
e termina<:ão dos estudos e trabalhos de 
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. execucão. multAs. etc,.. a.dopta.ndo todos os Paroabyba. ao da Tutoy:~, no. Estádo do· Ma· 
: meJ.boràrilentos introduzidos em installáções ·rauhão. até ·a quantii de ~:000$ por vitlgem 
c<ingeneres: . : . . . com escalas pel<.s seguintes pontos: Tbere
. · § 2.o . OS concessionarios Se obl'iga:rão a. sina~ Flor~s. rnião. curralioho, Boqueirão, 
m'oo~r Um-posto de soccorros ma.ritimos- Marrecas, Repartição, Santa Quitaria, Porto 

. pl'OVido do· pessoal' ha.bilita.do o d:is ~ :.nba.r~ meg~. Pa.rnahyba e A ra.yoses. . 
· ções e apparelhos aperfeiçoados·para .o ser- Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 

· Viço de salvação dentro do porto do Rio de contrario. · 
.. ·Janeiro-. · · ·: Sala das commiSSÕes. 17 de setembro de 

§ 3.o.No contro.cto serão · consignados os 1895.-.AristidesdeQueiro:.-Urba~de Go!l
oous e favores ge~ .refere~tes á. viação -oéa.-JuJtquei1·a Ayres:-Arthur Tor.t·es.-1. 
ferrea, menos privilegio de zona, ga.rantia de Be:cilazua.- N. Paranagua. 
jüros ·e· ~ubveoção kilometricn.; se consignará 
ta.mbem ·o direito de cobrar ta.xas · no' caes, N. 134. B- 1894 
servindo de ba.se 8.s do contracto do caes de 
Santos, obrigando-se os concessionarlos aos ReJo.cçao para 3'• discussão do additiro off~tre;. 
onusmencionailosnoreferidocontractoqua.nto cido ,pelo. Sr. Mariano Ramo:f .ao projecto 
á prestação de serviço e bem assim a.utori- n. 134 de 1894 .que 411t~1isa o go'!'~~ a 
saçlo para. construcçã.o de hospedaria. de im- contract~r o - s~iço de na-oeuaçO.o dosp_ortos 
migra.ntes e outras depeodencias julgadas ne- de S. Fmnci.<>co. e.Amarante, no Rio Fama-
, cessarias pelo governo do estado de. Minas, hyba, ao 'de Tutriya, ~o Est~do do Maranh4o. 

·· mediante préVio aéto'rdo com o mesmo es-
. :tado. . . . . '. . . . . . o. Côns-rcsso . Nà~ionà_l r~sol ve : > ' 

§ 4.• O tra.tego no rama.lseril. feito exclu- ·Art. 1.• E' o Poder Executivo autorisadó a 
Siv3.mente pela. Estradà.·de Ferro Central do. contractar, por cinco aonos, con: a coml)a
~il pa.ra. todas ·as)~.ercádoiia.s . des~nadas uhia ou particular que .melhores vantagem> 
ou ·procedentes·da ·mesma.-estrada; _mediante 0 oil'erecer. o·. ser\lico de uma viagem mansal 
pagamento de uma taxa. por tonella.da-kilo- na linha ~e na.veg:.~Cão entre os portos de Cu· 
metro, que nunca será superior á ~a.lculada. rumbá., s;. Luiz de·C:\Mres, Miranda.-~ -Aqa.i~ 
pe.ra. a. Centrá! do Brazil. · · · · · · ' ·daua.na., no Estado de Matto-Grosso·. · · .. 

Art. 2. o O prazo da. concessão será por 45 . 
annos, c:mta.dos da. conclusão das obns ou da. t~~: . 2.0 Revo.~m-se as .d.i:;~~~õ~ em oon.· 
da. ta. em que forem iniciadas as cobranças das 
tax~s, tlndo : este prazo. reverterão para n. Salt~"das commis..cõe.<>. 17 •la Stitembro de 
Uniãotodasas obras empertaito estadode 1895. -.Aristides 'de ··Queiroz, -Urb~no ·de 
comervaçilo, sem direito á. indemnisa.çã.o ál- Gov-oea.-Ju~~ira A.yres.- Ar.thui"To'Frel: 
guma, reservando-se o direito de resga.ta.r· - J: B~ilaqua:.--. N . Paranaf.JUd,-Torqv.cno 
as mesmas obras dentro daquelle prazo, me- Morei1·a.- · · 
dJ,9.nt.o.-o.ccordo. 

-Art. 3. o Fica.m revogadas as disposições em 
contl'a.rio. · · . 

saia. das comm~s: 1-r' désetemor~ de 
18~.- Afi.stides Queiroz.- .hmqueirc: Ayru:. 
- NogtUira Paranaguá.- Torqu.ato Moreira . 

.. - Arlhur To'l"f'es.- Bueno de Andrade. 

N. 134 A- 1894 

' Redacçllo pa.ra 3&. discussllo do projecto n. 134 
· tk 1894, iue . autorisa o gOTH!NIO a• con-

tt'actar tl>m ~ meflwres 'fNlntogens offe
. ·: · "''eee;-·-o 8erciço de """egaçlio· dos ·pOrtos ·de 
"' s~: Francis·co e Amarante, no rio Par114-
. : ! hilJa~·u.oáo. Tvtoycz~: no E:<ttulo doM aranhito. 
. .:. :..;: : o. ~; . ·.• • . 

· · ·o· Çpogresso- No.éloniÍ.I decreta. : · · 
. A~t. ·l.o; E' o Poder 'Executivo ~:otórisa.do a 
êont.~c.ta.r, por.cinco anoos. com a comjla.npia 

. 9.n.o.paz:tienl~. que_melbores Yant:ogens.otre

. ~.o ~rvjço de .duas.;yiagens tpeo~ dos 
~or~:!le ~-- FranCJSCO. ao .Ama.rante, . - ~o riQ 

N. 179 A-1895 

~cio j.nal do projecto n. 09, do corrente 
anno que autorisa o abe' tura de 14m ~c
dito supplem~ntar a.o. Mi.,i.•terio ela ra.:end.a, 
"11 importancia. de 4 .700:0()(}$, 11 ~et"IJIZ 
Eurcicios fiddos- da lei n. ::66, de 24 
de de:embro de 1894. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• E' o Governo aotOrisado a. abrir 

no corrente exercicio ao Ministerio da Fa
zenda o c-redito st.pplemeutar de 4. 700:000$ 
ã. verba -F.x:emieios. tlndOi ·..-art •. ;:;o n. 31 
da lei n . 266 de 24 dA dezembro de 1894., pa.ro. 
9CCQrrer ao ~oamenfD das ~vidas j·l"'i~ttm~• 
dadas e ·àS qtie ·estiverein em via de liquida-
ção até o exercicio de 1893. · 

Art." 2. o Revogam-se as disposições ·em 
contrario. · 

Sala .las co~~ 17. tle S"tembro de 
1895; -: Paranlwi . Mrnutltegro. - F. Lima 
DUfl-rte.-1. A.. Nei"Oa. · . . . . · · 
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. N. 197 A -1895 · 

. RedaCção ftnriL do pro)ecio n . . 197, do corrente 
. . annd, qwi autorisa. a concesscro de um anno 

de &ic~nça, sem "Dencimento.< a Emilio Jose 
Moreira Junior, 3° esaripturario da Alfan· 
dega de Manãos. · · · . 

O Congresso Nacional resolve : · 
. I 
Artigo unico. E' o PoJer ·Exooutivo 3-Uto

ris".\do á. conceder a. Emilio José Moreirà Ju
nior, 3~ escriptur-ario da. Alfandega de Ma.
nàos, ·~m anuo de lio.:ença_. sem vencimentos; 
revo~'.ll :ts as disposições em coutt'".trio . 

Sa.la das commissoes, 17 de . setembro de 
1~95. ~Paranlws MonJenegro . -F. Lima 
Dtf(].rte. - J. A. Neiva. · 

· Vão a; imprimir _o~. se~intes · 

P ARECER.ES · 

• . • t -N.· 79 -1895 

··Indefere O, requerimento em 9~ o major gra
duado reformado do é:cercilo C!.triaco Jose 
de A=e-oe~o pede gue seja. contado pelo dobro 
o periodo durante o qual prestou ser"Diço em 
tempo de guerra 

. A Commi.~ão de Marinha e Guerra, estn· 
dando;\ petição e mn.is papeis apresentados 
·ao 'Cotigresso Nacional pelo major graduado 
ref'orma..lo do exercite Cyriaco José de Aze· 
vedo; pedindo seja-lhe contndo pelo dobro o 
período de 18 rnezes 'de serviço que prestou 
em tempo de guerrn. como commissionado 
pn.t'8.. conrluzir ::00:000$ para as forças que 
oper,~vam em Ma.tto Grosso eontr.1. o gover
no do Pa~'"Uay e no legar de encarregado 
'dO depoliltO de t;'Ct'lerOS alimentici,lS destina
dOii · :~ taes t'orçus.-é de parecer que sej:\ in· 
deferida ess,, petição, visto que esses s~rv.i
ços, pre~tatlos, com effeito, pelo supplic.mte, 
t'or:1m, porém, · t'ôra. do th.,atro de op~Nções, 
como :s·~ vê dõl informação junta 1la. ltep;trti-
ção de Aju.dante r.ener<IL . 

&tia. das . eommi~, ll de setembro de 
18'J5.- Gabriel Salgado, presidente.- Anto

'nio de Siqueira.-Carlos J()Tge.-TILom4: Ca-
.:-calcarit.i.- Ooittio Abrantes. . 

PARl·:Cii:RES 

·ri. 80 - 1895 

Indefere o requerimento em que. ·o tenente ko
norario e alferes reformado da Britlada Po
licial da Capital FederaJ Lcon.:dio Josli Go?t
falnes pede melhori4 de reforma.. 

: . . . . . . . . 
· . ''A: ~mmis:!ã.o de Ma tinha e Guerra. entende 
· ·que -~a ha a. .. deferir na. petioão que ao ·eon
·gresso Nacional submette o tenente hono-

rario e alferes rerormado :da. Brigada PoUcial 
da Capital Federal_. Leonidio Jo_sã Gonçal~e,s • 

Sala dás com missões, 5 ·de setembro . ife 
1895. - Galwiel Salgado, ·presidente .- A.ntQ· 
nio de SiqtJ~ira.- (arlos Jorge- Thomaz Ca· 
nalconti.- Ouidio Abrantes. 

N. 81 --1895 

Indefere o reguerimento em r;ue o cirurgião de 
4a classe do Oorpo de SatJile da Arm:Gà<i, 
Dr. Jose Ribas cada11aZ. reclama contra : as 
;,justiças, gue · dii ter soff~o · 

A Commissã.o de Murinba. e Guerra. entende 
que não tem fundamento a. reclamo.ção feita 
-pelo cirurgião de 4" classe da. Armad·a JOsé 
R.ib:is Cadava.l, vh;to tráta.r-se de promoCã'O 
por merecimento; caso em que ao Pouer'Ex
ecuti vo compete,. moi to acertadamente, aqui· 
latar do merito de ca.rla·official, ·a por co'nse· 
guinte promovel-os por merecimento, quando 
julgai-os dign~dessa distincçãq. · 

sRla das com miSSÕes, 5 de setembro de 1895. 
"":"" Gu.úriet Salgado, pr:esideote. - .Anto»~o 
de SiqtJ. eira.- Carlos JOTge.- Thoma:; . Ca· 
'llalcanti. - O'Oidio Abrantes. · 

N. 82- 1895 

I!'l.de{er6 o requeri~nto e1n gue o capitão-te· 
nente Eduardo .Au~o Vemsimo ele Mattos 
pede ser graàuadQ no posto de capitao de 
fragata 

A commissão ele Marinha e Gue~tu ... 
dando· a. petlç.li.o que à. consi:leração do Con
~resso Nacional sabmette o capitão-tenente 
Edual'do Augusto Verissimv de Mattos, é de 
p:1recer que no pt-: ticionario oã.o assiste·di· 
rei to ao que pe·te; pois. sendo o o. 36 dos 
capitães-tenentes e existin•lo ·17 ·vagas de 
capitães de fra.,"'ah, não estava elle compre
henciido na metade daquelle numero p:u":a 
porler ser · promovido por aoti:;tuldade, uuico 
caso qúe lbe daria ttireito a recl-a.ma.r·ptoll}o
cão ·e não gradaa~o, pois esta é raeultatlv.a. 
e ao Poder Executivn· compet~ conferil-:-a, 
qu···o,lo jnlgar que o omcia.l chefe de cl~ a. 
merece ; e, à vista disso, a mesma. commt~ 
opin~ pelo indererimen~ da petição. . · . 

Sala das co~miSSljeg, : 5 · tde !etem'bro de 
1895.- Gaôriei Salyado. prGSid<':nte .• --:-. ~'r 
t'cmio .tk Siqueira. - Carlos Jor']t. --:- - Thom.a:: 
Cat7alcanti.- 0 .-oidio Abranles. 

V a.e a: imprimir· o seguinte · · · · · . . ·-
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PROJl:cro · I tal invalidez n~ existe 1 :.-Póde e deve ; a. 
reforma é nulla.- V. • .MeUo. presidente.-

.A.utorisa o goT>eN!.o a fa.;;er ret:erter á acti'!Ul, Medeiros e Alllwlue•·gue, reta. to r. - F. Tolen
m<mda:ndo addir a uma das companhias, tino. - Sebastiaode Lacerdn.- Eduardo Ra
e<nno tenente mais moderno, ate que haja mos. 
'llaca, o tenente ,·efonuado do corpo de bom- A Commissão de Fazenda e Industri:ts. en
b~iros Josà Jt~lio," t"O>n . .,,, t>OIO em separado tendendo que o congresso Nactonal pôde, 
e parecer da comm.is!:cio de constituição, le- por convenieocia. do serviço publir.o~ autori
gisloçao e justiça. sa1• a reversão ã activa de um offi.c1al refor-

- ma.do, discnrda, no emtanto. do parecer da 
. QJe~ente José Julio, do corpo de bombei· illustre com missão d~:>. Constituicão,Legislac:-ao 

rçs, reque~eu, ·_achan~~.:.se . enfermo. sua re- e Justiça, considerando .ipso facto null~ a re· 
formQ.. Fetta. a mspecçao .de saucie, declarado forma quando se verifique, em nova lospe.-

' invalido, foi, por <lec:reto de 17 de março de cção de saude, que o funccionario não se acha 
1893, reformarlo. realmente invalido. 

Hoje. poré.m, sen~i~c~o-se hom. vem pe?ir verificada a. incapacidade por uma ju_ota 
- a· sua volta n eft'ecttVld.ade .. Sobre ~te ped1do. ·medica e concedida o. rerorma. pas::a em JUI

a' Coinmissã~ de Fazen1da consulta a · de· con: !!lido muito embora d1• fal\ibilidade deS..oa -
stitoi~. ,-e~:~.ndo a_ consulta(co~o 'é ~atu- fun~ resulte prejuízo á."{larte. . 
ra.l, ,umcameute·sobre a. .constttuctona.lida.de Do contrario será. estabelecer a.mcerteza 
de uma. tal reversão á efi'ectividade. ··: · em todos os àctos e falsear a vitaliciedade 

Desse ponto · de vistá. ' a. questão parece '!!ll.l'antida aos ofllciMs de patente. porque;\ 
simples. A Constitui~:O dispõe .no ·seu artigo· -~uUidQ.de da. reforma acarretaria de direito a 
í5 que «i aposentadoria só_ poderá. ser dQ.dà. da. nom~ção do que veio preencher a -vaga. -
aos i'unccionarios ·publicos· em caso. de in vali· · . Attendendo porém, ã. informação prestada 
d~:-no sert;iço da Pawia,..»~~f:e:prmcipio.g~- 'ao requerimento do . ten~nte José. _Julio, do 
ral abrange_ as -~efq;rm~ mil_Ita.res_, ~aJam corpo de bombeiros. pelo respecb~o com-· 
q~ae~ ._rorem~~Je1s. a.nter1ores a. _mesma. Con- .man~o de que o :;upplic.\.nte _tem de s1 as me
sttt\uça.o:que ~1sponham em sent~do OPJX?Sú?·· lhõres referencins. prestou 1mportante.s m-

Ma.s a Invabdez de q:ue tr.l.ta a Constt~Ul- viços em ex~iocções 1le iocendios, merecendo 
ção não póde ser sillã.o a definitiva que a me.la.lha..'l de distinccão por sna bravura. e 
velhice ou as molesti.a.s in~ura._vei~ <_~-Ca_rre; tiedic:\ção e por acto humanitario, que pra.ti· 
ta.m, porquanto a ~em:porarul. so da nneltoa. cou e a declaração do mesmo commando de 
concessão de licenç;J.S mais ou menos longas, ·que os serviços desse otncial são actua.lmPnte 
apenas bastal!tes _pa.ra o _tratamento do en· necesr;arioe ~ · . _ · 
fermo e sua ~·olta .ao serviço. _ . Attendendo mais a que e mister .a. creaça.o 

Si, pois, o peticionario demon~trar hoJe, ·de novas estações e postos para o arduo ser
que se_ acha são ~ a.p~• para. o s~rvtço, . prova. .viço de extincção de ~ocendio~ ~ q~e a' ftL· 
que nao estt~.V<t Hl\"ahdo.. zenda nacional Iucrat-a em dtmmutr o nu: 

.A: .junta. medica _que ·o exa,minou~ · enganou- ·n:.ero-qos empregl\dos ina.ctivo~, subm~tte <\ 

se certamente ao JUlga~ m&~s gra v_es do que a.pprova.çiio da Cumat•a o segumte proJecto: 
de facto eram asenferrO:Jda.des queoa.ttacara.m .;. . , .. . . · . 
por o~casião d~ tal exame. Ho.i~. porém, si ; ~· o· congresso Nacional resolve: 
uma JUnta vertficar 10 contrano. attenden-= : . . . . r · 
do-se a que :~ invalidez é o unico fundame.nto· . Art. 1.~ E' ~ governo autor1sad? _a ft~.ze 
constitucional da reforma e que rião havia revertet· a a~t~ya, mandando ad~tr a um; 
invalidez. a· reforma é ipso facto .nulla. Que das compan~1a.s, como tenente m1us modernd • 
elle a tenha solicitado, ou que lh'a lonb&· até. que ~aJa _vaga, o ten~nte reformado .0 

sido :dada ~-oflicio, é questão que não ar-· corpo de bombelros,José Julio.· .· : -
fecta. em nada. a·essencia do caso: . -: . . Art. 2.• Revogam-se as dispostçoes em. 
· Não·é a. esta· coniolissão ·que;· cumpre eS- -contrario. . 

· tudar qual a situação em que·Jlõd.e~n~. um : Sala.lla.s commissões, 6 de"setembrode 1~:: 
ex-re.for!lla.do~ que·volfta de "" nov~:.a _activa.: -Lins de v1~conceZt<ls, p1:esi"deóte.-.Sci J'_a· · 

- '- A-questao-póde dat logar: ,a.. compb_caço~ em:- .xcto relator. 
·.· ba.ra.çosas; mormente -tratando-se .de"cargos· · ·' ··: - · . - · --.- c""'.-o,· . .. . , ·- :· -~· .... :._:! 
· '!italicios (como, entr•l OJltros,. os de., patente) . . · . · · . · · ·. - -a-· 
~·ôs:qúã~ •. QJl~dÓ umi.vaga:~; -,dã.,..:~~ .• N~o .deVIa .ter. s!d~ ouVlda. .. sobr~ _o;·~, 
nõin"ea.dos _ta.mbem · vitáliciam~~ 9s .. ~pe-. q~enmento. a .Comm~~ de ~eg1slaçaoeJ ., 

. ctivos subst1tutos.: .A coounissão _responde t1ça, .porque a constl~u:lona.hdade e matar! 
~ a.pena.s.á. seguinte 'pergunta : · ~d~óde · uoi o f- ·que a todas ~ comm~~ 1nc11mbe. dlSCU:: 

:ticinl que foi rerorm&~do sob õ "fundamento.!le e r&$O~_VG! .C?mo -pre~mmar.:-:Aurel~ano B 
· .. invalidez volta.r'á.'áctiva. si ·se:;.veriftca.r~ que ·bos4.:-Am:IO M Abreu.'-Pmto da •Fo~~ --- ' .: _; ' .. ·~ 
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SESSIO EM 17 'DE SETEMBRO DE 1895 

Voto em separado nistra.tiv;s em J-ctos de administTacií.~ pllra. 
de ges~ contt>nciosa. e de jnrisrlicçii.o, e de-

Com a. maioria da Commi~são de fa.zenda. -poi~ âe tratar dos primeiros destes actos, con-
concordo a.ponas em não a.ccetta.r os princípios tinúa: ' 
consa.,.ara.dos em seu parecer pela. illustr.Lda. «Mais il en est différemment d~ rlécrets 
COmmiseão rle Consti'tuicão. Legislacão e porta.nt concc.<sion ou 1-a.iliu.~!on de pon
Justí.ça. sion (1) d" même quedes décisions min l~:te-

Contéstando a doutrina de uma. e outra. riE\lles contena.nt refus de r.ension ou qui se 
peco venia para. as considerações se.,ouintes: refêrent à. des que~tions de cum'lll. Ptc. , ees 

1. • ~ao tem 11.pp1ibaçlio ás reformas o prin- actes. soi.IS un granrl nombre de rapport~. pl·o
cipio.do art. 75 da Constituição, invocado no duisent Les r·émes P.ffets fJ?M lcs .itlf!P.?nents . 
parecer da. commissão de constituição e jus· Ainsi . . ils noivent être spP.cia.ux; ils -peuvent 
tiça. être déférés a.u Conseil d'Er.nt; iZ• ne pettu~nt 

Diz. o legisla~or qnr~ . a. a~sentad~ só étre rnpp'>rtcs (Con!:eil d'Eta.t. 5 aout 1839, 
podera s~r da.da aosfunr::c~ona.r10s pub_!tcos em Auroux; 4 aout 1879, de Soln.nrl) et acquitJ
c~o de m-ya.1~dez no .se_rv1co. da Naça.o. 0~. rent z.•a1uoritc de la elwse juge. quanrl ils 
no nosso .d•retto admm~Stratn•o aJ'osent~rUJ:ia .non pas ~ête _a,ttaqués dans les dela.is de la. ~ 
nunca. f01. synon~o de reforma _; a pr.~e1ra. lo i.» . · 
sefere·se as pensoes dos empre..,"lú..os ctVlS. a . · 
regunda. 'ás pensões miliitares. Nem se póde E ma.ts adeante: 
iovocar :a. analogia- ub• ratio legu, ibi tjus cNous avons dit que les acies ele !JC$1ítm 
dLcpositio. contentieu$C ne peu-çmt être rapportê.•. n est. 

Primeiramente. os S!~rviços m'ilitares. por ·en eifet, de Pt:incjpe con~tant que !('S dêci-. 
motivos- justificados ·derordem publica.; sem: .sions pôrtant reglement d'un droit recla.mê à: 
pre mereceram ' do l~:islador especiaes fa- la cba.r~e nu Tre.•or constituent un titre. soit 
vores. . au -profit de l'Et:l.t, soit a.u -proftt de la.:partie 

Em se.,"1ln•lo logar. "" são por ·sua. na.tu- qni l&S a; obtenues etqu'elles ne peuvent être 
rezad illereutes dos ser·v-iços dos empregados reformées que -pa.r un reconrl': f<~rmel dans 
civis. -. . 1es termesde la.loi. (Con.o;eil d'Et.'l.t: 8 jn.nvier 

A estes só a invalLdez, trazida pela. ve· 1836. Rarjn.n; 7 décernbre ISS.~. Astor.) Mnis 
lhice ou por enfermidades, póde inha.bilitar on 1\rlmet le droit ne récla.m:l.l.ion contre las 
para o seniço ; ··quanto aos rnilit..1.res. cujo fau:x. doitblt'S emplois et omissions. en vertu 
serviço exige a plenitude do vigor pbysicr>. du principe f!ênéra.l qui, en mn.tiere riA com
para que se im-possibilitem de continuar não pte. pormet tt>ujours de révenir sur les er
é necessa.ria. a. inva.lifl ez. basta a. simples reurs matérielles.:. 
deca.dencia. das forças · trazidas .pelo declinio Cumpre notar que 0 autor entenda lJOl' 
d·~ idade. actói de aiitao· c'on tenr.io.<a os que envolvem 

Dabi _a. lei de 30 de:janeiro :ne.Isoo, que direitos; ·distinguem-se dos actos de juri$rlic-
não considero 'contraria.. á Constituição. çrio contenciosa,de que não trata DaS palavras 

2 . • Qua.ndo. porem.. fo~e a.pplicnvel o citl\r!as. . 
artigo citado da. Coostituição,·aind~ ~sim não Mellcci. professor de direito administrativo 
podia prevalecer . a dou.trina. da. illustrada. na. Universidade de Roma.. enumerando os 
C~mmi~ rle ConstituiÇão. Do preceito invo- caracteres do.a.cto administrativo, diz: 
ca.do segue-se que a. aposentadoria. não póde 
ser dada sem a. proya. a-nterior de jnvalidez_; «5." Revocabile ed imendabile della. stessa. 
roas, feita esta prova.(\ decretada. a aposenta- autoritã.emnna.nte.- a'PuntopercM·ha.·per ma
doria, é o. a.cto irrevoga;vel. embora. por novas teria un sirilplice interesse, che é essencia.l:
iospecções medicas se queira. demonstrar que mente.mutevole e dipendeote dalla volontã. 
a invalidez . não existia. 0 ·. contrariO seria. di$Cresiona.le. ' · ·· 
iojuridico, porq.ue a.ttemtaria.. contrJ. .rlireitos · «Si ecr.eltua:iZ caso quando l'otto a.dministra
adqu~idos. O Poder Executivo. a admittir-se ti-oo compiuto ha gencroto u n diritto.:. .. · 
semelhante. doutrina.. PQderia. !1-."todo,tempo Assi!P: J>Õ\s:-.o.Poder· Ãd"!liJ!!;::t!at~~o. nêm 
o.nnulla.r~aposéntadurlll$ ' já. concedidas, o _que a. requerimento·no- aposef!.ta:clo;·J!2d~. revogar 
e at~ con,tra;i'~o ,8:.0 ,espirÍto .dp .;!:i.ta.à~. âJ::t~go 0 ~cto ,Q.a. a~~s~n~dot:i~ •. o qu~-· S~ria;,a ~01_1"se: - · 

·- ~a C'.v!)s~~~~ç~o .. ,: · ... ... , f . . ,-,.,, ·~ .• r .. :·· :: -'"',.~_:;-- quencta:lo~-t!~. do pa.recex:.:da.: Cornmtssa.o -de 
E' sabtdo que os actos- admm1Stra.t\vos·que Constituição e J_ustiça. . 

produzem· direitos 'são irrevóga.veis,: a não sér : 3. ~ Si é i'rrevoga.vel 6 a.'cto. de conce.<:S:i.o de 
Po.r decisã.ó-do "conteocir)so: si'provóCa'do pela a,Posenta.doria:·oU: derororma. ta.n1bem o Podet• 
par~ .que·sejulga.r prejiudirada. · • · · · · · • · · · · -

Bo.veturr-Traitê' des 'l'eri:liom Ciuiles.et Mi-
litaires;_Vol : •1°;· pa.g: 159 e seguintes; !le~ ui -~~ .o~.'e~os do ·.e.~tineçi~ d~· pe~sõc5. : ~J!Oeil\.·· 
'POis de eStabelecer a di•visão dos a.ctos · ~a:dnii! eni!os em la•. 

C=ara v~ ·v . .' 
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Leltit>la.tivo não o póde revogar. Poderá. si 3• secção do magisterio da. Escola. SUperior 
entencler . decretar urna. lei determinando e de Guerra. e na. fórma. das instituições em 
re!!Uln.nrlo a reversão dr,s militare.~ do quadro vigor ; . : 
dos inMti'vos roara o quadro dc>S etrectivos: . 1• dil'cu&siio do projecto n. 106, de }~95. 
nuu não con!;tituir-se poder sup~l'ior. na o_r· tornando PXtensivo aos l!ua.rdas de policm. e 
dPm administrativa. n:1 esphera da execuçao aos patrões de emhn.rca.ções r' os arsenaes de 
dns leis. dando provimento a. recur~s. o.u mo· marinha da Rep\lblica. o beneficio <1e que go
dificando netos rlo P'oder. Ex:ecuttvo. como za.m os guardM de policia. do Arsenal de Ma
neste· caso. em que ~e' pretend(\ que o Con- rinba dá Capital Federa1,de concorrer para. o 
$n'e~o. á. vista de um.a. nova inspecção me· montepio dos empregado~ publicos ; 
dic.1, decll!.re nullo o acto de reforma do 2• discussão do projecto n. 219,de .1893. a.u
teoente Jose Julio e o faca voltar ao Corpo torisando o governo a· innovar o-contl'acto de 
rle Bombeiros. E' o prilncipio da omnipotencia que é cessiona.ria a. Com]lanhia Geral de Me
do Con~rres•o. inadm.issivel nos _termos da lhoramentos no Maranhão; segundo as bases 
no~a Constituição, e a. nega~.ão a mais com- que apresenta ; · _ 
:pleta. do. divisão e i·odependeneia dos pode· 2• discuSS!io do projecto n. 153 A. de lS?a, 
re!' : · - ··· ·: -- - - reduzinde~tl'6i _rnezes tt .p~-.est&Weeulo 

Portanto. ta.m bPm não concordo com o pa.· no pa.r~~. h o ni~o ai't"' áb;.:_da.~. 3.'5- -
recer da Commi~são de Fazénda. e pe.IlSO que d~ 26 dEIQl'\.~o:d~~S$2: 'Jl&l"a'·cl!!i~oas in~ 
o rE-querimento deve ser tndeferido.-Paulino compatibilida~es definidas o~ rer~rido artigo_ 
de Sou.-a Junior.-lZd.~{Of!so ~ima.. e revo,"3. a le1 n. 28 de 8 de ·Jt\Detro de :l89'~.: 

- · - 21 discu~ão do projecto n . . 162. "e 1895, 
O Sr. Presidente ·~ Achando-se reorganisando a corQOt,a_çáo _dos corr_etores de 

adPantad3. a. hora. designo para amanhã a."se- funilos .publicos e prôVIileocta sobre as opera-
guinte ordem do ~ia: _ ·- -· (ijcs dos corrf'!tores rea.tisa.das nas ·bo!.:;as o~-

Vota~.ão do project.o n. ·122;' .de 1895. fi- cia~. (Vide projecto n. 121 de 189~. subst1~ 
:xa.ntlo a despeza. do Mini~~rio das Ret~-?es tuttvo. a.o so2·n . 227 d~ 189-2.) · _ 
Exteriores para o· exercício de-1896 ( 3"• d1s- 1• di~CUSS.lO ~o P!OJecto n. 132.. _de 1895, 
cu~ · tornando extens1vo as praças da br1ga.da. po-

-- • . . licial da C&pit:1.1 Federal e do corpo de bom· 
l• parte até 2 1/2 hm-as ou a:ntes. heiros. que se .iautíUsarem. durante o tempo 
~di $CUS..~ dC\ proj•ato n. 150 A, de 1895. ele lll':l.~.a. O direito, de que gozam . as _praças 

alter"-n~o n. t.1.belta. do art. 33 do decreto do exercito e nrmn.da.. de serem reco1htdas ao 
n. S4S rlA 8 de outub1ro ele 1890. :l.CCre.~nc\o A~ylo dos lnvnlidos : 
mn.l~500~no ve'!'ciment.C\ men~>a.l elo~ m:mbt-os 1• di~cussii.o do projecto n. 90. de 1~95, ~i~ 
do Supremo Tnhuna.l F~d·ml e ::lO /. •1.0~ (lo!' vi diodo 0 territot·1o dn. Republica em 01to c1r· 
empregados da Secret:a.r1a ~o mesmo t~tb~m_?-1 cum.ocripçõcs. em cad~ um~~: c111..~ qt~:\.eS cfê:<J: 
com uma. emendn sup,presstva da commtssao um b:lnco pa:ra. auxilin.r as mr\ul>trtas. a:rr~· 
de orc:tmen~o. " _ _ . 1 col:\, pastOril e connexas. conforme o rcgt· 
eontmunet~n dA. -· d1~cussa o do pro.1~c~o men que ndopt:t.· · · · 

. n- l_i8. de 1895: ~-xax:~~o ~. d~pe~1. do M!01• 1• discussão do projectq· n ... 189,: rle 18?5, 
sterto da Ind.u~tl'Ja. Vt~.a.o e .Obtas Publi~ orgàoisando·o esto.rl? .Jll\\ior do. ex~1·c.tt~. a tn.· 
para o _exerc!c1o de_l.S96; . · . _ _ . . tenilencia ·geral' e t1a out~ proYl<lencms; 

Col\ttnu~""~ da. d1seussa.o un!ca. do P~Jectô ·Discussão unica. d~ proje.e~. n. 23!·· ~e 1893. 
n. !lt. de 189o. mantE!ndo em sua p1emtude e1evàndó n. 100$ mensa.es a pensao de que 
os direitos conferidos aos estados pelo. ar~. -64 aosa D. Consta.n'ça Leopoldioii. 'de''A1buquer· 
da. Constitniçã.o sobr~, ~rras dev~lu~ :SI tu&: qne. • "Viuv<i. '''l!o eapitão Fra:rieiscó de ~aul~ 
4as nos se_us -r~pectivos ter.rrt<?riOs, e da Almeida e 'í\:lbuquerqüe;' · 
out~_pro"!_den71as i . · . . · ·:·· . .:. Di!3cússão unicà".do_pro.iecto n. 254.:de.1893, 

i• ~1scussao do · pro;~ecto n.: 140 ·A. de 18~. au-torisando·· o· Pôder Executivo a:· ll)IIDd~r: 
autor1sa.ndo o gover~~::~·. a -· con fi rma.r .. ,.no . prt-1 pa l!àr· · a: · D ... Eu !alia dll. Sü veira. N1emer.er e 
m~it'~ _pos~ do e~er?rto -~d~~-;}~ , pra.ças,_çom~ su~ ' duã.s· _filnlis' solteiras: vi.ova.· e ~!Jlas d~ 
mJS:$1l'.f:l~~~ nesse P.~~o, ~~ : 3 .~~- -u~~:ml?r<:> fàUecir\o capitão· João Conraào _ de ~ N1_emeyer, 

··de' ,1~1;~; · -, _.:-· .- :"" --:-:::::f:"::· ,.. "":'' ~ "-·l:gg'-'" da.!data; 'destà lei em deallte."O ~~t<t~~~OJ. 
;1• discUSS<I.ll df? 'PI:OJ~~ ... n_,.. _ 101 .: · e- ·'?: peosão que percebe, p_e:a: ta.bella· actual; ~· . 

autori-<a.ndo o Poâer Ex~~ti!O. a: reye~:ter ~ . _ :- ::::: ··· - . · d - - : · 9 - '}" d~ 1893, . 
t• ela.sse.do .exercitn.o .tenente . ~formado . ~a ·; -Dtscus~o uruca.:.. o.PFOJecto .. n. -~ -·· 9 - ti· 
arma· de ca.vallaria. Carlos Augusto Cogoy-;: __ concede~do -3. .pensa.o ele 100$ mensa:~· .r.ern ' 

1• discu..,~o do l)rc•jeéto -0 • 185,' de 1895: damente .em_.fa.vor: ·dos filhos - ~enores . ecldÓ 
mantendo ao capitão •ie engenheiros Dr. J?se lsau_ra Carohna. . Amaro Çald~ e.d~ . fa.ll iSco 

· ~- Si! va. Rr3p~-; ~ i~tsc.r:jpção.-· P.Or ~lle fetta 1•: ten~~.te .da. . aripS;da · He~lqlJ..~- .:E~c . 
~.em 1~93, para. o :con•curso de su~tltt?-to. -da.,: Ca.~~a.s . .... i-•. · ., .. .: .. ·- - •• . "!~ ·:.: : :'1:.:. :;~ ;, "-
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Discussão unica do·prodecto n. 283, de 1893; da·Republica. e nos termos rio decreto 1egis1a
c~ncedendo a D. Juliana Morel-Garcez Palha, tivo n. 117, de 4 de novembro de 1892. todos 
vtUva do tenente· do :exercito Diogo Garcez os empregados publicos, como taes consicle
Palha.. a. pensão annual de 960$000· rados os que exercerem c:l.l'gos de caracter 

Discussão uni~ rto projecto n.' í6 A, de permanente e com vencime•.tos fixos em lei · 
189~. concendo a viuva do Dr. João Firmino {substitutivo o.o projccto n. 21õdc 1894}; 
Vel~ez um_a. pen~o anntJtal de 2:400$000; 

D1scussao untca do projecto n . li2, de I• discussão do projPcto n. 135 A, lle 1895, 
1804. ~once~endo a pen:são de 100$ mensaes, <!~eando.no Supremo Tribnnal Federal o ser· 
~·epart~damente, a Ursullina Candida do Cou- v.u;:o tacbygt·aphico, e cá. outras providen
to e outta:, mãi e irmã. do fa.Uecido cirur«ião cla.s ; 
naval, Dr. João Pinto do Couto· "' I~· discússão do projecto n. 183, de 1895. au-

Discussão uniéa do projectO· n • . llO, -de -tortsando:o Poder Executivo a reform::r os 
1894. elevando de 60$ a 100$ ml>llsaes a -pen"' _e.ta~utos da Escola Polytechoka do RIO de 
s.'io do alferes horiorari<> Antonio Paes de Sà Janetro, de acc_ordo com o P!ojecto rormu1~t· 
Barreto· do pela respectlva congrega.çuo em 11 de mmo 

1• dis~uss.'io do projecto n. 10; de 1s94.·dis· de;; te anno, com ~ res~ric<;ões que ind ica;· e 
pondo ·que· ~jam .. entregile5 pelp.Governo ·aÃ:ls .a .nomear · eJ!e~ttvos. m•l~pendente de con
Est.1.dos os proprios na.c3ionllês --quc nã.o são -curso: nos .termos do a~t. _318 do dP.cre~ 
necessarios· para 0 ser,riço· da.·União, 8· á In·· n. 11:;>9, de ~ de r!ezembro. de 18\12. os lentés 
tendencia Municipal do Disti'icto Federal os I ~ubst~tutos . que .na ~efer!da. esco~a exercem . 
e<li~cios, · que mencioo<~. onde se exeeutam _IDte_rlOam.ente o m~:psterto ba. ma.ts de 10 an- . 
serviços municipaes e os comprebendidos no nos!·~m m~rrupça~ a.l$Uma; _ 
plano de melhoramentos desta capital. - - -. · ' ~ dt$Cussao do .ProJecto _ n. S9 A, de _189<>, .. 

9
, • • opt~ando no senttdo de nao ser approvado o 

- parte, as 2 1/2 horas, ou antes: · P~J~<'.to n. 89 deste anno. que substitue pelo 
Continuação aa 2 ~ discussão .·do projecto .que ?l ~lle ~compan~1a. a tabe!Ja :F. annexa á. 

. n. 172, de 1895. estabE~lecendo 0 moilo por Consoltd~ ~as Lets das Alfa.ndegas e Mezas 
que deve ser executado o a.ccordo de que trata ,<!e o~e~~as ~ecleraes ; . 
o art. 5" da lei n. 183 G. de 23 de setembro ' -: di~cus..~ do proJe?to n. 39 A. de ,1~9_?. 
de 1893. para 0 fim de rea.lisa.r-se a. transfe- .deter!m~a!ldo ~ co~dtcüts. d~ reacquts•çao 
rencia .las ·emi~es e rtasp"ctivos ]astros dos ·do~ .dlt'ettoS de ctdadao ~raztlell'O. c~m voto 
bancns de emi~s:to regiooaes pa.ra 0 Banco da em separado do Sr Martms Co:>t:~. Juotor; 
Republic<\ do Brazil; · · 1" discussãot!o projecto n. 131. de 1S!J5. de-
a: discussão do projec·to n. 142 B, de 1895. ·cla.rand.o sem l>1Tc-ito a. resolu<:ão do PO'ler 

Orcameoto da Fazenda; · Executtvo. de 28 de outubro <le 1891. que an-
3• discus$ão no proje:cto n. 84. de 1895 n.ullou o neto equit:ttivo do governo proviso

transferin?o ao domínio· do estado de Mat~ .r10 de 17 de abril de 1890. e con~wlera. com o 
r.roSllO dtversos propr:ios nacionaes que a. curso de sua. !ll'rna. pelo re~ulameoto de ISí-l 
Uniãc> não necessita para os serviços fe- o t:enenterle c:'va.llaría. Zozirno Alves da. Síl
dera~s: . . . · . vetr~ e com elle torlos os officiaes e prac;.:as 
· Discussão do. parecer .n·. 52. de.1S95. j\ll- _que se acharem em sua.f; condiç{its; · 
gn.ndo que_ deve · ser -dirigida. ao govex:no ã. 1" d.i$CUssiio do projecto n. 93 A. de 1895, 
representaçao de va.rios bancos e companhias ·autortsantlo · o Poder Executivo a m:\nda.r 
com séde nesta. capital. que reclamam contra .construir um r:J.mal do prolongamento da 
n. ~br-.J.nça· do· imposto · sobre dividendos na. -Estra.1la. de Ferro da Ba.llia. de Santo .~ntonio 
rtl.Zá.Q de 3 .1/2.•/o; ' . ·das Quetmadas. ou de outro ponto mats con-
~iscussão unica do pa.recer·n. 33 :de.1895 venfeote, à villa. do Morro do Cbapéo; . 

opmando no sentido ele ~;er opprova.d'a. a emen:· Continua('ã.o da. 3• discussão do projecto 
d~ apresentada pelo S:t·. Ga.Idinol:.orêto·· na .n .. 35, de 1S95,a.utorísando o gov.erno a .rever 
d1scu~ão uJ!ica .do _projeçto n: w. de 1894; o regula_mento. e progt>:m\ma. de e.<:tudos do· 

2_• dtscu~sao do p~jecto_n. -97, de ·JS95,' a.u~ ~ymnasto ~;l.CtOn:\1 (red;l.CC:~ p.1.1~·s· di.$cus
tot:~sandoo·PodEir Executivo a. -transferir ·do sa.o do proJecto n. 205 A. de 1894); . 
qu.àdro do exeréito. e fnc:luir cõoio.efi'ectivo nà _ 3• discus..~o do projecto n . 9 · B. de IS95.in- · 
bt:J~:i policjãl·da Capital- Federa.L·no. :po$to tcrpretando .as·.dis~!<'Õ(>s.do .n .: . .1_ .do·§: i": do_.-· 
que Jn exer-ce em coromissão, o inájor·áu:ciliar a.rt_ 2• da le1·n.. '260. ae· 1 cGZembro·de-:1841.: ·. 
tecbnico rio Ministerio da Justiça. o --N~ocioi e do art .. to d:I.S instruc~-ões a.ppt·o~as:pelo . 
Ioteriorês e alfer~s do exe:rriito Bériev.múto decreto_ n. 1388. ae 21 de fevereiro de Hl91 •. . 
de Souza 'Má.,"S.ltiães ; . • .·' . (re~a.cça.o pa1'8. ;~discussão do substitutivo ao· 

1" diS;Cussão' do projedo n. 215' A: 'de ' i894 proJeCto n. 9, do COlTente anno); .. ,.,. , . · 
dccla.~~do· terery:l.~ito _á._apos~nta.doria •.. ~e '3•· d~cussão do projecto _n. ~201':.dê 1894 .•. 

. conf?ri!nd~e- co~ o . a'!'lt:~ ~~ ~a. ~ 9>ns_!;ltU1~o declarando .e~tincta a divida; éiri' q)1e jicou' . - _.:._ . - - . - -.... 
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para.·a Fazentla NacioD!nl o fallecido coronel Artbur de Vasconcellos •. ·Frederico Borges, 
do exeh~ito Wenceslã.u Freire de Carvalho· Gonçalo de Lagos, Torres Portugl\1, lldefouso 

D!sctissllo do projecto n. 139, . de 1894: Lima, Augusto Severo. Fr<Ulci:SCO . Gurgel,· 
transferindo ao domínio do estado do Ama- Junqneir-<~. Ayres. Silva.Mn.riz, 'Arthur Orlau-
zonas. nas condições que e~tabele·~e. as fazen- do, Pet•eil';íSt! · Co omtra,F1.túz de 
das . nacionaes denomi.nadas do Rio Branco, Andr-ade,- tln. .F ·· ' F~dhlides 
situadas nos <.'.a.mpos deste nome naquelle Lim,,, Ocb ·. . .lfi~eir~ de'.Cámpos, 
estado; . ?-Ieoo!zeS Pr-ado. Santos Pereira, Milton, Ro-

.Discussão uni'Ca do projecto n. 260, de 1803, dr·igues Lima, Jose Carlos, França .CarVlllho, 
concetlen,lo a D. M:J.ri!lsa Rodrigues Cabral. Lins l!e Vasconcellos, Alberto Torres, Silva 
fili~a do capitão Jose C<lrlos Gabral, morto na Castro, Ni!o .Peçaoha, Ernesto Brazilio, Sebas
guerr:L conka. o Para.,g-ua.y, uma. pensão tião de Lacerda, Pa.ulino. de. Souza Junior, 
annua.lde 848$, independente do meio soldo ~!llyriol~, La.oélulpbo de Magalhã.es~ Lima. 
que percebe; Duar·te. Ca.rvn.lho Mo11rão, !\!outeiro de Bar-

Discussão unica do peojecto n. 2i9,de 1893, ros, 'Chag•.IS Lobato, Gonç.\lves R<tmos, Luiz 
mn.nd:~ndo que _contiJ?.·uem a. ser pagos a D. L>etsi, F'errn Junior, f'ortes·Junqueira, A\va-

.. - Mathilde de-Accloly-Ltns, desde 1 de julho. de ro Botelho, Leonel Filho, Octlwiano de Brito, 
.1892.' o montepio e m•~io soldo de seu falle- Pinto · ·aa l."onsecn. •. Arthur- Torres, .. Manoel 
cido filho, o alferes SehãStião'"Garlos ·Accioly :Fulgencio,Olegario:Maciel, Linâo!phQCáetan~. 
Lins; . Pa.r,\iSo Cavalcanti, Ca1•los.das Ch:•ga;;, .~lfre: 
· 'Discussão unico. do projecto n. ·122, de do Ellis, Domingos de Moraes, ~J.hcisco·· de 
lS9S; conr.edendo·a D·. Olym'pia Carollna da Barz·os, Paulo Queiroz, Costa: Juuior,'Gustn.vo 
Silt>a·Bara.ta. viuva. do- desenibarga.dor . Jo~-:- Go:.loy, FL~lncisco ' Glycerib,' .HeL:nienegildó de · 
quim Antonio da Silva. Barata, uma J.)eoSão MÕL'riês; ·Al'ves ·de .. Castro; .. Ov'idio·-:=Abrailtes, . 

. mensal de 100$000 :· . P•\u!a Ramos. Fraoci.;co Tolentino. · Emílio 
-Discússãô uoica.no ·projecto n.. 221 A-• . de Blum, Fonsecti:=Guimnrães, .P.ereira. Ja Costa, 

1894, conce,lendo a. D; Cyrilla. Rodrigues 'da Apparicio Mnri~nse;. Victorino MonteiFo, A.a
Silva, .viuva. ·do ur. Fr:ancisco .Rodrigues· da reliaoo Barbosa, Pinl'o da Rocha, Vesp~siano 
Silva, lente da Facutrla.de de' Merlicina uã. Bã- tle Albt!querque, Fntncisci> Aleocastl'o. e Pe-. 
hia. a pensão aonual õt~ 2:000$000 ; dro Moacyr: · ·· · · 

Discuss[o unica -do projecto n. 107, de Abre-se.a. ses:><"io •. 
1894. re1e'il.ndo a. presc:rip<-ão em que incor- E' lt'dn e ""m de""t" 1 t -.r 
reu D. Maria .Josephiua Feital Lima para _ .. ~-- "'' "' approva< a a nc n uu. 
perceber o meio 50ldo a.;que tem direito; . sessao antecedente. ~ 

Díscussã.o uuico. do p:rojecto n· 130, de 1895,, · · 
conct>dendo a. O. Ro:a da. Cunha e Silva. PIUl\!ElRA PARTE DA ORDE~t DO DlA 
viuva .do tenente. do exercito Alfredo Silva, ' . : 
morto. em defesa da. Repriblica nn. tomada da Não lla.vendo numero pal'<l. se votar a mn.-

. ilha de . MOcall;guP., U•O dia 2! de dezembro t<li'Ítl. in,licada O<~ orucm do dia, paSSa·SC à. 
de 18~3, a. pensao annu:a.l de 1 :200;SOOO. .ma.teria em discussão. 

'Levanta-se a. sessão ás 5 horas da tarde. E' annunchtda_ a. 2• discussão do projecto 
· ·o. ··159 ·A, de 1895, alter-<~.Iido ·a. tabella. do 

a.rt. '33·do decreto n. 848, de 11 de outubro 
. de 1890, accrescenJo mais 500$ M ' vencimento 
:· mens.'\1 dos- membros· do Snpremn Tribunal 

Federal e 30 •;. aos dos empregados·da secre-
lOO• s&l;Slo EM .18 De SE'l'E:UBRO DE .1895 tt1.r·ia do mesmo tribunal, com um~ ·emenda. 

- -· .... . ,- suppressiva da Cornmissii..o do Orçamento . 

·- -Presiclencia dÕs ·S··s'::' T'~'liares de' Lyra ( 3• se- ~E~tra ·ea{aiseussi<í o a.r.! .} :• . .. '.- . :· 

. _ ·-~~r.t;.~~':~~),.C~st<!-0·~~~t-~~o (;2<' ·~ic~~presidente) -o Sr. Nilo Pe~~h& diz qüê, cui .. 
.. : -. e A1_tur R•os (1. . 1?•ce -pres•deltte). . (hudCI .da situaçiio e.conomica da.jús~k-'1.-supe- ·_ 
·~-~ .. ~·.;~;=/:'·-, ·" · "·-=·"'' :.~'> .. · · :·: ;_ .. "· .· ....... · _ ,_t·int· do seU P!liz"ex~lamou .illllSt~e· p:trla_n:e~- .• 
. ··~· " '' A:'o meio dia. -proceüe-:sê .â. clu-~on\l\dn ; . a.<"qllal· ta:r:no'Chile:_qu~ assu.n·.~'segpr~!u.·,o~·pr:es,tJg~o..;. 
. ·.·, .. r.esp'ondilro-'os :Sr5,: Al7thút· ltio:i,.Co~ta ,l_Ze:- . e .. n. ele_v~'ção .. moral de. um dos · po~e:es orsa; 
._.-:".vedo, ·Tavares de - IJyra, Aleucar Gmmames;· · u.~cos a~ · Esta.do . .. . . -- . ,_ .· . .. .. ''··· .· ·· : 
·. . Si Peixoto;: _Eileto Pires, Gat!riet Salg>tclo, An:.. . ·~a ·grande .Repubh~l._do . . P~~:c~tl~o .•. con_Jo e~~.' 
'• · gusto :Montenégro, ·~Th·eoto111o de. ~rito, Sol- outr-c1s oJ•gamsações soctaes e. · P?_htl<'.as_ Jg_u<~l~ 

::,.:· J"nda .de J.;i~a;;, . . ~ive!iros, Luiz.: Dorniognes, meute ad~antada~, a ·preoccul!,acao. ~o le;;ts1a
;:::~ _ cos,tll):~~driguês; · .G·ll~ta:y'> V:eras,, Hduardo de: I do. r ~~m-.stdf!: ~ :d~ .. a~,paso:e ~::· ~9he.t.~~d9 .P.ela, 
.'.':::>~ Beri'éâo ,Chcistiil.o:crtl:~, Nogueira. Paraoaguá;- sqrte :dos _que ,.se~y~m.~ _~aca<? e .. ;ao, t!ifel~p_, 
~:-.=::~ ·.;;:.:. ~ -·::::.~.:·:':.~-. <. .:.. : ... .:..;-=~:.:· ~;~ .. ._.;; ·~ .... ~;' :~~~:: - __ :: . ._, ~ .. . '-'•• ·'··. -._ ... . . . . ·- -. ..:··. 

·•- ..Oo o 0:., • ."oo • • :..-:._.,. wo o 
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.;;;longe das pai.xões e do attrito d<\S a.ggremia~ 
ções pa.rtidarul.s. 

No Bt>:IZil. é exact..'l.men.te a justiça fedel'l\1 
o laço que deve prender ~L Uniã.o a:os Estados ; 
uio perder de vist;\ esse vinculo é dever (\os 
brazileiros que · viram e veem exaggerado o 
principio fec.let·ativo, enfraquecid<J. a idéa da 
p:~.tria. no chauuinismo e a emancipa~o cres
cente das antig;\S províncias, ccm sacrifi.cio 
talvez do espírito conservador da. nacion;\li~ 
dade. O projecto em diseussã.o não está com· 
'(lleto; o.orador dà-lb.e o seu ·voto, mas pro
pondo, uma emenda ampliativa e que estende 
os beneficios da lei MS jujzes federaes, MS 
procurado1'es secciooaes nos Estados. 

Recorda. :1. lei de 11 de outubro de 1890, que 
creou u. justiça na R.epubl ic:1, alludindo ãs 
su:\S im porta.ntes attribuiições e á ~opsag1:ação 

·que ella. teve nn: Constitúií:)ri.Õ Federal. A Ca
mar-a.sabe que a,ta.refa dos juizes ficou muito 
maior com os trabt\.lhos que scbre elles pes:\m 
iJela lei de 30 de janeiro de 1892, com as at
trillições que lhes incumbe pela lei de 26 de ja
neil;o de 1892, e, fiU:llme,ote, com os encargos 
que lhes· demos . pela. lei - de-20 'de novembro 
ae 1894. 

accumular os cargos de continuas e de por-
teiros. . 

O~ supplentes dos juizes substitutos, nas 
circum~cripçUes federaes, perceberão 2 • /o do 
prodricto d<\ divida ·a.ctiv.t arreca•iada. 

os escrivães dos supp1entes dos juizes sub
stitutos terão 1 •;. da cobrança da. divida. 
activa.. 

Os escrivães dos juizes federoes terão mais 
1 •;. sobre a arrecada~ão da divida. 

s. H .. - Saht das sessões, IS de setembro 
de 18~5. - J.Vito Peçanha. -

Nioguem mais pedindo a palavra, ê encer
rada a discussão do art. 1•. 

E' sem debate encerrada. a do art. 2• do 
projecto n. 159 A, de 1895, cuja. votação.fica - -
a:diada-a:te que a Commissão de Orç<unento 
dê parecer sobre a:; emendas do:Sr. Nilo Pe-
~oh~ _ 

E' :mnuncia.Ja. a continuação da 2" discus
s;1o do pr<~ecto n. liS, de' 1895, flxandÓ' a 
.dospeza do Ministerio.da. lndustria, Vh•ção e 
Obras. Publlc.'IS p:t.rn. o oxet·cicio de 1896. 

O ordenado desses · illustres funccionarios :.o Sr.. _1\..rt.hur Vasconcellos 
Dão C()rresponde ··á sua missúo;·nem-estti. ·na tem uni unico intuito, viotlo à. tril.luna: é 
altura d_a. crise gernl por que atrn.vessamos, justiriCilr diver$.'\:> emendas qne otl'ereceu a.o 
-nus Cap1taes do NOl'te co do Sul_. Entr~tnnto,lorçameuto da lnolustria. o Via{'ii.O, pedindo 
compete-lhes n eobt':I.!JC!·'- dà •liv1da. act1vn o o p3.1'a ellas a. atteoÇ;io do illustt·ado reh•tor do 
calculo do honrad~ i\hmstro da Fa1.endn. s6be projecto, o taltmtoso Sr. Lauro Mülle1·. Tem 
:L 5~ ~ontos· d~ rels·nnn_n,,es, em.umn. nrrecn~ este procedimento, oão por um<L exhibiç-J.o, 
daçM 1mperfe~tà c ~ertc1cote. O orwlo1· ft\11.:'- a que oem se coaduna. com o seu geuio, mas 
C:1mara com smccr1dn.~o; oem !\ll~de n_o seu simplesmente pm·a., li e algum modo, corres
Estado nataL A med1dn. e :.\ provlllenc1:1. le- poo.ler á con!lo.uça que u1ereceu do pa.1·tido 
g~lativa quo re~h\ml\ alc.'\Uç:\!11 a to·las ~ que 0 elegeu. 
reo.;loes da R.cpubl!ca; diz. re~pello !\tod0s os s .• Lc que fundameut.tndo eSS:\s emendas 
c,tcmentos quG compue t\ JUStlç:\ fcde~l DOS vem contrarh1r opiniões do illustrcs deputa
Esta?os. Urge que o l?~r;ameoto ~;;tte .do dos que as consideram como rle intere,;~e me· 
~re<.hto moral e <lo pre!>tlgtO de funccJonar1os ra.mente local ou estndoal; entretanto, em 
1\lustres. (Muito bem.) que pese aos dignos collegns, o oro.dot· discor-

Vecm ã, Mesa, são .lidas, apoi:.vias e envia- da· dessa , o~ioià<l,' porque elln. a~n·e.taria. a 
das á CommiSsão de· 01rçamento a.s se"'uiutes consequeucll\ de ficar o Podet' Leg1slat!vo re-

. " du:ddo · ao p:~.pel de homolog<lr as tabcl!a:s 

Emenda-s ao p1·ojecto n, i 59 A, de 1895 
vindas do Poder Executivo, sem considerar. as 
necessidades do paiz! Nada. mais Dtltural do 
que os· dP-putados ap1·csentarcm emendns que 

São tambein augoleCLtt\dos o~ vencimentos tragam nJclhorameotos para os respectivos 
,dos juizes seccioüaes, s:eus substitute>s. e .. pro- Est<l(fos,. Ílltel'l\ndo·.as v~rbas '· da proposta e 
curadores · seccionaes d·o modo seguinte .: diseordando da opinião do ministro·e· do re-

Os j urzes secciona.es do 'Distri.:to Federal, !ator. - · . . . . 
Estados do !tio de Jameit·o, s. P.a.ulo, i\linas E' ·assim que, .. e:n r~la.cão a. ptlrtos, vê·$e no -· .. · 
Ger~cs, R.iÕ;C.h-a.nile ·ao• · Súl, :B:~liia, Peruam- p~ojecto qu.c·a ~om~_issão . foi de, ~m · e~c!~si- . .,; .. 
. Luco.e Pari,· terão mai.s:2:.000$00Q.' · -· -·: . . · .. ;:V:lSt!JO exV:!9!'4tn<\r~~?:.e?.nf?CU~~uo. ~er.bn~:·e:- ·:: · ::'_ 
' · ·Os :j uiiés· seéciooaés ~. dõs.'-"·oútrós "Estados traonlmat:!as. pat:a os 'J>.:>t·tos: do -Sul, o<1.0 · -

·: tel'l1ci m3.is de 1 :'<ioo~CIÓO: . . : Jázeodó ab~luta.meute ·me~ção de_ por~?s 9ue -. 
. Ps juizes . . substitutos·" terã.o mais · d~ ~m n~c_e,sstta_~. da att~nÇ<Lo·. e· dos.cutdâdos . : 

l:000$000 . . ... · · .. · : ·· :·. · . . · · ' :· da. .Ca.omru; · : .· . · 
Os officiaes de justic~~.térji.o I •t.~a.cqbra.oça .Q or:-a~or fez .e~constdera.ções. :~.tte~den~o 

da. dívi'da:.activa, aléói das eusta.s ' do' .regi-: ,à sttuaÇll.(! affilCtiSSlma em q~e:. ~e .:acha.:. o 
mento:.ae: z· dé: 'setembro de . ~874; e' pôilendó Estàdo:qu·e representa;· ~· qua.l'receõeu a fede· 

~~ ~~ • ,. - · ! ... -
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ração de braços aherto:;. acalentando esperan-~ Estado que representa nas boas graç:~s d:l. 
ças que bem c~do se· ilisc! p~ú·a~ú. P<\1':1.. que .a dist:ibuiçã~ do orçan~ento. . . . 
Ca:nara possa Julgar 1la s1tuaçao do ?1a.1~h~•,: P1a.u11y e um enge1tad? e tem Sido aban-
bnsta adeantar que a sua renda, pr1DC1paL~ douado desde'" mooarclua. 
mente ti1·ad<lo do imp•:sto sqbre " imlnstl'h~ Ditas estas P~"l'7vr:ts, . sent!~-·Se esperando 
p:1storil. não excede dH 550 contos de réis, ao .qne o Estl\do do P1a.uhy possa tambem ~ece
pass•> que a (!espez:\ é de 700 a 800 con- ~e1• alguma cousa. pat•a sua completa. mte
to;;. r.~ita em nm:J. zona extensis:>ima, com 111·~- gralisaçã.o. 
nos de 300 U1il h:tbitan te:>, sem vias de com-
muuie;lçáo. sem um porto, etc. O governador, . O Sr. Lins de Va:sconcel
attendendo ú. ~ituaçiio tristi:;sima. do Estauo. l os -Sr. pr,·siderite, imita.udo o que aqui 
viu-se obrigado·~ cort;tr serviços iuadia.veis e far.em os deputados dos di.Jferentes Estados, 
que; atteadiam a. neeessídade~s -palpitantes, veuho, como representante do Districto Fe
l!onforme prova o orador lendo documento deral, reclam:tr por miulm. vez aquillo.que a. 
-ça.lioso. Coustitui<;ilo lhe delegou e de que n.té hoje. 

O rlescui(lo dos Podeees Publicas muito tem apezar dos reiterados protestos, apezar das 
concorrido para u·ma. tal situaçio do Pia.uhy diiiereotes reclamações que teem passa.do 
e de outros E:>ta.dos Jl(!•bres do Norte, porque por esta Cam:u·a, :apezar uo reconhecimento . 

. veem-S«<'em todos·os orçamentos Ii~<urar vet·· rei to pelos ditrerentes ministros que teem pre
. bai,:i)<ttO. .. ilnrnigril.çã.o: e g-J.mntla. de juros· a sioido as ditrerentes .pastas, absolutamente 
e;;ti.id:'mdo SnC.semp1~e mais r.worecido! O não se tem.feito o menor caso; não se tem 
Piauhy foi excluído d;~ vet·ba de immigração,. d:1do a miuima. attenção. 
bem como deixou de tet' o augmento de cou- Da mesma maneira que elles, e como repre
tadori<1S no üistricto telegra:p!liCJ, quando sentante d•~ N:\ção, exerço um direito cum
e:>te mmo de serviço tem.sido muito ... desen- prindo um dever. de vir em nome -da .Nação 
voh~ido depqis'da. RepubliC;\! _exigir o exactô éumprimeoto d:~ 1ei fe~era.l. 

Entre as emendas apresentadas, uma ha Causou-me mais uma vez surpresa, e .sur-
em que o· orador· perle que se mnude a.tuiliar preza. não pequena, o ver no orçamento ela
a construc~.:to·de um(l. ponte lig;\udo. a villa borado pela illnstr~:1. Commissão de Viaç.'io 
de Flores ã. Thet·izi na,. visto tião ter recursos tlgur<'lrem ainda, sob a rubric~ n. 20, com a. 
para·fazel-o ·a. compaDJhia.partiCI,llar que COD· detiomiO<Içiio- Obl".lS· publicaS --: Set:V.ÍÇOS que 
struiu a Estr<:~da de l<'•er·ro de Ca.xia.s. ha muito j<\ deviam ter passa1lo pa.ra. o 

·No anno p<'I.SSado foi cçJDsigoado ~m~ verba Districto Federal. segundo preceitua . o nos:o 
de 100:000$ pam esse :;erviço; m:1s é sabido .pacto fund~mental. . . 
que o Mini:;Jerio da Vh\1(<10 qu:~si nuuc<t np~ ACI'Cdit.'\va que os el.lbor:ulores <leste ?r-
plic.'\ essas verbr.s. .çamento, <~ quem absoluta.mente não se pode 

Cootioli(l. o orador, justifil!an1o a necessi- negar o mais a.ceudrado patriotismo e o mais 
dade que tem o E:;taJ•o do Piauby de possuir confirmado Iepublica.nismo, antes de mim~ 
um porto de mal', sern o qnal não é possível lembrassem que .devia.m dar cumprimento a 
o seu progresso. lei feder:1l, a.quelht justamente que serve do 

Mas por ahi se d1~prende a. necessida~le base õ. nova org-.1nisaçã.o política.. Como, po· 
inadiavel do melhor<lomento do rio Parna.- rêm, assim oito aconteceu, apeu.r de já ter, 

· hyb:~, tanto mais qu:\llto a iuici:üiv<'l. iodivi- em di:;cul'SO profel'ido an. sessão do ·anno p~s
dual tem feito o:; maiores esforços pa1~1. S:ldo, reclama.<lo, prova.ntlo exuberantemente 
levantar o Piauhy, cs:t.at.Jelecentlo comj.Janhias que este. assim cumo outros serviços perteo
de [1:\'l,''(,>gi1çã.O finvial $em au~ilio dos ?oderes cem à. Municipalidade do Dístricto Federa), 
Pul5licos. apeUU' de não set• ter feito isso, ven bo mats 

. O auno pas;ado foi consignad;1. um:t ve_rba uma. ''ez ?-PPellar p:tra _o· pa.triotis~o d3: C;t-
-pnr:a o pQrto da. J_\m~•rr-.lÇ<LO, os engen~~u:o? l)lara pedwdo <t exe"uç~o d.a .refe~tda le1 . _ 

.. gastaram meuos de 20:000.~, e oa.da obti· · De accõrdo com isto, Sr. pres1dente, nao 
Veri\Jn, . •C., deixa.rei de Citar, par<\ ·mel h OI' justificar esta. 

l'.:ntretanto, <l,iz o o:ra.dor, a solúç.ão _deve minh<t asserção, topicos dos relatorios ~os 
ser pr·0mpta, porque :L o!Jstru~çã_o Jrarã. .mai~ differentes ministros que se · teem su.ccerh~o 
ore::; despezos. · · nas· diversas pastas, úm . dos qu<tes faz hoJe 

. Devo tam\lem lemul'ilr, e ·chamai· parn. e5te parte dest~ camara, ·e, repetludo e · fazendo 
· ponto atteoção' •.lo illustra1l_o· ~e~üor do or- notar. o sentido de suas 'Pala.vr,,s, ~p~ro pr?' 
ç.1meoto, o .art. s•:da Constltu~cao - que ~eda vocar da -parte de S. Ex. a remmt!:>ceocm 

. ao.govel·oo fed&ml cr·car<!-istiocções el)'l ft1.vor exacta do ~u procedimento como ministro, 
··dos: portos·de· uns; co•ntra; os de outros Es- e a. sua· reproducçi'io · h~je como depu?do. 
_ tados. ... _ . _ .' . .. ... . . Refir·o-me ao Sr . . Serzedello Corr~a .. .... 
. ·E$pera>dá' illustrada .commissüo um .. pouco. · s:· Ex. como Miri!str()da_ Fazenda. ' em -~u 
.:.de,;Jl~nevolencia: e -qw.,J~ça. .. contempl~r..o .. ·rela~ori~:>de.l893;: d1~~ .a ,p,ag :)3~. :· __ :· .-::,_.: 
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. · «Em portaria. -de 1 de .março .ordenei ai . O Sa. JosE CARLos-R' possivel.que ·tl:l..or· 
Recebedoria. que entre~;asse à lntenueocia g-;\oisução do p:lrtido da gnarda-vellu~ poss_a.
Mnnicipal todo~ os · serv1ços que lhe pet·ten- se obter melhores resultados para os negoctos 
ci;un e liquijaudo a t·espous>tLilidade da .. municipaes. · · · 
União, a COUtll._l' do dia.. 6 ~e tle?-embro em 0 Sa. LINS DF: >"ASCONCELLOs-1\·las SÓ com 
que ficou org-.J.n1sado o lJtstnct~ l'~der:>l. a reforma dü. Constituição é que se póue or· 

E:,;ta se [ll"Oc<;d&odo a es;;a hq';lu.la~o com ::-auis;u· d~ uovo o Oi~t.ricto Feaera.l. " 
(l. _r.:t·esenca e~ concurso de fuocc!OOtUlOS :n~~- v Senhores, ou nós temos :i..feder-açiio, confor
mc!~<les, cont1~1~audo, eutt·etamo, o me~mo me roi assegurad<.J. pela, Coostituicão de 24 de 
seJ·vtço a _ser te1t?,. como ~autes. até . que "' r~vel'eiro, e é p1·eci;;o que todos os bons repu
.Inteul.lencJ<~ Mut~lCtpal :>e .Jultrue habilitada ulicanos- quer os de 15 de novembro, quer 
p:\r<\ cham<lr a Sl a ar~Etcadaçao das rendas osaoterioresa essa tlacta. -se empenb.em velil. 
que lbe.foram traosfer1d.as.» sua. realisação pratica; oll eutão nós não a 

Esta. pr;ova, Sr .. presidente, já a. Municipa- temos e excu'Sado é andarmos f;\tendo t~.qui 
lidilde tio Dist!'icto Federal dell por mais de estes tiugimentos .. -
uwa. vez, quer por commiSSÕl!S que !11\\0UOU . 0 SR.. AURELL\.NO BARBOSA- Estas Simula· 
l\ esta C~lllar:l; . que1•· )flOr IDÍI~l, que t~OhO çüeS. 
r·ec!il.l~:tdo a e_ntc~;;~t des:;e serv1ço, que amd<~ · .- _ • 
não fol transferido. . O Sa, Ln:::s DE VASCO>'iCE~LO, • .. - e repre· 

A MUOiCij><\lidade tem se mostrado ::\pta SCI.ll"ndo um pu.pel pouco tllgoo e pouqo J:'CS• 
P<W<\ receber esses encai·gos que da União pelt:.ve!. 
_jommpassados para ellla. como tuubern as O Sn.. JosE: CARLOS- v. c:~. estú.aceusan~ 
lendas que· devetn f;.\.zer face aos r~_~e~·!~~s .do severament9 o seu-partido:· - - ·· · 

-- .enc;trg-os. - : • · . ( '> -; . . • · . o SR.·. L1xs· 15& VAscoicELr..os - Não esL'o11 · 
_ :~l~tla.. 1mus •. E!ll J8.~:.., ~_Sr .. Ro~1'1g_u~_s âccusaodo o meu partido, estou acéusa.ntlo a. 
A h e~. a~tu~l ~!lUI~tro .. ~a. Far.eod~ •. Jil. dJtt:'= llil:e~ç;io que se tem dado a. certos ramos do 
e1n seu 1~_1n:t~uo 3: . p.t.~. .98, _tratando da servH,;o publico. . 
l'ecebedou~ d.~ Caplta~ l!ederal - E. si o wet,t pat•l!do tem resp~msabilída.:J.es 

~< Recebedoria. •la Cil.pi't:l.l_ Felleral. : __ . ou tem e1·r_os; co:npete· ilo n<•Lre depntado 
o ·m·t.-·10-·da leí ·n. ·26. de-30 de ·dezembro proftgal-os na certel.à de que eu o defenderei 

de 1891, determina a· extioc9ão _desta. repar-. d;ts accusações que não me pareceremj ust:1s.' .. 
tiçã~, . atteodeodo _ ~ .9ue: g~ande parte ?ôs O SR. Josg CA.litos- Então V. Ex. acha qne 
serv1ços qu_e. ex~cutn, ·deve ser tr~o~t'eritla o seu partido tem defendido os interesse)) mo· 
pam a Mumatp~lt~ade, lo~o 9ue esteja regu- nicipaes ~ · 
la.I·men te constLtut_do o .Oistr1cto Federal . ., 0 s~. Lrxs DE v Asco::;ocELLos- Não se trata 

Além disso, Sr: presidente, eu me dispenso disso. E a pl'ova de que esses interesses· 'tião 
de_ razet o _courron~o entre·~ tabella_ aeresen· são descurados pelo meu partido é que eu 
hlila pelo 1llustre 1:eht·or da com~!"Sll? e as estou ft\Zendo o possiYel por dcreodel-os. 
t.tbellas do orçamento da Mnm_clp;~hdade, 0 SR. CoELHo GL."\"fl<A. _ lpoia.do 
pnra prov:1r que aque•lla_ org<tutsaça.o esta · ' . ; • . 
compleh e per-feit:~. G a. passn,.em desses O SR. LJNS DE VAsco:s-_cELLos- Trat.-me a 
serviço:; p:m~ '' Municipa.liditue d~t·i~ em re- tribuna, Sr. pr<!sidt>p_t0, at~i.:t;~fl~l~ ·,coosi· 
snltado uma economia de milhares de contos· .derações· qUSl ·~.m.oo· •;te f.~er; tl.JUS'thk~.'ue 
pnr;\: a. Uniã.ô,-·istô é, a economia de toda. a uma emeod:'l. que jf\. ®tiei à :l'Aesa~ l.l:, (ju_e 
despeza· que elh'l. nctual.meute f<\Z com esses -~ive o _prazer de ver publi~da, que se :erere 
serviços, que devem s•~r feitos pela. :VJuuici- . a. rubl'lca n. · 20 d~ Orçnmeu~p · da ,Ytação_. 
p:~lid;;u;le. :. _ . E parn. ~~v, .. ., ~~~e. 

N[o comprehendo,. p.ort.1.nto; qual a raz[o tinha raza"'.~m .~rt~e -
por que se tendo passa.do · v:Lra os dill'.~reutes da, ~.pez:u~. <lo 
&tadoS aquillo que a elles ficou perteocenilo 'Chefo ~O ~e~VI . ' · . ~~ - J 01 . I O : pela 
pcl:t.Constituiç;io, s~ 'persista ·até hoje, ' não Comm~s~o de fn.zend:t, o llill$tre ·r~l~'l.t?r da 
dir"'i em negar, porque set·h• i.npossivol, tnãS Comm1s;;:~o d'!- ,Orça.rreuto ha. de per.m1ttir-~e 
·se persista. em não entr·eg:tr ao Districto · Fe- qu_e _eu a. JUSt\ttquecom as p<tlo.v;-as·do Pl:'OP~JO 
deral .aqui tio qne· potileí'llie .. foi ·trao~ferido. m1mstro, que, pas_saodo pel~ pasta d:'l. ·vt~ça.?, 

. . ·.· .... _ .:B· ... : • • '" · ' · • , ; · · . . .. recouheceu ·que na.q era ela su•~ - compateoclO. 
.• O .s~ . t\:UltELI~\~o_. . A!lB~SA::-.. E prect,o .or· intervir . direct:\mente rio aba.Stecimetito d3. 
.. ganiS~f.d:!l-~vo_~ .DI~t-~tc~. :federal. · ~ · , ·ág:!la, porquanto· esse _serviço,perteucia·â. .MI!" - · ·' 

O·SR. LINS·DE VASCONCELLos:- ·A_. permaoe:.· ·oicipa.lidade:·· ... . · .. · · ': · ' ' _. :': 
eerem ·no esta.do em.:qu-s: permanecem os ne-. :. R~liro"trie ao Sr. R<\ula,.,.e ·Sou:t:'i~ .gj1e,;;'.:'no.. .. 
.gocios rnunicipáes:seriu:prefer.i:vel 'da.r-lhe-no-· SeU'Te\atorio de '1893/à pag-·;· 240; disse '·-o'-~ · 

· '~vaorgli'nisiiÇão+mas~.; -•. ::·, .. · · · ,, '· ·.: guinte: ·.. . ... .- . '",··~"'·.-·: 
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c Embora. o progressi•o augniento de con
sumo ( d;\ t\gua.) esteja a pedir pr·ovideocia.s 
par.\ cllarctar aquelll\:; dissipa.çõe;;, não creio 
az;\da. a. occ:tsi5::> para. fallar-vo;; de reformas 
no systema do abastecimento. A' Muoicipali
cl<>d<!, dentr·o em pouco, p:lSSH:i. esse serviço 
como e de lei, e o ensejo se apresentar;i. de al
terações, benerici-.\ndo a populaçã.o assim pela 
economia da. fortuo:t publi.:a., como por mais 
eqaitativ~\ distrilJuiç.ão.:. : 

Pot·t.'1.oto, não veo ho trner <i. Camar;\1 
com esta .;mendn, utna1 iuuovação; não venho 
pedir uma. despeza.; ""·enho reclamar, em no
me d~t Constituição Federal, que nos legou o 
systema. político que !nos rege, o exacto cum
pl"imento daquillo que nella.licou estabelecido. 

Já que de todos nós: é conhecida a situação 
da Muilicipalidade. direi, com t:1.oto mais 
direito quanto fui mElmbro da..1uella corpo
racci.o, e por isso conheço de perto as suas 
c!espezas e as suas rendas, que, em grande 

vparte, o de;;equilibrio de que se recente actu
;t !mente a ?.luoici palillaJe é exclusivamente 

- devitlo, si não ao ·desprezo,·· pelo menos :i. 
·grande :injusti~ pot• parte do governo. da. 
União . . 

O SR. ANro~ro DE SIQUEIRA- Ou a pessima. 
orgau isação. 
: 0 Sn.. Ll"'S DE V ASGO~CELLOS - Ó'u a. pes
sima. organiSllção, acceito a. pbra.5e uo nobre 
dep_utado. 

o SR. ANTO~IO DE SIQUEIRA- Exagero ue 
funcionalismo. 

0 SR. Ll~S DE VASCO:o>CELt.os- Ten'lo sido 
trausreridos para. a Mnúicipalidaue diversos 
ser\'iços e diversas rendas, até bojo niio lhe 
teemsido eutregues. Acontece que o governo 
da Uniá.o, pela \J<\Ia v ra dos seus mioi$tros 
exig-iu que a. Municip:tl'itl:tde se org:tni:~.t\SSe 
defini ti \'amou te, pl\l'<l ]pOder u~poisrecelter di f· 
fereotes sel·viços que p;u·;~ ell:.~. tinham pas
:sado. No entretanto o• que succedeu? A Mu-

De acctrrdo com este modo de pensar, -creio 
que a Cumara. mais umá vez terá ensejo de 
proceder de accôrdo co:n os princípios que a 
Constituinte nos legou, salvando a Constitui· 
ção que ·deve ser o nosso maior ido lo, para 
que a. Republica. seja, como nós todos deseja
mos, uma re:tlidade e não uma. rtcção. 

Creio tet· di to o uaslante pam provar não 
só que a minha. emeo~a não é intempestiva, 
como lambem que a muito tempo devia ter 
sido atteudido o a.ssumpto a que ella se re
fere. 

(Muito bem, muito bem ; o o1·ador é muito 
comprimento.do pelos seus collego.s). 

Fica. a discussão interrompida até a. con
clusão da vo~\o das matarias. 

Comparecem mais os Srs. Thomaz Delfino, 
Lima. &cury, Matta Bacellar, ca.rlos de Nó
VMS, Bricio Filho, Ben&dioto Leito, Anbio 
de Altreu, Pires Fer~ir-.t, Thomaz Cavalcanti, 
Joáo Lopes, Fra.ociséo Benevolo, José Bevi· 
ln.qun, Trindade, José Mariano,_Tplentioo de 
Carvalho, Martins Junior, Ga::par Drum
mond, Lourenço de Sã., Medeiros-e Albuquer
que, Miguel Pernamôuco, Gonçalves Maia, 
<.;arlos Jorge, Araujo Góes, Clementino do 
Monte, Geminiaoo Brazil, Gouveia Lima, 
Zama., Augusto de Freitas, Neiva., Francisco 
Sodré, To$ta., Al:1sttdes ·de Queiroz. Edu:1rdo 
Ramos, Paula. Guimar-;ies, Vergue de Abreu, 
LeoYigildo Filgoeiras, José Igoa.cio, Flal?o 
de At·.>.ujo, Toleotino dos Santos, Sebastião 
Landulpho, Paranb.os Montenegro, Atb.t\yde 
Juuior, Torquato Moreira., Galdino Loreto, 
Antonio tle .Siqueit'a, Serzedello Corréa, Oscar 
Godoy, Al~indo Guanabara, Americo de Mat
tos, l:!elli~arro de SouZ<\, Barros Franco Ju
nior, Ca.mpolina, Ferreirt\ Pires, Rodolpbo 
Abt•eu, Cá$6miro d;l Rocha., Bueno de Anura· 
da, Moreira d<l. Silva, P.tdun. Salles, Adolpho 
Gordo, Di no Bueno, Lameuhn. Li os, Almeld L 
Torres, Lauro l\Iull'er, ·Martins Costa., 1\Iar
ç.al C:scobat· e Rivadavia Corrêa. - uici palidade or;.mnisou-se de um modo com· 

pleto pat-.\ receber ess:es serviços, e até hoje Í>eixo.ra.ru de comp.1.recer com causa ~rti
a União con;erva-se cornplttam2nte sut·c.ht cip;tda. os Srs . Rosa e Silva, Coelho L1sboa, 
aos seus pedido$, fJUe alias jâ. deviam ter sido J::oé:\5 Martins, Palro Borges, Hc:lvecio Mon
atteod_idos h;L muito tempo . te, Chate;\ubriand, Armioio Tavares, Mareio-

Nem se me diga. qu<! esta. pequena. garantia nillo Lins, Manoel Caetano, Diooysio Cer
que a.ioda. resta. á Uuiã.o vue ;;er sugadt\ pela queit·a, ~b.rcolino Moura, Foos~ Portella, 
:Municipalidade. Absolutamente não vae por Pouce. rle L~on, Lirb.1.no .~arcoodes, Almeida 
nmis de um motivo, útrn dos quaes é porque Gomes, João Luiz, Vaz de Mello, João Pe· 
a União uão póde q uorer coo,;ervar aquillo niJ.!l, F.r-J.noisco Veiga, Lo.mounier Oodot'redo, 
que não lhe per·teuce.. lttbeiro .de Almeida:,· Valla.dares, .Cupertioo 
. .. Niio e: dos govllrnos que se-respeitamo con· de Siqueira) Tb.eotonio de Maga.lllães, ·Matta 
serv~r em seu. poder aquill.o que pecteilce a: Macbãdo, ._S,imã~ da GuÍlh~; ·La.m'ar~in·e, Costa 
outros·. Alem.urs3<?., pam.fll.zer face a. e.stas: Macha.do, .. Almeida NogoeLra., ·. Domingues de · 
rendas q_ut~ passarç. pa(ra a. . Muq~~ipalida~e a Castro, Paulino.Carlos,Hercula.no.de .l.':'.l:eita.s, 

·~· uniã.o.já. t r::m em e1f(lcti•a.· cobrança. outras .Ciocina.to · Braga., ·.Xavier·. do ·::Valle;: ·Luiz 
q-gliJ.?O!i~m.~P.I!P~'.iF_lÍ~J~~~iJ!IorQ.en..te:~.<i11l'ere~ça . .Adolp,bo,_Caracioló~,e,,,,Angelo_J>jnheiro.: .~ 

·.~. · =-11ue porventura.· po~ ·Wl:_ver. .,.. ·"' · : sem causa. os -Srs. ~ Cunha. ;Lima;· ·Rocb& ca;. 
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vn,!cao~i, ?Ietoa N11!les. E:rjco Coel~~; . Euz~bio 'findos - do_ .Mioisteri;; d~ Fa.zel,lda, ·· ~~t .. ;o, 
d~ 9uetroz, A.,ostmho V1d:l.l, Julio Santos, n. 31, da let 11. 260 •lo 24 ele dezembro de 
\tetra de i\Ior.ws, AliJerlto Sal!es e Furt:cdo. LS94,o credito supple:_naot:w de 193:000$ 

E' posto n. votos o a.pproYado o requeri- v:.t·~~ occorcer .a despezas com serviços, j<~. _ 
mento do Sr. Thoma·1. ~.::avalcauti o1Iet·ecido ~m pal"te realtsado ; para. cana1i.saç<1o ue 
D<\ sessito de hootem e relativo 'a J\gencia a.:rua pãra a. cidade de 1Vlacü.u, no estado do 
Fioaocin.L de Portugal. «.to GJ<tnde Norte. 

·\rt 2" Revo'!'a.m se .. ~ d"· · -Sã.o succe..<;Siva.l!lente sem deb:~.te a.ppro:>a.- ~' · • . · o • ,..., l:.poStçoes ern 
das as Red:~ocÇões tioa.cs: dos pr<'jectos ns . ~o:ttrano. . 
J9i A. e 179 A, de 1895, para sarem êll~Ja.- Safo. dM commissões, 17 de setembro de 
dos :LO Senado. 1895. '§ii,~nhos ilfontaneoro. - J. A. Neiva. 

O Sr. Augusto Severo (pela or
dem) Je,uel' disvensa de irnpt'clssã.o, p:~._ra. a 
lteda.cção do projecto 179 C, de 1895; bontem 
approv3/.lo, o qua.L se acha. sobre a Mesa.. 

Procedendo-se a. "\'"ota.ç-,.1o rlo requerimento 
.tlo Sr·. :\u~asto Severo, reconhecê-se têrem 
votado a. favor 88 Srs. deput<v:i.os. _ 

O :St •. Pres.id«~nte - r; requeri-
mento roi approva.do. · · · · 

O Sr •. -:Tosé XgxLac:.io (pela ordem~ 
requer veriticaç<'io da. vot;~.Ç;i.o. : - . 
_Proceden"do-~e á veridc;~lo reCÕilhe.c~~~e 

nao haver numero.: : · · 

O S1·. -:l?re$.i<le::tte - \;ó\1 manda~· 
pt•occdet· ã. chama.da:. • 

Procedendo-se. á clla.n:a.d:~.. verilica.-se. te..: 
rem-se ausentado oS Srs.: Hollandil. · de'i.itna. 
Trindade, Rodrigues Lima, Hecinénegildo 
de Moraes. Pereu-a. .da. (;os~. Appa.ricio Ma.
rien!>e c Pinto da. Rocha .. 

O Sr. Presidc :nte-:- Decla.t-a. qne 
rcspoodoram á cba.ma:Ja. 14i Srs. deputidos 
velo qne se v<1.e p1·o:seguh· na<> votnc;õe_s. 

E' posto n. v.>tos e npprovatlo o requeli
mcnto do St·. Augusto :Se\·ero. 
~m seguido· é sem do bate apP.rovad:~ a. se

~uruto 

Reda~:üo 

F. Lima Duarte. · · 

O Sr. Pt·esidente - O projocto 
•a.e ser enviado ao !:ienado. . 

Siio succes:;_i ra.meute postas a votos o a.p
j\rov;vlas as se~nintes cmeudns da. Commis· 
>ao d<l Or-çameu'to, do projecto n . 1~2 de.1885 
ftx:1.t1:lo a despez:~ do Mioistet·io das Rela.c~e~ 
Exteriores. · · 

li. Commissão do OrçMleoto, no intuito de 
acommodar :~.o Ot·çameolo do Mioister-io das 
H.e!a.ções Exteriores ptu-n. 1895 a rerormu. do 
corpo diploruatico e coo.s.ulat· "<"ota.da. peln. Ça
mM-a. em 3• discussã.o o.O:et·ece â. i·ubrica 2• 
- Legaçõe:; e .Consuládos - . do . projecío n. 
122, deste a.nno o. se.z11inte · emenda. sêb-
~titutiva.: ~ 

2 - LegaÇões e Coosu1a.dof, ao C3.lllbio de 
27 d. sterlino_s por l$000. · 

Estados Unidos da America 

Um envi:tdo extrnordioa.rio e ministro ple
nipoteociario : 
Ordenado........ ............ 6:000$000 
Gt•a.tifica.cão ..•. . -...... . .. .. 4:000:)000 
~tept·escut~üo ...• : .......... 20:000$000 

Um 1" secretario de legação : · 
Ort!onado..... . . .• .. • . . .. .. . 3:000$000 
Gt•a.tili~ção •• . .•.•..•.•• ·•.• 3:000$000 

U ro. 20 secreta.l'io : 
Ordooa.tlo ••.•••••..••.•• • .•. 
Gratilica.~-ão ..•. _ .... • ... •... 

2:500$000 
2:500$()00 

N. li9c·- 1895 Um consolgor-..tl de1"cla..sse em Nova. 
York: 

Rcclàcçuo final do projct:to n . 170 11, deste Ot•deoa.~lo ...... : . • .• . • . . . . . .• 4:000$000 
mtno, abrindo o c1·edito supplcmantav· de Gra.titl<:<tçào. .. .. . . . . . . .... • .. . &R:000$000 
193:000$ â 'Oerba - Exa,·cicios findos - Alu~uel d.n. ca.s~ p <11'8. a clla.n- . . .,.~00. ;: ~J\_00 para P<f9a>nento da canalisaçtlo de ~a cetlada. da. leg .• ção até.. .. -<- , v....., 
pa1·a a cida.lk de Mu.ccill, no ·Rio Gr."arntc E:tpedieote d11. legação ... . . .. .:?<>0$000 
do No1·te. · , . · · ·. - _- · Um :vice-consuLom...Be.ltimore : · .. ::· .. ." 

. O Con"resso -Na.ciooalresolve: · '·: . Gratifi~.-i.o <\te.·;-. :~."~ .. : ... ··· ·- '4":000$oQÓ -· 

. Art. 1~ o · E;- ·~ -;,:ov~t:~,l) ~~t~ri;a.d.o a. ~brir . Yn.:..~.iE~=-~~~.1!! ~ril. ·.Ntlo;:"a Orlea.n~}: ·'- :. ). :~ 
··._-no =-oo·c~erite··: e~e;?icl~·;_· ~i verro~:~;:~\:,~réic~~~ . G:,M!fi(;aQ>i.<f a.té ......... ; • ~.: --.. _- 4_!~~~?o : 

C:>.m:t.t'3.V.V : . •• ,:a :·: 
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Um 2" secretario: 
Ordenado ............... , .. . 
Gratificação ................ . 

Um 1" secretario: 
2:500$000 Ordenado ................... . 
2:500$000 Gratificação ...............•. 

3:000$000 
3:000$000 

Um consul geral de 1 a classe em Buenos 
Ayres: 

Um consul geral de 2' classe em Assum
pção: 

Oedenallo .................. . 
Gratificação ................ . 

Um consul em Posadas: 
OL'denado ................... . 
GraMficação ................ . 

Um vice-consul om S. Thomé: 
Gratificação até ............. . 

Um vice-consul em Libres: 
Gratificação até ............. . 

Um vice-consul no Rosario: 
Gratificação até ............ . 
Expediente da legação ...... . 
Expediente do consulado em 

Posa1l11s .................. . 
Aluguel de casa para a chan-

cellarüt da legação até ..... . 

4:000;\;000 
8:000$000 

2:500:i;OOO 
5:500$000 

4:000$000 

Ordenado .............. . 
Gratiticaçiio: ............... . 
Expediente da legação ...... . 
Aluguel de casa para a cltctn-

cellaria. da legação até ..... 

Suissa 

3:000$000 
7:000$000 

500$000 

2:000$000 

4:000$000 
Um enviado extraordinario e ministro ple

4:000$000 
500$000 

nipotenciario: 
Ordenado ................... . 
Gratificação ................ . 
Representação .............. . 

Um 2" secret::lrio: 
500~000 Ordenado .................. . 

2: OOO$OOO Gratificação ................ . 
Um consul geral de 2' classe 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

Repuhlica Oriental elo Untguay Ordenado .................. . 
em Genebra : 

3:000$000 
7:000$000 

500$000 Um enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario: 
Ordenado ................... . 
Gratificação ................ . 
Representação .............. . 

Um 1° secretariode legação: 
Ordenado ................... . 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

Grz.ti5.cação ................ . 
Expediente da legação ...... . 
Dito do Consulado Geral. ... . 
Aluguel de casa para a chan-

500$000 

cellaria da legação até ..... 2:000$000 

Gran- Bretanha 

Gratificação ................ . 
3:000$000 
3:000$000 Um enviado extraordinario e ministro ple

Um 2° secretario: 
Or1lenado· ......•............ 
Gratificação ................ . 

lJ m consul geral de 1 • classe 
vidéo: 
Ordenado ...................• 
Gratificação ................. . 

Um consul em Salto: 
Or,Jenado .................. . 
Gratificação ................ . 
Quatro vice-consules ........ . 
Expediente da legação ....... . 
Aluguel de casa para a chan-

cellaria da legação até ..... 

Republica do Pamguay 

2:500~000 
2:500$00(i) 

em Monte-

nipotenciario : 
Ordenado .................. . 
Grati5.cação .........•....... 
Representação .............. . 

Um to secretario de legação: 
4:000$000 Ordenado .................. . 
8:000$000 Gratificação ................ . 

2:500f;OOO 
5:500$000 
5: IOO;f;OOO 

500$000 

2:000$000 

Dous segundos ditos: 
Ordenado ................... . 
Gratificação ...........•..... 

Um consul gel'al de l" classe 
pool: 
Ordenado .................. . 
Gratificação ................ . 

Um consul em Georgetown: 
Ordenado ...............•... 
Gratificação ............... . Um enviado extraordinario e ministro ple

nipotenciario: 
Ordenado ................... . 6:000$000 Um consul. em MontreJJ: 
Gratificação ................ . 
Representação .............. . 

4:000$000 I Ordenado ................... . 
10:000$000 Gratificação .....•........... 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

em Liver-

·1 :000$000 
8:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

2:500$000 
5:500$000 
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. Um consolem Londtes: 
Ordenado ....... .. ......... . 
Gl'll.tificaç-.J.o ................ . 

Um consul· em Ca.rdüi: 
Ordenado ....... . .......... . 
Gratiftc.lçã.o ..... ... ........ . 

Um cbanceller em Londre~ : 
Ordenado .............. . .. .. 
Gratifi~ ...... . ......... . 

Um dito em Live11100l: 
Ordenado ..... . . ... . ....... . 
GratificaG<"iO ........ . ....... . 
Expediente\ tia. le.,"<l.ç.ão ...... . 
Expediente do co~sulado em 
Geor~etown .. ~ ........... . 

Dito do consulado e:m Mon-
treal .................. ·.· 

Dito do dito em Ca.rdi:lf ...... . 
.tuuguel de ~ par::J• o. ebo.n

cellarin. d:J. legac;:~o a.tó •.... 

Fra.nça 

I 
Po~g~ · 

~:~00$0"' o8 Um envindo extra.ordina.rio e ministro ple-
"·" nipoten.:ia.rio : 
., .- . I Or~enn.do,:..... ... .. . . . . . . .. 6:000~00 
--500SOOO Grat1ftca.çao..... . ........ ... 4.000SOOO 
5:500$000 Representação............... _ 20:~ 

Um 1· secretario de lega.ção: 
2:000$000 Orrlenado ........... ... .... . 
:!:000$000 Gra.titicaçiio ....... .. ....... • 

3:0VOSOOO 
3:000$0.00 

2:000$000 
~ 2:000$()90 

1 :500:)000 

Um z• secretario: 
Ordenado . . . . . . .. • . . . . .. . . .. 2:500$000 
Gratilicaçã.o............ .... . 2:500$00() 

Um consul geral de l• cl~e em Lisboa: 
500$000 Ordenado................... 4:~ 

Gra.tifi~i.o.......... .... .. . S:000$000 
500$000 Um chanceller em Lisboa: 
500$000 

Ol'deno.do ....... ..... ...... . 
2: OOO:f,ilOO Gratificação ... . · ............ . 

Um ci5n:rul no Porto : 
Ordenado .............. . .. .. 

2:000$000 
2:000$000 

·um en\"iado extrao:rdioa.rio e ministro plc
Gratificaçã.o •.•••. •. . •.•..••• 
Expe11iente da legação .•..... 
Aluguel de casa para. a chan-

2:500$000 
5:500SOOO 
1:000$000 

.. nipotenc:ario : 
01•denado .................. . . 

-Gratificaç<"io .... .... ..... ~ ..• · 
ccl.l:l.ria da lega~.ão ate ..... 2:000$000 

R..epresenw.ç-.J.o.. . .. .. .. .. . . . . , Imperio Allemao 

6:600$000 
4:000$000 

20:000$000 
·' · ··Um ·1" secretario d(~ le.,IT3.ção: Um envia do extraordina.rio e ministro pie-

Ordenado ................. ··. 3:000$000 nipotenciario : 
Gratificação.............. ... 3:000$000 

Ordenado ...••.... . ......... 
Dous segundos sec:reta.rios : Gra.tifica.çiio ................ . 

Ordenado.................. . 5:000$000 Representaç-ão .......... .. .. 
Gra.tifica.ção •............ ·... 5:000$0()0 Um 1·• secretario de le.,nação : 
- Um consul em Pariz : Ordenado ................•.. 

Ordenado.................... 2:500$000 Gratificação ............... .. 
Gratificação................ . 5:500$000 Um 2• dito: 

():000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

.,. Um consul geral dE1 1" classe em Ma.rselht\ : Orrlenado . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~!':500~'000 
· Ordenado.... . .... ...... .... . 4:000$000 Gratific:u;ão................. 2:500$000 

Gratificação.-··············· 8:000$000 Um consul geral de P classe em Ham-
Um consul no Ha.vre: burgo: 

Ordenado....... .... ........ 2:500$000 Ordenado ................. .. 
Gratific..·v:.ão ... :............. . 5:500$000 Gl'3.tificação ..... : ... ....... .. 

Um consul emBordeos: ·um vice-consul em Fl'ancfort 
·Õro.enà.do ... ·~~ ............. : 2:500$000 Gratificação até . . .......... . 
Gratificação.·· .. ·•·········· 5:500$000 Um dito em Bremen: 
.Expediente da legação....... 2:~,.000 

-· Aluguel de casi'pa.ra. a: c!lan- · Gratificação até •........•... 

4:000$000 
8:000$000 

sjm: 
4:000$000 

4:000$000 
---~: --:.: ~ella.ria dà. le,~ção até.·.·.. 2:000$000 ··um chanceller em Hamburgo: 

-- .. ~um·consul em qay~mna: · . .Ordenado: ........ : ......... : . · 2:Õ00$000 
:::~oi·dinia:do~·::· :: :~~ ....... ; • .. · 2:500$COO GratiJiêaç.ão ...... : .... ·:.. ..... 2:000$000 

Gratificação .. ;;.-; .; ......... · .. · 2:500$00$. Exp_edie~te·_ d_a. J~ª'~' ~ .... .. _ .. -~O~ -~ 
.... ~~Eipéd i ente aõ~ consp.1a.do em . · -.· • · ·Aluguel. de casa: para. a chan-
.. -~:~yenn:~..~ .. _: .. -:· ... ." ...... .' ___ 500$0Q0 [ cellaria da.le.,"ação ate..... . 2:_~ 

-:-. -~· 



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 17:22. Página lO de 34 

SI!SS:\0 E)I 18 DE SETEMBRO DE 1895 

Ru~sia I Santa Se 

·um env::1do extraoruina:rio e ministro ple- U~ envi~~ :: extraordina.rio 
nipotenciario : plen1potcnctarto : 
OrJenado. . ................. 6:000:SOOO I Orde_nado_:: ..... . ......... .. 
Gra.tifica.çü.o 4. OOO$OOO Gl':~.tlfteaç:.o.o ... • .. •.........• 
Represent<:tÇã.~ · · .. · · • · · · · · · : · 10:000$000 I Re-oresent<:tção .........•..... 

.... • .. ' • .. · .. · · · u· m 2• secretario de !e!!" "''o: 
Um 2• secretario de legaç·io: ~ o-.-

Orrlenado..... .... .. . . . . . . .. 2:500$000 Orde_nado: ....... . . .... . . .. . 
G1>a.tificãç.ã.o.............. .. . <>·soo:;-ooo Gr<~tlficaçao ..... . ... ........ . 

-· ., E~gediente da. legação ...... . 
Um corisul em Odessa: Aluguel de ca..<a para. a. cha.n-

Ordenado... . ........... . ... 2:500$000 cellaria da legação até . .... 
Gratificação................. 5:500$000 
Expediente da. legação.... . . . 500S000 
Jlito do coo;;ulado em Odessa. 500$000 
Aluguel de C3Sa par:~. a cb:\tl· 

cellaria da legn.c;1o :ttó ..... 2:000$000 

Um enviado extra.ordiinnrio e mi.nistro 
plenipotencia.rio : 
Orden:tdo •••••... • .... ; ••. • . 

I tal ia 

Um enviado extraordinario 
ple!lipoteoci3l'io ~ 

Orclenado .............. . ... . 
Gmtiflcação . ... : :: ..... : :. :. 
Represen~ção ....•.•.... • • . • 

Um 1" secretario de 1eg;\ção: 
Ordenado: .•....•..... . ... . . 
GratiBooçãó~ .... . .. . .. .. .. .• 

Um 2° dito: 

3~7 

e ministro 

6 :OOOSOOO 
4:000$000 

15:000$000 

2:500.~000 
2:500$000 

500$000 

2:000~ 

e ministro 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

Gr<!otigcac;:ão ... , ... . .....•.•. 
Represen ta.ção •...•......•.•. 

Um 2" secretario de lega.t:ão: 

G~OOG$000 
4:000$000 

15:00()$000 Ordenado... ...... . ......... 2:5~000 

·Ordenado ...•..... . ....... : . 2:~(1 
Gratifi~\dO... . .......... ... 2:500$000 

Um consul geral de 2• classe em Trieste: 
Ordenado........ ........... 3:000:!;000 
Gratirlca(,:ão..... . ........... 7:000$000 
Expediente da le_z:l(,:iio..... . . 500$000 
Dito tio consulado <!In Buula· 

pe;;tb .. .................. . 
Alttj!'Uel de casa p:~ra. a. c111nn· 

cellaria da legaçilo <1.t~ .•••• 

Bel!Jica. 

2:000$000 

Gratificação......... . • . • . . . . 2:500$000 
Um consul geral de 1" classe em Genovn: 

Ordenado............. . ..... 4:000:3000 
Gratificaçito........ . ........ 8:000$000 

Um dito de 2• classe e·m Napoles :. 
Oraiena.do................... ::1:000$000 
Gratlficaç.r"I.O.. .. • • . . • . • . . . . . . 5:500$000 

Um chanceller em Genova: 
Orden:1.do ........... . ..... . . 
Gr:~.titlcação •. ...... . ..•..... 
Expediente da lega.ç-.lo . •. . • . · 
Alu~ruel da. c;J.Sa. pa.ra. a cilan" 

cella.ria da IC,'"a{~o. a tê •••.• 

2:000$000 
2:0\l0$000 

500$000. 

2:000$000 

Um enviado extra.ordina.rio e ministro H~-panl!a 
plenipotenciario : 
Ordenado.... . . • . . . . . . . . . • . . 6:000$000 Um enviado e:rlraordida.rio e ~in istro ple 
Gratiti~................. 4:000$000 nipoteocia.rio: · 
Representaç-..lo......... . . . ... 10:000$000 Ordenado................ • . . 6:000$000 

!::m 2" secretario de le,"llAião: Gra.titlcaç.ã.o. . ....... .. ...... 4:000$000 
Or·dena.do •. . ... : .~ . • . . . . . .. • • . 2 :500$000 Represent11ção...... . ... .. ... 1_5:0011$000 

. Gratitlcação.. . . . . . . . • . • . .. . . . 2:~"000 Um 2• secretario de le,.=.açã.o: 

Um cOJlsul geral de;l• êl~LSSe em Autuel'pia.: Orde?ado._; : •. · · · · _- _: ·.: : :-:_;_; · .-. ;:soosooo _.-~, ., : 
:Qrdenad.o :· . . .. :-: . :· ..... . .. :.. . . 4:00Ô$oOO -G~Uatldca.ça!>_.-1 .. ... ~1· .d .. - -~·-· ·~· . : . ~:52~$0001 . . ... :. 
Gratificação ...... . ........... _. -·a:000$00ú · J!l_.conSll ·g~~- .. ~ ~~~Ç_a~~ .. em~·.,..r~e • '.·>->: 

·-- Exped.~eilte:aá :legação .. .' .. ~ .: .. :·- ~" c.:-.s~'OOo· lon.:~.: · · ·.• :_ ~.-:,·· · : · : . . · •. • 
Aluguel de casa para a, chan- Ordenado ........... : ... . •. ·. . . ... 3:000$000 · ; 

cellal'ía. d~_Ieg~~ :~.té..... ·,. · 2:~ Gra.titica4o ......... . ...... . · 7:000$000 . :-:... 
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Um.vice-eonsul em Yigo: 
Gr:~.iifi~1o ate ......... · ... . 
Expediente da. legaçiio ... •... 
Dito do coasu.la.dõ em 'I'eneritre 
A.Lug11el .de C3.."3. para. a cllan-

cellaria da.lega.çilo ..•.....• 

Pai=cs Raixos 

4:000sOOO 
500$000 
400$000 

2:ooo:;;ooo 

Um consul goral de 2' classe em Rotter· 
da.Jn: 
Ordenado ••................. 
Gratificação ..••.. .... ....... 
Expediente do consulado geral 

Dinama1·ca 

Um consul geral de 2• classe 
gue: 
Orllenado ... . ................ . 
GI_'l!Wicação ...•••....•...... 
:Expediente do consulado geral 

. · 

Um consul em Stoclkolmo : 
Ordenado ••.•• . •.••.•... • . :·. 
Gratificação • . . •.... • •. •••••• 
Expediente do consulado .... . 

e Dito do dito em S. Th omaz .. . 

~:000$000 
7:00C/MOO 

500$000 

em Copenba-

3:000~0 
7:000$000 
- 500$000 

Impcrio de Mal'rOC<ls 

Expediente do consttlado em 
·T~nger.. .......... • . • . . . . . 1 :300$000 

Em seguida. é posto a. votos e approvado 
em 3• discussão. o.ssim emendado e enviado 
á commissãó de redacção o se.guiotc 

PR~JECTO ~- 122 DE 1805 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1." O Presidente ua Republica é auto

rizado a..despender pela Repartição do Minis
terio das Relações Exteriores. com os se1·víços 
designados nas seguintes rubricas, a somma 
de 2.065:512$000. · : 

A ~ber: 
1 . Secretario de , J~staO.o; · 
, .moeda do paiz-De<llozidas · 

.. o,s seguintés; coo'signÇõe$: · · · · 
... de 9:00.$ para .gratifica- .:. 

.,;. ···ção'a üm eonsultol' juris-; .. 

tarlo .~or tempo de ser\"iço 
effecu ,·o ............... . 

2. Legações e Consulados, 
ao ca-mbio <le ?:i d. ster
liuos por 1$ (De a.ceordo 
com o orçamento em vi-
gor) ............... . .... . 

3. 'Empregados em disponi
bilidade. moeda tio paiz 
(irlem) .......... . . . ..... . 

4. Ajudas de custo ao 
cambio de 27 d. sterlinos 
por 1:$ (De accordo com 
a Pl'Oposta) . . .. . ...... .. . 

5. Extraordinario, no exte-
rior. idem. (idem} ...... .. 

6. Extraordinaria, ...no inte
rior,moerla do paiz (idem). 

i. commissões de limites; 
idem, (idem): ...• : ...... . 

1. 140:200$000 

60:000$000 

130:000$000 

G0$000~00 

50.~00;)$060 

400: 000$000 

Continua n. SC.,"'llnda. discussr1.0 do projectõ 
n : li8, de-1895'. fi.'(anao ·a déspeza do Minis
teria da lndustria;, Viação e Obro.s Publicas, 
~aro. o exercício de 1896 • 

O Sr. Ver.gne de ~ren · vem· 
em homenagem aos estvos da Camara justi
fic(U' algumãs .. emendas' -que O:presento11 ao .. 
Orç:uncnto do. Vioção. _ 

A primeir-~ impre~ão que tem q11em lê _o 
luminoso parecer do 1llustre relntot· un com
missão é de surpreza. e de decspçã.o, vendo·se 
que S. Ex. 'Propõe nada menos q11e o. cess.'\
ç;1o das emprezas e melhot·nmentos mnteriaes 
de que cm·cce o paiz. 

Quando o relatorio do Sr. ministro obe· 
dece n. um plano liberal e corresponde às ne
cessidttdes momentos:ts de u:na. Patria, ê la
ment(\Vel que o illustre rel:1tot• venh:l pro
CUl".l.r tolhet· esta aspiração nacional. 

O orndot· entende que em um pnir. Sllquioso 
de deseJSI!II<>hh:nell'~~& unica. OOOtl.Omi.IO'~e so 
nã.o devG 1i1.Zel' I! Mjuell~ ' ~~~n=t",l· 
lysnr n.tiPWltl.~ri!.'<~. rej~it:ao o o 
progresso agrícola e industrial das minas! 
cujt\ riqueza como que soli.:itam · inst:mte· 
mente su;\ transformação e sua circular!o 
imrnediata . 

Os fructos colhidos até hoje dos esforços 
feitos no Bra.zil em materin de constracçiio 
ferren. é verdn.de que uão correspondem 1\ 
ess:es esrorços. mas é tnmbem vordade qnP. 
elles uão correspoudem às as:eirações de nosso 
pnize ãs riqtiez:\s dé nosso sólo. 

.-- _.pe_r.j.t.9;,de 16:il0$-J?a.ra-às -:."'; 
' '-'gro.tificações aos emprego.- . - · 

IÍQS 4~ êecreta.rja _de es~. -

Umas estradas nã.o teem chegàdo ainda :i 
seu termo tlna.l, . outras· teem sido diri_gidO:~· 
por .outras preoccupações1· :_que as da."·rtquezn- ., 
pnblica, :\travé~ . de nossos, este reis e imp\'0' .. 

-- prios·terrenos ·ao .pet;cul'So:teueo.?·~· :.~:-.ç..:~ 
A uoss:1.-politi~ .d~ve· . ser~ neste ponto;::~C_. 

eq~prebe~qime~to.e:nio·dP. p:~:ra11sa~s.::'-·· z. 
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Na Central, cuja par~~lysação S. Ex. acon- o prolongamento da S. Francisco, que, em 
selha na Cidade de C;urvel!o, o que se dâ é gt><mde parte, foi levado através de- zonas 
o accumulo de trabalho·, solicit<~ndo pelo me- completamente estareis, precisa sDr cornpen
oo5 a duplicação das linhos. sado com Rlguns ra.maes que equilibrem os. 

O pt•olongameoto de s:. Francisco, não tendo desastres de sua construcção. ·E o uilico re-· 
chegado a seu termo•, não pócle servir a curso que encontrará é a coostrucção_ de ra
s. Ex. ue apprellensOes em relaç:lo a seus :maes que venham trazer recursos que io~xis-
tlejicits. . · .· ·tem nos -pontos pelos quaes ella trafega.. 

Para que e~t:1. estro.da correspooda, ao o 'o· Essa. opinião que o orador emitte é a.mpa-
jectivo a que se destine~, é preciso que ella rada p~lo pn.recer de dous profissionaes com
chegue quanto antes a Joazeiro e que <l.tém petentissimos, os engenheiros Rocha Dias e 
disto seja do!ad:~. de alguns ra.maes. i\iignel de Teive Argollo. . 

Nol<•··Se que· no Sul ha uma ·rêde· bem tecida Dous ramaes foram ha a.nnos construidos, o 
de estradas de ferro e que nó Norte isto não do Jacu e o da .Feira de Sa.nt' Anna; os resul
ncontece. . . tados vantajosos que teem elles produzido são 

E' verdade que em grande parte esse me- o mais.poderoso argumento que o:lfer~ce como 
Jboramento é devido á ·iniciativa particular, justiticatio;a i\ emenda que apresenta para 
mns é certo que o ,eo"erno de;c correr em que se autorise a construcção do. ramal de 
nnxilio daquelle que dell.nha. · - Villa Nova da ful.inha, ou outro ponto mais 

constrtür-estra.das, SE!Ill attender as condi- conveniente até o morro do ChapéO. Louv:~. 
ções em que ellas devem ser construidíLS, de os escrupulos do honrado relator, cuja timi
modo a. produzir _ rique:za. e. não consumir.ca- dez lamenta, porque. S.· Ex. quer · fazer .do·· · 
pit.~C e ·sim"j>leslnente inutil e i.~Proficuo .- por Braz.il, paiz novo uma criança_ attacada dé . 
ma.1ores que sejam os desperdlCIOS. do The- ata:ua de locomoção, .. , 
zouro Publico. · . . . . - . Reserva para outra occasião as considera-

Fazer. má.is despeza.S·· nem sempre ê eco- ções que tinha .a . fazer,. ·porque o Sr. pr.esi
nomia, é ás mais das v.ezes dispendio desne- dente avisa-o estar terminada. a hora da dis-
cessa.rio. · . _ . . _ . . _ .. cussão desse OJ.~çamento. 
·:As ~IriprezâS-·des.tã náturezt\ é que não se Sii.o lidas, apoiadaS e enviadas á. commissã:o 
!leve l•g•\r os desastres ·de ?ossos _orçamentos: de Orçamento as se.:,auintes . 

A França, que ~um pD,IZ mMs: populoso,- · · · - -
porém menos rico · em fortunas a ex:plorar, Emendas 
em riquezns a crear, Hm zonas a cultivar, 
tem para o orçamento· d!e 1895 a enorme cifro Ao projecto n. !78, de l895: 
de 411.000:000$ cousigonda paro todo o serviço 
ue Vh'LS-ferreas. . . . .. . .Artigo a.dditivo. E' o .~oder Executivo au-. 

O Brazil, que· precisá muito mais de estra.- torisado a contra.ctar, por cinco annos, com 
das, consigna apenas oci.272:00()$000. a companhia ou particular que melhores van-

Si ~ ~ommissões esti·vessem ,no proposito ta.gens o:lferecer, o serviço de uma :viagem 
tia cortar detinitivam~nte as nossas despezas, mens.il· na linhn. tle navegaçiio entre os 
:~inda se podia comprehender o alvitre do portos de Corumb:i, s. Lqiz de Caceres~ Mi
illustre relator; mi).S, q1uanuo todos os outros randa e Aquidauaut\, no Estado de Matto 
augmentam despezas em· ·pensionistas, ·em Grosso. . , ·· , · · · 
aposentados, etc. , e doloroso se diminuir o s . . R.-Sala rlos sessües, 18 de setembro de 
orçamento da riqueza pnblictl. estancando a 1895.- Mariano Rantos. 

\

corrente da fortuna nadonal. 
O orador nest;t queswio prefere o .program-· · Ao n. 6-A.ccrescente-se- Augm.ent.'Lda a 

ma tio Sr. l)linistro, progro.mma liberal, que consigna.;;"io de.35:000$ par<\ constL•ucção de 
~ttende às momentosas necessidades de nossa ran1aes telegraphicos que toquem a Villa do 

Mria. · . Ypirnnga, a Villa de Conchas, a Vill<\ ·de· I E' certo que, quando o popular empunhar Entre Rios, a cidatle. ·da Pa.lmeira. e a forta.• 
·}alavanca. para cavar• as riquezas de · ·:ma leza da barra de Parao aguá.,_ .a cidade do 

~
'1':1. elb abandonaril. :a. ~rrucha oom que mesmo nome, no Estado elo Par':l.uá. :... . 
gr~\ o COl~O de U\Il amigo·. s . . R. - Sa.la da.<; sessões, !8 de setembro de 
oin o troballt<? .•. - C<?lll. a. .occupnção é que 1895.- Alencar Guimarizes.:_Brã.ZiUd da Lu:, 
~mos evitar ~s gu~r:ras .civis; ·L· · n7. L• _ l ,· · · ; . •' -
~nossa. IJ~liticn. .em .~ater!a:de .. [~te_J_h9J;!I-.:- -: .ame la .. :ns: ~-7~e~F _To':_e_~ :-: '· .. ·:. _ 
1ntostemsldo .. de · he~;itaçõesde ·til;lleza, ·ea . '" . · . . ·.;.·-~ . · ' 

~~:·.~~~;,~.~;2~tg~~~n~:;~tl~cr:P.~é:.a~{~~.c~~ =~-~.·~f~:~ti~~?~~~~:tpj~{~~~t~~~f~~i~~~{:. 
> . n ~ deficlts, : por,que. é~ .1us~eu~~ pa.rn: e lia; ~ .suhvencro_na:r}?·té:a·· qu:mt1.1.~. i:l.~ 2:~Q.Q$;·:n<r . 
: • 'l O~J~J~r.~.9.~ ~~.e~:S1qQ -~~qo~ ·~~jdQs1 ~·-:. ·.· . .. ~a;;Jm?, ~M'~ ·:n~~em }'@_~Qncl!\,'~ 1i"Q~~ qulti.~·- : 
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zenn.l d& v:~ pores, que .mediante concnrrencia 
publica melhores V;lmtn:;!'ens olfereç;\ p:n'l\ ;t 
n:tveg-açiiv regulnr, <ilesde ,) porto de Cor
riente5 :~té :i. colonia. militar á roz oió Ign:lssú, 
ou· quclquer outro ponto mais conveniente 
no Rio Paranú., acima dessa. colonia. 

S. R.- S.'\ h\ dns sessões, IS •le setembro de 
1895. -Alencar G1Aimclr<ir.s. -Bra;ilio da -Lu:, 
-Larnenlta Lins.-.4.lmcida Ton·es. 

.Ao n. 21 - Accrescente-se- Na. ruiJrica 
Porto tle Paràt.cngntL 150:000$ p:1ra a ex
_ecuç.ão das obras do melhoramento-do po~to. 
. . S. R..- Sa.Ja dos ~e:;>ões, 18 d'l S<?t';mbro ele 
1895. -.4lenellr G!Aim.lrues-Bra.::ilio da Lu:;. 
- Lamenha L!ns.-Al.meida Torres. 

Eleve-se a verb.1. da. demonstrnção n. 3 w\ 
respectiva ta.bella, rubric;.\ 20, :1. 150:840$. 
para concessio da g:rati fic.1ção de 30$ aos 
gtlitrdas d~ abastectmcmto de a~na. •.. --· -

S . .R.- S•1kl. da;; sessões, 18 dP. sett>mhro de 
1895.- Thomo:: Delp.hin(). -José C:trlos.
-:A.,itérico de ]}falto.~ . --O.~cnr Godoy .-Coellto 
Cintra..-Lins de Vasc·onccUos. 

-Fica-a. discussão adiada pela .hora: 
/. 

. . 
SEGUNDA PARTE DA ORDE~'IDO DIA 

tnnt') p;\ra. o seu trabalho, deixado de atten
der com ;>t'Oluptirliio a.os pedidos que des;ns 
moe•h•s r.,zem const:1nte11Jent~ o Thezouro 
Ferleral c as repartições de fa.zenda nos Es-
t3.dos. · 

Reconhecendo o Minist1·o dn. Fazcodn, em 
vista. de r·ecJ,.maçõ2s do clirectOl' do reftlri,Jo 
estabelecimento, n. n~e:;sidade u•·~ente rte 
prov1denc~;n• pam que o seniço não fos;e 
Interrompido pela rnzão apont:~.•Ja. autorison 
n. DelegMii elo Thesouro e111 Lou,lres :\com • 
t•rnr 20 toneladús de nickcl e 60 ditas de 
cobre. 

A despeza. com essa comp1·:\, n:~. import;\n
cia de cento o qut\l'ent:t e oito contos oito
centos e vinte oito mil e quinhentos rGis 
(148:828$500), qu·a devi;:~, como oiltr'ot':1. se 
pmticn.va ,corret· parte p~:" •erln 32- Crc
ditos especia~-da vigente lei de orçamento. 
e parte pel:\ verba. 26- Difi'ereoc.'l\ ue cambio 
-tem, em face <.1:1. rewln.;ão ultimamente 
tomada pelo -Tribunal. de Contas, rle ser le
vada em sn;\ totalidade ú primeira. rlas mcn
·cionadns verb:~s, " quii.l para ô fabrico de 
mcedas de uickel e bronze apenas consig-na o 
credito de vinte contos de réis (20:000.)), 
fo~útncientê par;.\ occottt!r· à alludida despez.1. 
Msim, peço-vos .que habiliteis n. referida. 
ver.ba com .um augmcotó. de ·credito nn. im
portancia de cento e vinte oito contos oito
centos e vinte e oito· ·mil e quinhentos _réis 
(128:828$500). 

Ca;pit.'\1 Federtll, 16 de setembro de 1895.
Pnulcnte J. de Mo•·aes Ba.,..,.os. Pl'eSidente d.'\ 
Rcpublica.-A' Commissão de Orçamento. 

E' a.nnunci:-td:t n. eoniiouação da 2" dis
cussão do projec~.o n. 1i2, de .1895. estabele
cendo o modo_por quE' deve ser executndo o 
a.ccordo de que trat.'\ o ort. 5• da lei n. JS;{ C, 
de 2.3 de setembrn de '1893, paro. o fim de r~a
lis.<tr-sé :1. transferent:in. das emiSSões e res
pectivos la:-rtro!: dos B.'l.ncos cln EmiSSiio re-

. -- gionaes para o Banco da.-Republiç;\. do Brozil. 

Do ~Iioisterio dn. Industria, Viac-:io e Obr:ts 
Publicas, ele 16 do corrente, o cnvin.ntlo a se- . 
gnintc Mensagem : 

O S1•. : AlbC1"tO Torrct:O (Este 
dii!Cl"rso dci:J;u. de ser ptlblicado, teado iido 
entregue em tempo ao o1·ador.) 

Fica a discussão adiada pela hora:· 
Passa-se ú.. hora destioad~ ao expediente. 
o ~r. 1• ·secretario procede à Jeitur:~. do ~e

guinte 

EXPEDIENTE 

Senl•oresl\!embros do Con~resso Nocionnl
A ttenden1lo is considet:~ções :u.ld u;ddas pelo 
Ministro éle Estitdo dos Negocios da.lndustrin. 
Viação e Obr:~s Publiéas na. exposiç;io que 
tenho a. honro de submetter its vossas luz~s. 
c no. qual se po.teutea. a. . uecessidt\de ela. con· 
cessão :~o Poder Executivo de um credito sup· 
plementar de 830:000$, destinado n obvi:\1' as 
âifficuldades -provenientes da. insnfficiencia dn. 
verba. n. ~ ~L .6k da l~i n~ . , ?S6, dG 24 de 
dezembro co anca~oximo pas~dt.l. ~"' pro
vé sobre_:l.ld~~zás cóm o :erv~-pcst~l d:J 

Otncios : Republica, entrego ús inspirações de voSSi 
:Do :Ministorio dos ·No~n-ocios da. Fàzenda, de elevado criterio e sabedoria.- n solução do re 

:17-uo corrente, eovluu~o a seguinlt! Men::><~- spcctivo nzaumpto, no qnol se nolla. onvolviu 
gem : : um dos ramos da. n.dmiriistraç;ío fedéml }lr 

. _ ·· mais.se .. destac;.~._ p~la._magnit.ude ~os inter:e~ ... 
- Srs. Membrõs do Congresso.Nacional-Em- qu~ l~.e ·si.'io,implexos.. "··· ' .. · .. · 
:: . . borl). . diSP.~D~.!\ Ae. p~~o!!ol )l.l!-bJ!.i.t~4!t e d~,ma:- -· ~~l.o .. res].lmQ _d~molistr:n.t.ir .. o . ..t:IP.e .aco.mp~n,~,. _ 
X::-"cliiiiisrrJOs .:a-pe:.-Ce1çoaélos:. paxa· ~a .produ'cçrio· a reCêrida .. exp·osi~.ãl>; ·-vereis.: as" 'á.pp!ICAQ!> --... 

.-ª-~;gJ;3.nd~ ,qilantiMde ~~ moedas_ de nickcl, parci3es oro .ciu~ se · dC!!oll!'püe. o tot~.l ~~ ·:~1-_ ·~ 
tem·a;·C:lsa. d:~. "Moeda., por·fa.lta. de metal ros; dito de que mc·oceupo; e' na. ·ausenOl~ ··do q1l·· ' 
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sensíveis perturb:tc-Oes terão de sobrevir no 
set•vi~:.o especial em que s.~riL utili5:1.do. 

C:l;:it:\1 Federal, 16 de setcmbt·o de 1895.
Prvden_te J. de Moraes Barros Pre«idente da. 
Repubh~-~ A' Commiss.ão de 'or~:amento. 

Sr. Presidente dn Republica-A lei n. 266, 
r.le 24 de dezembro do a.nno proximo fiudo, 
operou, na. verba. n. 4 do respectivo <\i't. ô" 
c\ i versas dedllCCUC$. resultnndó desse f<~cto' 
:11i:1do a. circumst:~.ncias accideotn.es oriundas 
da. nature:m do set·viço a .que ern destinada 
~quel!a. ve-':ba e do est:tdo geral d>\ época. a 
msutiiCJcn~u\ de _recnrso:s com que se Yê a. 
b1-a.ços_a DLrector1a Ger-..11 •los Correios, pa1·a 
desobri~M·-~~ dos comprom~sos que lhe ad
v~m ~o regular andamento do runcttinismo 
otStr<I.ttvo a seu rorgo. 

:\~!:ilm ~ qu~ roram c:ercenllos ;;o:ooos da 
eonSJgoaçao «v antageos es;>eciaes -a empre
g-ados, ?:?0:0<!0$ ~~\ « Obj~ct~~ _de_~~Q..e..diente 

···e uteosJltos ~ e ltO:OOOi$ d<l. « Despezas di
vers.,s » 

Contorme e.~poz.me n. rererida. Directoritl. 
G<w~\1, ~ Cl'~<lito vot:\do pelo Congresso Na cio~ 
llnl para taeS uespezas Cl$tÚ. prestes a. êxtin
gui_!'·Se pp1· com~l.et? ; semlp ~~ 11oto.~ que _9rn. 
alguns· Estados .1•~ toram. Có!isam.idas al<>nnias 
<hls 'dot:lçües que lhe.:; distrllruir.\ <\ ~es:.n:\ 
:eparticão •. e nã.o tardru-a q_ue · sncceda de 
1goal roooe1ra nos demais. J -

A' mencioot\da. directo1·ia cnlJe em ·virtude 
de_disposiç;'i~ ~o regulameuto em' vigor, sup
prJr as admm1straçOes po$t'l.e;; de object?s de 
expediente e u tensilios. e consla.:lternente 
nllluem-lhe pedidos d03Sa especie estau·do 
cotretanlo, qu::~si e:..hnus1til u.tmpo;taociare~ 
SCI'V':\d;\ 3. tal !lppliC.'lÇàO. 

No que concerne ás Vílnta~r!ns esp.eei~es a. 
empregados, aM.Ioga e~treitc?.:\ ~ observa, 
llm consequenci<~ de semm os vencimentos 
varh:w.ois e:tlcnh~dos pelo:; vencimentos fixa
dos, os qnMs, de comrormidade com :1s 
nctu;les tauellas, foram nugmeotados; accre
scendo que da l'!!spectiva •~nsigua~:io teem de 

ser tirados os 30. % da. gratificaÇão marcada. 
pelo regulam-enio p:1i':l. os coodoctores de mA.
::\s nas cstr-.u.lns de fe1•ro. e que s.'io c;llcul:t
dos sobre o salario men!ml qae elles perce
bem. 

A citncln lei de orçamento doton n t'uurica. 
« Cooducção de malas» com 1.100:000$. -des
tinados ao custeamento dos contracttlS no in
terior e pagamento <l'l.S despezns de trnnsito 
terrestre e marítimo em todo o domiuio da. 
União Post<11. 

Acont'3ce que esse serviço no interior dt~. 
Republica tem sido contractado em conuições 
meoos f:wornveis an Thesouro publico. devido 
ao nn;;m~nto de S<\lario:, determinado pela 
notor1a C.'lrestin. de suhsistenci:L e motivos 
congener·es; qu:mto no set·viço interoaclonal, 
o incremento das despez:1s se explica pt;lt~. 
proprii\ po~içiio do nosso cor~·t:io no systens~ 
de permut:\ de corre~pondencia.s com os de
mnis paizes. 
·oe tudo ísso-résalta. ii'imsenci:\ de cn.pãCi

rl:Jde naquella. rnbric:l para conter·os compro
missos que lhe são ioherentes. 

Peht inclus;\ derõoãstri.ição, organis~da nn. 
repartiçllo competente, : veriticar·eis, em um 
exame compar·ativo das d~spezas etrectnndas 
r.o pt•imeiro semestre do cori'cute anoo e por 
elfectu~rt no segnntlo, relntiqas às cousigoa-
9õe~ a. q11e. me tenht)· referido, que se torna. 
mdtspeosavel uma. providencia. · legislativa. 
te~dente a remover os empecilhos insupporta.
vcts com os quaes terá de arcar a adminis
tt-açiio fedet>ttl, ante a exignidade elos meios 
liUe lhes assegur~1. o orç;,mento vigente, pa.ra. 
fazer .!i•ce ã.s respoosabilidades derivadas da. 
ortlem de serviços de que trato. 

De :1ccordo com n. nlludida ta.belh1. demoos
tmtiva, :l importancia. total de Qne se neces~ 
slta. p::.l'l\ t"l rim ascende a 830:000$. dos 
quoes pertencem 5:000$ao C.'l.pitulo" Pessoal» 
e 825:000$ ao « 1\h\teria.l», d<\ respectiva. 
vel'b<\ orçamentn.rin.. · 

Capitnl J/'edel';)J, em 16 de setembl'o de 1895. 
-.4.ntonio OZyntho elos Santos Pires. 
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Resumo das despezas elfectuadas e por elfectuar durante o corrente anno por conta da 
verba n. 4, art. 6° do respectivo orçamento 

I 
CAPITULO$ l" SElfllSTRE 20 SE~fESTRE TOTAL CREDITO VOTADO 

CREDITO 
1'\ECESM.r.lO 

-
-

Pessoal 

Vencimentos va.-
ria.veis •• .• .. . . . 73:356$669 80:000$000 153:356$669 150:000$000 5:000$000 

J[atcrial 

Conducção de ma.- n 
las ..•.•..•..... 384:479$070 1 . 150:000$000 1.534:-170$()70 1. 100:000$000 435:~ 

Objectos de expe-
dicnte e utensi-
tios ....•....... 300:916%4S 330:41G:Si)OO 631 :33-2$548 ::!00 : OOO:;;QOO 340: 000.:.000 

Despezas diversas. 50: ()0()$000 117 :256:~415 : 130.: OO<i:;;Ouu 247:256$415 200; 000$000 
-

. 
87G:008~702 1.6?0:416.$000 2.566:424$69-2. 1.750:000$000 830: 000~000 

~- ·- ·- ···- - -~ -.-.- .. - .. - . . . - --. ···- . . . .. .. ....... .. ···-~···- · 
.... .. . - -- ·-· .. ··.-.. 

C) Oúscru<,çcio - No segundo semestre a.s despeza.s desta rnbrica. avultam po1·que os 
contractos de ~nducçã.o de !Da.Las. que jú. se a.eha.m a.pprov:LJ.os_e grande pa.l't~ dos geu
dentes em·va.r1os esta.dos, t1vera.m grande a.ugmento, que se pôde orçar em 4o0:000.~º· 

Accresce que as d•~spez:\s d3. União pela. esta.tistiea. de 1893 accu:;a.m o valor a.pproxl-
mado.-de 300.000 rra.uc:JS, ou cerca de 300:000$000. • 

Directori.a. Geral da. Industria. da. Sec eta.ria. de Estado dos Negocio3 da. Industria. 
Via.çã.o e Obras Publi·ca.s, lG tle s~tembro de l$95. -O director geral joteriuo, Augt~<to 
A.JlJerto Fentan~. 

-- Requerimentos : 
De Manoel Jon.qnimt Ferroit•:t, porteiro da 

I~spectori<t Ge.ral de Bstrauas de · Fcr1·o, pe
diotlo augmenlo de v.encimentos. - A' Com
missão Especi:\1, encl\lrrcs-<\d;\ de classitic.1r as 
!'Cpn.rtiÇÕCS 1"edel':li'!S, . 

Do engenheiro civil Antonio (ustosa Pe
reil'3. Brn~a., pedindo par<l concessão, :\ con
strucção uc _um:\ estr.\da •le fe1·ro entre as 
Estações do. ~choeka e Sant.'\ C1·uz. com 
ligaç.t.o :i. do Cruzeiro. - A.' Commissão de 
Obras Publicas. 

De Cybele de Mendonç.t Sonz:t Monteiro, 
pedinno e1Av3.ci[o de pensi:io. - A' Comroi~~l.o 
de ·Pensões e Cont:\5. · - .. 

meiro o Sr. P<lUiiuo de Son7 .. '\ .Junior. c p:tr:\ 
substiluit• o sagunclo o Sr. Theotonlo de Bl'ito. 

o St:. P:ualino .. de !!!ionzn .:Ju· 
nio1· (pela o•·dem) lemum que sem duvida 
uão occorrcu ao Sr. presidente que f:tz pa.rtc 
da. Commissão Pcrmn.neute de I<'azend;\ e lo· 
dustrins. Portanto, iL vi:;t.1. do <\l'tigo t'Cgi· 
meutal que probil.Je ao deputado servil• em 
mais de um<\ commi~o permãueote, si S. lk 
mãntiver a. su3. dclibet':lçiio, nüo tet·á outN 
remedio sinii.o p~ir escus:\ da. Commissão de 
Fazenda, e pedir a S. Ex. que lhe de um sub
stituto. 

O Sn.. Pn:EitDF.~1'R - V. E~. tem o di Mito 
de optar por nm3. dcllas. 

O St~. PAur.mo DE Sou?-A .• Tu~toa não poilc 
4?. :iS~. _P.1·~sidcn~e~"-Tendo hontem deiXM' •le optar., por ·ob'edienci(l._ao que s. Er ... 

·sohmt~\d~ ·.e opt.do dem1ss~t-o . do ~rgo, uns o.ea.b3. de determin:\1'. · · 
. commlSsoes 3. q~e . pertencmm, os.- Srs •.. Al· : _: .. · _ .. . ' . ... . .... ->~· - · 
'::.~·~beitO':Tórres, n:t; .Cómmissãõ do · Orcárucri.t9 :~e·. ·o ::- Si.·· •. ~1-:esidei:J.te ~~'Em océt!91~~ r 
-- --Edüaid6 Rãmos, nn.· Commissão ·de Legisln- opportuna consulfu1·ei. a·-Cqrn<U't\ sol.lre o~-ae:. .· 
::...: ção ~ . J\!s~j~, P,Otneio-pal'll; :·~ubsq~"ir : ~ - pri- dj~Q q9 !\O~re.d_~p~~d,o, · ·-. · ' · .-:..· ~ _! 
:-: . ·. . . . . :. - - ~. . . ·... . . - . .. . -. 

-



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página16 de 34 

SESSÃO EK. 18 DE SETimimo· DE 1895 363· 

Tem a. palavra.. o Sr. Viictorioo Monteiro. pt·ojedo serú. submettitlo ã. :wreciaçãú da 
me;:ma Ca.mara muito brevemente. 

O Sr. 'VicioJ•i:no l\!onteia·c O Ol'<\dor está mesmo informado de que o 
começa. decl:l.rando que :não vem occupar a parecer j<i. esta elaborado e que a commissão 
attenção da Camara. por muito tempo, come .ii~ se tem renoido para disr.~tir o assumpto, 
tambem não pretende de maneira :\lguma :~.SSumvto esse que é aociosamente esper-a.do 
eutra.r em discussões que porventura. possam pela. Camn.m, pa.r:\ que elia clefioitiva.
Jeva.'ltar- de qua.lquet• modo um protesto th meute ~;e pronuncie a reapeito da mai~ lla.\pi
Cama.ra.. Comprehencle n. C:u11ara, porêm, tn.nt2, d:~ m;üs intct•essante e da. m:us com· 
que, como repl'esent;\nte do Rio Grande do moventc que3tào. que dur::~.ntc est:1. se;;,ii.o 
Snl, não IJÕ<Ie deixar de v·it• àeclamt\ positiv~t ll!l. tle ~et• submettitla ao julgamento , tla. 
e terminantemente. qne todas as notícias que mesma. . . 
·~imprensa. vespertin:~ e d:l maullJ. publicou, Hoje vem a.peoas pedh· ao Sr. prestdente 
pl'ocedentes de Montevfdúo ou do .R.ío da Prata, qo.e encaminhe a commissã.o respectiva. da. 
~'âo complet.-tmeuteuestituidasde ruuda.llien~o. C<\mara uma petição ã. ella diri~id::~. por Ca~ 

Referem-se essas notidas á. separa~ do rolino·Gonçalve$' de Mello, ca.ho ue esqunllro· 
Estado do Rio Gr::tnde do Sul, sep<\raçii:o essa. I relbrmado dn BC'igztda Policia.!, qu~ixaudo-se 
iniciada pelo benernerito servidor d;\ Pa.tt·ia de preterições e inju~tiças que sotrreu -por 
genera.l Hippolyto. _ occ11siiio c\:1. Stta reform:\. 

Quem conhec~ n. cort'P.c<;ão pn.t.J·iCitiM. t!P.>.te E' um ,.~U.'o se.n rid!>r, que al)reseut:\ a. · 
illustre· servidor· uão pôl(le eocarar es,;as no- su<.\ fé .tle .. officio c!í~~cle docu0}9Dtos . 

. ticias sinão com·-um_::- risy sarilóni~o, e póde sos pàrn. s~<l .. qu~;íii~~íi; V!!ill péil{r Í t\ . -
tleclarar que elhtS sao t:1o vet•d:vleu·as quanto Congt·es~ô-e ;lllm sdit'!lt:tr:"Urn act\l de ~'1. · 
er:\ID as das victorias do:; feder;\listas e revo·- com a. a.pplicação.tl•t lei, como deve ser :tppb
luciona.rios, annuuciaçlas ons campinas do Rio cado aquillo que elle peos:1. que é o seu _di· 
Gronde do Sul e troosmittid<ls pelos corre- rei to. · · 
spon~ente~ do ~ip~!a. PrelU\. . • . -· - . · · . ·--- 1-
. Jl.fms . a.mda. o oro.clor -decl::u-a ·que · neste vem a Mesa., e é eov1a.d;V a. CommtsSao l e 
ponto de vista sio tiio -e~:.aggerados e chegá- Fa.zendn, a seguinte 
rom :1 um;\ per.fe~iio de ta.! natureza. os cor
respondentes que· n. ·imprensa desta- C:tpital 
tem no Rio tia Prata, que elles excederam de 
um<\. maneira Gxtraordioarü\ o celebre :Mon
ckauseo, deLundo- o a p(n•der de vistn. 

Declara, .port<\uto, em uome dl\ representa
ção do Rio Grande do Sul; que essas noticias 
si'io completamente f;\lS;JtS e não passam . de 
uma exploração, que ;tiJs;olutamente .não pócte 
comprehender, pr·incipaimente no · momento 
actual, quaudo, dentt•o e:m poucos dias, deYe 
entrar na ordem dosuoss,:>.5trab;dhos a emenda. 
do Senado com 1·elt.ç.ii.o :\. amnisti:<. 

Pet!çüo 

Do c.'\00 tle esquadt'a th\ B~ig;\d:\ 'Policial 
reformt.do, Càrolino Gonçalves de Mello, lle
.diodo melhori:t de refol'ID<\. 

Vem a. Mes<.\ a. seguinte 

Decl;u·o que votei contl'<\ a.s emend:\Sa.pt·e
seota.!l:l~ ao prCijecto u. 122, nn parte que se 
refet•e a Saot<l Sé. 

Sala dns sessões. IS de SCltembl'O de 1:395. 
- Matcu. BaccUcu·. 

Declar-J. igua.lmente :i• Ct\maril. que todo o 
pt\rtido republi~no rio·~grandense era. e é 
absolutaDleute iní'enso a qualquer idé<t de se
pa.rnção, e terminnutcm,eote <ttTirmn. que, no 

: di::~. em que honvesse uma separ:1çi'io dÓ R.ío Vai a. imprimir o. seguiu te 
Gt~\nde do Snl, o ot·ador ;;c considel':l.l'ia·, antes 
de rio-grandense, como bt·:~Xileiro. 

Fa.z, .pois, esta. decl~•rllção simplesmente 
para tronquillisar ·O espírito um pouco irre
quieto de alguns collegas, porque o Rio 
Grande do Sul bater- se-·ha. sempre peht f.:de
raçiie lil·azileil·a; e jámai::; pela quei.Jr:.• tlr• uni
dade nacional. (;lftlito lie•n; muito vem.) 

llF.DACÇÃ.O ·"N. 1:16 A I> E 180;) 

Rcdacç«o final do projecto 1t. 130, do cor
?·e;~te a~no. IJV.C autor:sa a ctmccssüo de 
st!ls ma:es de Ziccnca a .Lui:; Pedro ll{on· 
teiro de Sou:a; {teZ do ·a,·ma.::em da Al(mt• · 
rlega l;o Rio de ·Janeiro, pai·e~ trata1· de s~~a 

. ~ ... ,.. .-saude ... .": . 0 .. - !!!!Ir. .l'!;erzedello· Correa. - . 
não v~m fazer ·. um:discnrso. e · .por isso dis- 0. c · .. N · · · I· l .... ·- ~ · -,-· - ·<-
_pensa.-se,_dúoineç.·rr:-pedtnuo:ooticüfs.do;pró-:· ,::.. · gpgt>e~"?i·1 ac~op.a ~(!SOve. ::· .. :~- . .. 
:jectó ~·de " ti.mriisti!l · ··coril ·t.1.nto·,.:m:iis 'Nlião -~: Art. 1.. •.; Fica o .Poder Executn~o nutort
qua.nto o Alri~t.re ~ ~e-pil~ado;:·-·. Si>·, :Yictorino. s.'l.do' o. c.onceder.\a;·· Lui~ Petlro-. Monte!ro . c~e~. 
·~fon\~iro, aç:.\gt~o do ;~tllrn~!lr .-~ Cml;l(l.f!l- que:~s~e: S<H~Z:l, . fie)~ de -ar!nazem da ;\lfandeg:\ da ·l~l(l · . . . . ·. . ,- . .. . 

. • .. ·~ 
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<h J~neiro, seis mezes de licen~;.. com o re
spectl'r-o ordenado. par':!. tratar de sua. S:lude 
ontfe lhe conviet·. 

-~rt .. 2. o Revogam. se :lS tlisposições em 
COOtrarJO. 

S~la. das commi$ões. lS ne setembro de 
l89o. - Para,.ho; Mont0>1C,9l'O, -F. LimG 
I>ua1'te. - J. A. Ncir;~t. 

Vão a imprimir o:; se•guintcs 

,. Ron::ctos 

N. 04 A- 1895 

• 4-ut!'r~a o fJfWC1'110 a m.andaT construi;· sobre 
o no. S. Fra11c:sco ttm.a pon.te, li.Jandt; 
Joa.::clro, 11a B«ltio., a Pc11·oli1UJ., ti•l Pcr-
11llm.bucc,. 

A Commissão do Obras Publicas, tendo es
tud~fo O· projecto Sllpp~ (o . 94 - 1895), e 

· CO!JS:de~ndo que é d6 tnteresse publico io
cqntestave_l a ohra. de que t.r:ltn. ~ de pa.re
cer que_-~eJa o mesmo projectO a.doptado. 

S~la. rlas ~o~mis>ões. 14 de setembro .de 
_189::>. - Art;s!tde.~ G. de Quciro.::, presideuie. 
- ToriJI~ato })fel/o. :- Jufl()tteira J!y,·es. _ 
Coclll'!. C:ntra.- Jos(; B.c:uil«2U«· - Urbano ele 
Gouvea. 

N. 04 ·- 1895 

O Cong-resso Nacional resolve: 
. Art • . 1.• O ;::-ovet•no tica. a.utorísado a 
mantl:tr construir, soiJre o rio ::;_ Ft<\ncisco, 
Umll. ponte qt.:e li;.:ue ~~ eiuade de Jcazeiro 
t:o Esta.< lo •la. Bahi:~o, ;\. vil h~ ue Petrolioa, no 
l~st:'I.~O ue F~t·oa.mbuco·, aln·indo par:J. i::so os 
cred1tos qnc jnl~a1· 11e•~e~s~rrios. 

Art .. 2.• Rovogam-se ns disposições em 
COOtl'<ltlO. 

S.: R. -:- Sa.h\ !Us se~ões, lO de julho de 
JS9o. Jose Ignacio.- .Landutpho Caetano.
Pedro Vcrgne. - Par·anhos Montcncgro. -
Flo:r-io Fil!JUeims. 

N. 200 - 1895. 

.4.utol·i.sa o Poder E:cee~..Uit~o a conccdet· ao Dr 
H~1!rigue Atttran da: õfalta c .Al-buquerque: 
css<stente t.le cHniC<l àl~ J!acv.liJ.arJ.e etc Medi· 

- cina da JJaJ~iã. seis me:es de Ucenpa com o 
?·espectivo Ol'dencuia JMra ll'<ltar de stta saudc 
onde Ute · conviet· _ . . · .. 

. ?r~ente á_ -~-mm~são do PetiçõeS e Pode-
: .. -r~f.o:·requet'lmento ern ·que. o Dr. Henrique 
.. 'A.utran da. l\futta. e Albuquerque, ll.SSist.ente de 
·- clinica. pedia.tric:~. da. "Faculdade: de Mediciõ.i. 

da. Bn.llia, pede seis mczes de licença, com 
vencin.eutos. afim de tra.tar de sua sa.ude 
onde lhe conviet·, é a commissiio de p3.tecel., 
em vista. do attest.'\do medico, o qual diz sof· 
fi•er o peticionaria de beriberi, que SE'ja. allo
ptado o seguinte proj~to: 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fie.'\. o .Poder Executivo a.utori

S.'\do a. conceder nó Dr. Henrique Autt•an da. 
Matt:l. e Albuquerque, <1ssisteote de cliníc.'\. 
d<l Fnr.ulda•Je de .Medicina da Bttbia, seis 
me?.es de licença, com o respectivo ordenado, 
pal'3. tratar de saa saude onde lhe con
vier .. 

Art. 2." Revog:un-~e ás disposiçves em 
contrnrio. 

Sala das commisSóes, 17 de setembro ue 
189;.- Goncalo de Lagos, -preside.nte. -Eu
::ebio de Qllei,·o:;, rel3.tor. - GustatJo Ve1·as. 
- Gem.iniano Bra:;it. - --·- -

N. 201 - l&J5 

.4.utorisa o Pode1· Excculi~o " conceder uo e;l
!JCIIltctro de 3"- classe dV. ]llspecto,·ia GeraL 
d.e Est·roáas <le Fen·o -Pedro ·Perci.ra de :A.11· 

dradc liceaça, por um anno. para tratar 
de sua saude onde lhe convier ; com direito 
ao set' ordenêuio· -

O engenheiro Pedro Pereirt\ de Andrade, 
de 3" ctas:re. d:~. Inspectoria Geral de Estra
d:\S de Ferro. pede ao Coogre;so Nacional 
liceuça, por um :1ono, pat-a trat:ll' de su:~. 
~a.ude oodelhe convier, visto como ~otrre de 
t..\1 10odo, que lh~ ó impossível, no est:J.do 
em que se ;\cha., ·rlt'estat· ao governo os sei'· 
"i~os qne seu ca.rgo exige, e l'~"!l"u. q!JC 
assim <! co:u o <\ttestad() dt: ~u mec11co assts· 
teote. .·. : 

A commissão, portanto •. ~oositlern.n•lo pro· 
~edente o motivo alle,zaoo e provado, ó de 
parecer que seja ndopt:l.do· o seguinte vro-
Jecto: · 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. o E' autorisado o Poder E:tecutivo 

:~. ~nceder no engenheiro de 3• ci<\SSe da ln· 
spectorio. Geral .de Estrad:~s de Ferro Ped~o 
Pereira tle Andrade liceoca, por um nuoo, 
par·a. trntar de.sm-::aude onde- lhe convier; 
com direito ao seu orrleondo. : • ·. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
c.~~tr~~io.! ... _: ·~ .. " .· ,. . . ... . .. ·• -~: 

Sa.l:Í..d!ls ·comhlissões. 18 dê setembro de, 
1895~, - G,mçalo,~d~":·Lagos;-presideote :;_; ;; 
Hímiiniano -B,·a:it~· .1-elt~tot-:· ·- .Gustá'ilo eoz;
laço·.- F. V e!'.~·. ;.....LaYiállll'!to de Ma!J~· · 
llvlcs. . .7;. ::. ·-'. ;;, ., · : · ·:·· • 
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Exclue a" cla.•se ae gcnero11 de imf107'taçüo. 
pan.t, os efleilos do m·t. 7"' n. 1 da Consti
ltliçiio Federal. <I'JIÍClles que forem effcctiw
mentc I!XJlOstos a comsumo. iriC01JlOrados 
ti ma.~sa dos ben..:> commerciae$ ou pa,·tiC~J.l<~
rcs no C>1ados, com t~ot(i• em $aparado 

eouformt\mm-se com n. dcfinição.restricta. que 
se da~n as P."lnv~as-1mposto de in.,.ortnçã.o. 

Alws :t. c.artn. re::in de ::!S de janeiro de 1800, 
q~e franqueou ao commercio do mundo iu
teJro os portos do Brnz.il. detinio\~o implicitu
ll?ente,qullnqo determiuan1. que fossem ndmit
tJdos uns nlh\ndel!':.IS oo Brazil todos e qu;J.es
quer genero$, raz.endas e mercadorh1s trnni;
pot~d<~.s ou em navios estrangeiros das po-

Foi pre$Cnte ~~ Commi~;s;i.o de Fazenda e In teoc~as que se co_oservassem en1 va" e hnr~ 
dustri.as o projecto n. l9il de 1894, apreseotMo mom;~ com a coroa portnpueza , ou em navios 
]leio Sr. deputado Ednaardo Ramol!. o pro- de vassal~o~ della, ptlgnndo pa1· entrada 24% . 
Jacto exclue da ciasse da~ generos de impvr- Jl!a. sessao dn Cam_ara. ~os Deputados, de 8 
taç.1o. parn os eífdtos d•:> àrt. i• u. 1 da. Coo- de JU\llo ~e _]~34, diSCutindo-se as reformas 
stituição Federnl, aquelt~ quo forem efi'ecti- Cil. Coust1tutçao do Imperio, autorisadas lJelól. 
v;tmente expostos no C01lsnmo, iucorpot-ndos c:u:ta de .lei ~e 12 de outubro de 1832, de~eu
f~ massa ~los bens comme!l'eiMS ou particuln~ yo1veu!lo o p_ens;unento do art. 12 do pro
l'CS nos Estados. JCClo. couceb1do em termos itlenticos ,,0 :; do 

Em outros termos : o pt·ojccto. interpre- <Wt. 12 do Acto Addiciooal, apresentou o de
tando o art. 7° § 1" da Constiluicão. tjue dP.- putado mineiro B:\fJtiSt'l. C:aetano d~ Almoitla. 
claro ser clireito exclusi-vo d~ Uniiiõ decretar u seguinte substitutiro: 

· -imposto~ sobre n. importacão estraogeir:i. es- ~<::As .. "'~emvl~s pioYio-ciaes Iégoislati;ns · 
tabelece que ;IS . n:ercadorin.s COOStitutivas Da.O podcra.o le~J~]ru.• SObre importaÇ;io nas 
dest;~ incidem na comp_e1lencia trillu\ari"' dos «a.l_faodega.s martttmas » e.iu.stiticaodo·o,disse, 
Estado:;,dc.sde que se incorporem e se confun- r~rmdo 110 amago l\ questão, que ninda hoje 
dam ao ~ro do comrr(er cio interno. n?S preo~çup"' e e1pb_ar~'l. n DoJ·malisnt&o da. 

Elle •i~a, -portanto, dar solução a nm:~. das v1d.1. polrhc.'l., admmtSb1ltiva e financeira dos 
fDces do momentoso proolemt~.· da. discrimiD•\· ?st.'l.dos em suas relaç~es com ã. Uoiiio: <que 
ç.io das rendas federaes e estntioa.es. as a.ssemblêns das pro\'i ocias do littot·al elle 

E' umo. questão antignt, .comi>lexa e ditn- entendi:.\ quc.não se podia coarctnr a 'liber
cll: a Repnbl!ca berdou-n.da·Mc:Onrcbia: ·E· dadelle ·impc:\r <~iréitos ·de .consümonas mes~ 
•~ lut.'\ eternn. dos poderes Jocaes coutr<t os mrtS províncias. devendo-se-lhes vedar 0 Je
privilegios de tu::o:~1o do Cénlrc. luto. que so gislarem sobre «·impostos de importaç-ão< na 
obser\'a em todos os pah:es, qualquerquo seja alfaucle~a.)l). 
o regimen político e administrativo sob que Entretanto, nas prO\'Íncinscentraes, não se 
vivam. . . . ~ · dando as mesmas cil·cumstancias qúe nns ma-

Impossível tem sido so,lver de"nilivnmeotc ritimas. não vit\ mal em que Jau~~sem «di-
o problema da competencia de tributação na- re~tos de i.mP.ortnçã.o " sobre ~ener'os estran
cional e loell, pela delimit.'lç.1o clnrn -e ui- gert·os: po1s unhrun ella.s de impot•tal~s para. o 
titia da esphera. de uma. -o outra. seu. coosu~o, e quem pnga é o consumicJor ». 

O tt-ab:t.l h o mio ucíoso c cl•elo de curiosos lSa.dlL mo.1s cl•\J·o e po!li ti-vo. 
tlcta.l hes orgunís..'ldo em 1883 por uma com- A conccp<:.iio verdadeiro c racional dos po-
miss:io cncarrc;:r.vln de re-ç-cr e ch,ssifica.t• o.s deres do tux:1çi!o do Centro e d:J.S províncias, 
rendns geraes. proviocia.es c muoicip•tes clb.· onde um termina o o outro comec.'l, com os 
nos uma idé.'l. completa do Qereone cenflicto respectivos limites ft-aoca.meote dlscrimina
entra estes tres poderes. no tocante ao as- dos, acha-se .tod1\ contido. nas ]X' lavras do de
sumpto.·durante todo o 1oogouecurso da. vida putado mineiro.· D~llas se conclua: 
do lmperio. a) Que o imposto de importa\'lio privativo 

Aos coost1ntes c reitE1rados avisos do Po- do Estado nclm-se vinculado ao local em que 
der Contra.! respondiam as províncias com se o nrrec:\lla, de 11c~ordo com a n~o que 
actos amplintívo~ do seu poder de taxação, e delle teem os trottldtstas de economia política, 
a origem <i:l. maior parte dos conftictos foi quando o denominam e:tprcssivameute - Im~ 
justa.mente n diversldad<3 · de opioiyes sobre o p.osto de Alfa.odc~ (de !>ouane) ; · 
(]\le i'osse· ~ ·importaçã:o, oode ella:,começt~vil- e fi) _Que sô eotã.o~ no mom.ento preciso. da 
onde termioav<~. · : . : - · e!Jtrnda, quando n. importação ninda·· não 

Aper.a~ .da Const_ituição (art. 36 § 1•) do P.e:deo ~ se•~ çarncter especifi~ de ~tm'!' 
acto addlctona.l (lei de..l2 do agosto .. dc 1834, ge1rn, ouo libertou-se do- melo e:rtor1or. é ' 

-art. lO.§§ 5 e.l2) c dàs · leis ioterpretativns vedado aos EstaAos concurreotemeiite com :~. . 
~ _deste .d_e=ãt dc .outub~o·,d·s -1835 _e. de . -.12 . de · U~.ili-C?·~~·ar=os'geoeros e me!'êadoria~· qurfa::·_. 
·~ ln<~io:ae ~1840; :unbas de ;tendeo.cms :\cceatua-· coostttuem.;· ' :· :·· · -· ·· :: .' . ·· 
d~meóte. PGI:ltr~f!S?S e cerceado~as. d?-~ .. pr~- . . c) .9l1~·-uma ~ez.p~rdido o ,~).'!lcteris~ioo da. -

-· roga.ti~ proVlnCJaes;·.as· proVlDCias JamaiS .Jmportaçao estraoge1ro e ·de ·commercto: u~ 
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terior com o tributo pago â soberania nacio- a) o direito de taxar os gcncros e as mcr
nal c tra.nsposir,:ão da zona. alfaudeg:Lria, tL cadorias eslrauffeiras e "[!ri vativo do Centro, 
·mercadoria ou o senero importado indde no quaesquer que seJam as Situações em que el«ls:. 
poder rle taxuç;.\o dc:.s l~stlvJos. :;e cncontrurcm, no. fi'Onteira, como no intc-

Não vingou a opinião do deputado mineh·ç: rior dos Estados ; . 
mas,. si não vincou n<t lei, fixou-!;(! O<\ pr;\- b) O pa.~mnento do imposto de im~Xll'tação 
ticn, DtL realidade. A lei immobilisou- se no das mercadorius estl't\Dgeims não hmit.'\ os 
papel ; n:to teve forca. pa1·:~. vencer no tClr- SolOS ell'eitos politicos e economicos iL oce<\Siüo 
renll dos factos a theot·ia de que se divorciara. d<l sua entr;\dn no pa.iz ; 

.As tendeocias nl~r>entEs e l'P~"\cciono.rias c;) Elle, uma. vez rea.lizado, tol'na-ns immu-
1 d nes para. o tr;.msito em todo o terrilorio 

1o Centro cont~n .;l.S rei viu( iet"tções (1.9 rega- uacioual e isenla·as de qualquer outro tributo; 
hõ.s prõvlncí:t~ que s~ a.poh\vam no e~J?irito d; A impo:-ta.ç.ão estr-an~ei t-a cun~ena, par-.!." 
adiantado que determmara o acto nddtcional todos os etreitos do. tributãção, o seu primitivo 
foram nnnnllaclas muitas Yezes pel:l. perti- car-.>.cter de estr~ugeirismo o oxtcrioridndc, 
naci(l. dos poder~s provinciaes O:\ defe!;a e não o perdendo ji1mai.$, mi?Smo quando con
.ma.nuten~'to do que entendiam ser-lhes at- fundida. na ma:~sa do MmmP.rcio interiol'. 
lt·ilmiçoes iocontestaveis e dOS avisos inter- F;tlt<t· nos compiltencia e coragem pai'8. coa
prettttivo3 d;\ Constituiçf\.0 e nullifie;l(lores de testar autoridade tão vafiosa. Por nõs- falle 
disposiçQes orçamentnrh\S tias provincl:~s, res- 'l'av;-,res :Sl\Stos : • 
pondiatr. as assembléa.s tlestas com i\ cret~~o . « Si o espirito conciliadut· alongou-se. da 
ue impostos sobre genero8 e me~cadortas contenda. tmvada sobre as rendas internas, 
que, o.tn\vesstmdo · o -mome~to da·· m1pot·~t- - 1 t h · t ·' 
o.1o,coovertiam-se em materla de consnmom- nau leve parecer elõ rau o que no Jmpos o ue 
terior deiodustri:\eprofiss:J.osnjeitasár.ompe- importação, ponto . ein que todos recoohece~u . 
tencia.' tributaria, que não lhes podta. ser <lo exclusivo. competoncia. do poder geral,. este 

tizesse uo seu direito uma applicaç&J dll$· 
defesa. · a.c•wtoda. 

Si completa e ·rr-a.nc<\ !'oi n opiuiiio llo de- d d 
··gutado ·mineiro, que traduzia. - as a.spirt~ções --.As taxas « e entrada. nas n.l fa.n eg:1~ » con· 

d - d stituem cerÚUD:eGte renda peculiro· do Governo . 
· as provin~ias·na rei>in iene!«> cornjosn. e nacional, uoico autorisado ~ legislar sobre 

-· suas regahas ante.a.s ten~enc~as absorventes 0 commerc\o·; ma:s o ciu~cter" exclusivo.deste-
·do · Ceutro e deliuia, nao alar~ndo, mas tn · d 1 dando-lhe a. e:d eusão devida, a ã.rea ili>. sn:~. direito .é rnzão su ciente para e:lten e -o 

. em sentiflo littCJ·al, sem amphaçoes _exaggero-
competencia tributaria, não meuos precJ.S(",, ditS e confusões inteocionaes ». 
leal e ít~\Dca foi a manifa;;tnção das iduas E depois de a.precia.r a. natureza de di>ersos 
conh-arias, vencedoras on. lei, mas vencidttS impostos proviucines, tnxado3 de inconstitu
quasi sempre na. pratica.. cionaes pelo Go>erno geral, elle concluG: 

Deu-o. em luminoso parecer iotet'(WCii\tivo ~ Ac.tso, pol'óm, padece duvi•.la que o que estil 
do Acto Addicion:l.l, na ses:;ão de 15 da .iul!Jo probibido às as.sembl~"'l'> é o impn!';tn rle impnr• 
de lSiO, o Sr. conselheiro Pa.ulino de Sou1,n, ta(!;1o, que litteralmcnte siguifica dil·cito de 
nos s!!guintcs. tcJ'lllOS: « Si ~'S pt·ocluctos cs- cnh·ada 110 l'npc1·!o ? 
trangciros são J~lo artis-o c~t.'ldo (12 de! Acto «NO$&\. intenç;""i.o não érepellir limitesrazoa-
Autllclonal) poslli\"U c wli!H'~uocoto t3eutos veis iL l'<ICuld;lde dns tlssembléa.s, mas comba- ~ 
tlc imposições pt•ovincbes, pOI'I!Ue, nlêtn de tér as invasões 1lo Govet•no cantrol. Todos os 
OUII't\S 1':\í:ÜCS. O COilliDCl'CiO O ·1\S l'OICIÇÜCS OX- potleres sã'!; lh'mlados r· DO ti.Slillínpto que DOS 
tet·iores. que delles sa orlgin;tm, não podam occupa, é mi;.ter, como nos demais, f<tzer um 
uei.xar tle ser objecto da . e:cclusi>;t compe- emprego prudente dos limites na.turaes trn
tencin rlo poder geral, é obvio que -t.."'\1 iseo- çados ao podat• provluclaL 
çiio scri(l. iocomptctn. par:~. o fim pretendido, « Não yotem ••s assemblê<IS provi!lciaes la.xliS 
si se limitltsse á occ.'\sião di\ entrada desses probil:!itivas, ou que directamente:.restrinjttm 

·· · pi·ódúctos no liri'pei:io·: Com ef!ei~o~ a.dmittiaõ o consumo, e, portanto, Q. importação.~ m.ol:
o dit·eitodas assembléas provmcmes de one- ,;adol'iiUi nas al(andcgas; não orrenuam a 
rarem de tt·ibuto em sua. circul:lção pelo ln- igualda.d~ de tra~meoto estipulada em ~n
l~t·iur .das proviuciu:s, transport_ando-se d~ veuçOes mteroaclonaes; nü.o estorveut.a..livre . 
_umns llé!-r:t outra$; seguir·s~·lliam, em rela- clrcul:tç;.lo dos productos ; . gu~rdem, em sum~ _ 
çilo ó. importação CStl:(lug,clra, os m~smos ef- m<t, o prin~:ípio ·.econolllico. da. liberdade -de 
rettos que a 1·~1 tom por IIm prevemr.» - permuta, e então suas ta.boas de im~slções 

.--: sê~eibi{ute cloutrinà, vê-Se, ê . a neg~· não oll'ereoérão solido fuôd~merito li qÜei.xils · 
, , . c:Ompleta· d:.~. _ de_que._nos vimos de occupnr. do ~overno r;_eulpu. ~ .. ·-· -----' _ 
. r."Dãlla~uecõrreln~lo~ico.monto os s9guiutes co- ·- - . . ., -'- - ·. . .. ·. --·~. ""'··---· . :.-:'.':: 

rollarios, contrarios.em absoluto aos que da. l' i 2-'"v:u'!s ni~tos. A .Pr?_iío~i~. ~~li· _:)H a_· 34S. · 
. sua. aut~gonístl~ dérivri.m: ' - .-· ~ --. ' ---., Paria;?-, ti 3<>. •. .•• : . ~· ··: • , 
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g si não serve a t\utol"idt\tle do gt-ande dou- no bôjo dos artigos constituciooaes citados 
trina.rio e consciencioso uefeosor dos direitos esta.vn o germeo da aoarchi.a. financeira. Nr1.0 
das provincias, deve set'Vit· a <h commissão ~ó a Constituição repu\Jliet\na. não resolveu 
encarregada de Ol'gaui~;ar o projecto de rc· o. questão, como nem siquer a rn<\oteve no 
visão e reforma dos impostos geraes, provin- stCltu 2tl0; aggravou-1\, 
ciues e municipaes, em ·que acha.vam-se con- Peh~ diversidade de condições politicas, em 
ruudidos liber;lCS da ma.is fina estirpe e con- qne no!;nclllwamos dos Est.:1.dos Uniuoo, ao ado
scrvadores do mnis cnt·regado ruo.tiz, em que ptarmosore~imen federativo, deu-se entre nós 
collaboraram as opiniões ava.oça.dus do Sr. phenomeoo Jovet-so do que naquelle paiz se 
D:mtas e as tendeocias eonset·vadoros e beau~ operou. Lá a federação foi a simples consta
rocraticas do Sr. Menez•3s. · ta.ção de um estado politico preexistente; os 

Depois de citat· a opinião de Story, ele q~e Estados estu.vam administrativt~. e política
«sendo exclusivo o pod.er de> Congresso, nao meu te orgnnisados e constituídos, gozavam 
póde nenhum Es~ado es.ta.helecer lei im~ondo de 111ent\. autonomia. territorial e financeira . 
dit·eitos de iruport.1ção sobre generos v.tn.~os o póder que tinha de crear-se era o da União. 
do estrongeiro, 0 11 de outros Est:ulos da Umu.o, A fedet-a.ç.-ão foi apenas uma. liga de Estados 
pouco im:Portt\ que t\ ta.xa grav~ a:s merCll.- sobernoos. «Os divet•sos F~ta.dos que ·com
tlol'ias importadas ou a pHssoa que as Jmpot•to~. poema Uniüo ernin, o:\ ado~<io da Constitui
pois em ambos os casos seria. isso uma r~strt- 'ção federal, Estados livres, soberanos e in
cc;io :i. liberchrle de com merdo, o qpe n:~o se dependentes, que uno se despojarAm do seu. 
tJÓii ; deixar ao a.tbitrio dos Estados», ~euten- caracter pelo abandono de certos poderes ao 
d;~ <\ douta couunis~ão : • Si a ta:'ta_l'e<:<lhe Governo fedet>al; h•~ vendo se-associado com os 
sollro··o· import"dor clcziOi;; de d~pai;hada a l~stados irmãos para tios. inteiramente oom
''IC''cadoria e encorporad:a á·ma~sa <!os -~?alores p:\tiveis com a c:\lstencia continua de sua 
nacionacs, constitue entre nos 1m posto . de. li~erti:ldP., soberaoi~ e lodeperidencia. original. 
intlustrias e profissões, sobre o qual podem >~S lPaschall. A Constit. dos Estados Unidos. 
províncias legislar. :. ~ . . Trad. c. Queiroga. Pag. 368. 1888.) _. 

(.:(lncordo.ndo com o 1Uustt11do Sr .• _ I_>a~li.oo .Não era a. União o pocler·rorte, absorvente, 
de Souza., estabelecendo os mesmos prmctptos que tinha de partilhar com os Est~dos os seus 
que elle, a commissão ·tir~·, porém, con.clusões recursos para. que nquelln. se pudesse c~n~t~ 
diamett'<ümente oppostas as d~quelle lllu.stre tu ir; era.m,ao contrario; os Estados que tinham 
llomem de Estado, não leva tao longe o r~gor de ceder dos seus direitos e prerog-alivas para. 
e a infie::tibilidade das suns c~nscqnenctas '- a formação do poder centra.l em condições·de 
Eis ~situação em que a. R.epubllc;\ encontrou iodependencia correpondeote á grandeza. do 
o problema da. tlisct·ituinação das reodus : ptl.pel que lhe el'tl nssi;;nalado. 
confuso. barnll1r,do, vaciillante, em pro~ura de A.vido. ia. da.-peripberia para o centro, nã.o, 
1\ll\a fôrmula definitiva, de uma solu.çn<? ·que como entre nós, tio centt·o pnra ns o:ctremi
bnrmonisasse os intere~ses das Jll'OVtDCUlS e dades. 
ns pretenções do podet· ger:<l. No Co~:.;-resso Como dis~o Tavares Bastos: uão em o Centro 
Constituinte foi o assumpto que m~1s pre· que propunha-se repellidnv<lsõeS dosE~t:ldos; 
occupou os legish1.uores . · ornm estes que contestavam a competenci~\ 

A lembrança. dü. controvorllhl. pereno~ de do Con~t'esso Fetler;tl pn.rn. :vot:>.t' imposições 
quo foro. objecto dtmUJte t01lo o lmpepo a cllamad<IS-lntel'ÍOl'es-e principalmente para. 
questão ua p<l.l'tilha. das ren~<~S, us cont1nuns lançar tnxas n.1diclon:tes sobre artigos já gra.
pet·turbações que elh\ occa~tO!laL"J. Utl:> relit- vado:; por elles. 
f~ics do centro com :1s p1'ovtnct:\s est.·wam hem Nósvinhamos,ao contrario,\!\\ centt·alisaçã.o: 
vivas u;t mem~>ria de todos o reclamavam dos a. federação brn.zilelt-.1. não preexistiu, nem 
constituintes :l rnnxima. attenção para o es- determinou ú. Republica; foi a. Republ.ica, ao 
tudo de mo dilficil problema <l que se aclJa~a. contl'ario, quem fe:r. a federaç:1o. 
pcosa~am todos, pre~. ~ so:te da rederaçu~ · . AS provincias,convertidas dictatorialmen~, 
;\Credtt..'I.ValD OS CODSlltULDte:> dar-~he uetlm- por decreto, em ' &stados autonomos, llaO 
liva e satisractoria solr1çã.o com o ~1sp.o~o nos tinham rronteiras tributarias conhecidas yi.s
lll·t.s. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da ConsbtuJ~lO, edm ci.-'llis da. União; o Centro monopolisara..atê 
•1ue se estll.lJelecem -as fooLe~ da r:ec~ttu. '!- então a: seiva·e a vida da. Nação. · · 
Uniiio :e dos Estados. F•orarq J!lusortas e ephe- As províncias tiolla.m; em gerol, as rendas 
meras as ·suas esperanças : a lut<\ continúa. e os recursos que elle lhes permittia ou. lhes 
cntr~ cs Estados e a União, como na Monar- queria <hr._ . . - · - :.:. 
chia entre.as pr2~nc~n.s.e o ?over.n~central: - o seu patrimooio fl.~an~iró e·ra., po.r~n.to, .. 
Em vez cl:\ soluçao sat1s:factort~ e P:ICI~~a,~~·· ,quP. ·. tinh.a ~·~~: :Ol'g"~Dl5a!-:S~ ··comc~ ce~~de . 
. . > ··"·"':.i'·c.- .. : , ··:::.:· -- = .... --·- : - · .' . :- ::: partestlcrecett.'\sat~entãomol;lOPohsa.da.i? .. ~~lo 

. : · • · · .' . · · Góveruo geral, partes· de rece1ta.s que devmm-
• l~ct~iio o·projo!et<Í d;~ lei. ·ts..~:-:•:~c;-. 2~. . . '--.ser: equiva.lentes á somma·de encargos e ,_Cinns 

I: 
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que peta: natureza. do n.ovo regi meu lhes eram um genero d3. especíe-imposto de consumo
trao.;fet·tdos com a. outorga. da. autonomia genero que caracterisa-se pela. duplicida.de de 
politica.. sua natureza. e dus, impticnndo com os fn-

Como eile org<'Uis.ou-se deficiente. uni- teresses políticos e internacionaes · do paiz. 
forme pal'a. Est:\dos dissemelhaotes a. todos os O circul<> da sua taxação é limitado no 
respGitos, sem a.ttend•er á diversidade das cir- ·tempo e uo ~soaço, isto é. ao momento tla 
oumst:\noias; ás pecnl;r,,rida.des o :\s co;::d i<:<:>es ·G!\tr,,d(l. c.los genex·os ·o i1. su:\ cobi'OUQn na. 
economic.'l.S e fim1.oceiras de todos e de cad:~ alf<tndeg,o. Tcem, portil.oto, camcter especial, 
um elos E:>tauos, nã<J• nos cabe n.oalysar nos que n5.o p~t·mitte que se os confunda com 
estreitos limites~este parecer. qualquer outro. 

Os resultados" funHstos do seu vicio de Ninguem, porém, S<\lientou os traços diLTe· 
origem-ahi est:'ío pn.tentes e inilludiveis e o rencittes do imposto de importação como 
projecto que relatmnos é t\ provt~ mais elo- l\1. Edoua1·d Yignes : «é sobretudo, diz elle, 
quente do nosso ;\SS"'rto. _ r. . pel,as coutr.ibui~ões iodirectas propriamente 

O imposto de importaçi\o cor.tinua a. ser o úiU'Is qne · ó legislador visa a.ttingir a pa.rte 
pomo da disci>rdia. E:;tudemol-o. da riqueza. m •. vel que · esca.pa. ao impo~to 

-Diz Leroy Beaulieu: ·• «Os. dil'eitos de im- directo ; é e:>t<~ qu;tsi :>ua unica .razlo de se1~, 
porto.ç;lo podem ser ·COUSI(Iet·ados sob muitos emquanto que outras causas junta.:; a esta 
pontos d.e vista : Ot».l si os tem como preruio motiv(l.m os direitos de Al{andega.. · 
da. protocç~o concedido. t'IOS cstrt\ngoiros; ort\ « CllC\In:\m·sc direitos de o.lCI\.ndcgn os qno 
como um:~ compeusaçii:o aos encargos que sup- s:"i.o cstaõelec:clos á entrada e á · S<\hid<\ do 

-- verta. a produc<;ão_agdcol(l. e d;l!; quae;; I?_S pro· territorio sobre certos objectos de con.~u?no, 
ductós estrMgeiros s~io coosidet..Wos isentos·; «Os que-se- ·cetiram ·a :eotrad••·-cbamarn"sc · 
muitas vezes se os ·.es;tabelece como um ·meio di 1·eitos de importaç<'w ; os percebidos na ·St\· 
com modo ~le taxm• certos A"eneros estra.uge)ro;; hicht direitos de export~~ão. Os direitos de 
·de um co·usumo geral e uão tendo a.natogos·uo importação são de duas ·n·\t~re7.as: -uos attio
paiz ; outras vezes os direitos ad.u~•neiros to- gem C9mo ta:r-a._~ de consumo certo numero de 
~rnnram ,_!lrn caracter_ mui_t9 di.ffer~n~e e foram :~rtigos que não teem similares no paiz, ou 
olhados com um meio de favorecer a; industrit\ cujos simil<\res ·são ahi'· tribut(l.d()s~-.~(1}· ·-- · 

nacional. de a. col locar a sMvo da .concur- «Assim, continua o escriptor citado ai :runs 
_ ·. -reilcia estrang~i~, :·.c!e garantir ·ás .mamt- períodos ab~1.ixo, o~ -direitos . da. ·alfaoüega. 

fáÇturas indígenas o merc<\do interior; neste ~o· estabelecidos taoto·com.um. lim·economico 
c!\So os . direitos de ·<'.lfandega. . cessam de ser como no ·interesse tiscal ; elles são t..1.mbem 
tiscaés -e sãó d'euom:inados - Direitos pro- nas niãos do Governo um instr-umento 1)ode
tectores.» _ roso de polit:ca C$te?·ior; mas é sobretudo pot· 

_. _ :Anteriormente hil.yia escripto o mesmo eco- sens resultados economicos que elles podem 
norilisti1.:< Os verdndeiirosimpostosde consumo; ser uteis ou· nocivos à. pt"osperidade .. de·' um 
os que ree<\hem sobre: os geoeros e os pro- paiz ».e acceotuando bem a J)l'eeminencia do 

·duetos são .'de duas especies : uns q•1e s:i.o li:n ecouomico _sobre os_ outros que ca.racte
percebidos no ioteri•or 1lo pa.iz. outros que x·isam este· imposto, a.ccrescenta no § t• d~ 
o são na fronteir;J .. Estes utlimos tecm o ·secx:ão 3A (\(). SU<I obra : «os direitos de im· 
nome de •lireitos~ de tJ.lfaudega, de import<oç5.o ·ix>rtt\ç;l.o teern por fim submetter certos -pro-

• . auuan<,ir~\ e t~em Ul!ll <' .. aracter sui gene,·is. ». duetos a · um di1·eito_ pr·otector que serve do 
Medite-se bem nas pahwras do sa.uio ecqno- -premio i1s fabricas nucionaes oit ~rceber taxo.s 

mista, procure-se o fio ·vermelho do seu pen- de consumo sobre determinados oójectos, cuja 
sameoto e ver-~e-ba que «os generos e pt·o- vend<" não se julga. util vedar, _uem restriu· 
duetos» estão iudist1octamente, sem discri- gir. l) · · 

mina~i:o de. proceden•cias, sujeitos a9 imposto Os direitos de eotz-ada~ jú. dizia Forbonnais, 
interior de c~u1suino, ou antes, que.. elles apreciando a reforma de t.'irifa.s de Colbert, 
coostitqem ·~~i~tÍ!_eriia privat!va. deUe.; .que se rvem pat·a igual:w o trMa~eoto c~m o.s 
não são os generQs ~! productos que se d!1Ie- outr;is nações, ·paro. favorecer a 1odustm .. n~ 

. repciam.- P<\rtt ,os efr•eitos d<\ taxação, ou si o cional, p:U'il. reprimir as import.'\ções r111· 
lil.r.em, é accident..'\l e te_mporariameute, mas nosas. (D:~.IIoz . Répertoire de Législu.tiou. 
que são os imp~st~~s _que _o~ a.ttiogem1ue Douanes. Pag. 540. Vol.) - . · . 

_ }!?.mam deOOilji!J~é,õeB diV/3rsa.5• segu~dO OS . E.is; pois;_ 05 : l~istincti':OS do ~itnpOSt? q~e 
. .;·momentos. e , Jogar~;;· da _sua. percepçao.e ·os Le1'0Y J3e(l.uheu chama sv.•_!Jenerz.s : - .. 

. :7~~-fl.ó's ecouoniicos ou politicos da t;ixação. a) taxac;.i.o deartigôs :certos e determiMdol, 
_, .. ~ :'.· .-A~ri)aleria':,tt:ibut<~ri<',: de ambos:é 9.·\1: ;I>.ód~ mediaute· t~rif~ - espécificadas _;: 

.-.,-.,. " s~r, a:,me5m~, l)~tl;S_. <?, _ }.fC\.[!2_Sto d_e alfaodeg<t. e · · · · 
-~~~ ·:.; .-~; ::·=-~~:..;~ · ~}7;~-:~~~}.~;~f--=== ·~~:~.; 7-~ ~ :· ~. -~: - :~::·;-~:;~·: ~-· ·:·::: _:.: . - - ... . "--.:.._:_;·-: ·- - ~· ·- -·,"";-."' '" --~:;--~ .'{: 

• • w · • • - · • - . .; , . - . • - .. · • ·- • · · ' J - Edou:>rd: \:;gneS. Tr;t!l.d~ dol<hnpo~t~s~;n P~~~ 
:;-; :_~f.;;~:~ (T,~té ~o ~:s<:~n'ce:,<l~h_ill!Ln~es.'. _eap: .t3.l>7~ • .) etc. 1S8j. !>doça~ ~~· Pa~. :mo 218. -.=·. :·; .. .. , .:~ 

•·. 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página 22 de 34 

· BESSÃÓ E:-1 .18 DE SETEMBRO DE 1895 369 

u) com ap[)UcaçEio ao.> generos que entrll.m "V:\tivo de tributa.t• a importaç.Ko estrangeira, 
no momento re;;trit!to d;~ sua. introducçã.o ; gun.r•la. silen~io em absoluto sobre as imlu.strhs 

ç) com o rlesignio C;1pital de regular a. ex- .e pt·ofissões do ioteriot· dos :E:;tados. O 1acsmo. 
p;\osiio e~onomica do paiz: lll\ rela.çiio das per- -porém, não se dá eu tre uó.:;, onde o .ieói:>la.
mutns interoaciooa.<!-;, s.em excluir o fim se- dor constituinte si, por u:n laüo, attewlendo 
cuurlario de t\urr~rir recnr.>os result.'\ute::; das aos fins politicos e iHteruacion<les de pi1.r com 
contribuições· de cot13llnlO. (~) o~ intet·e33eiS lhcaes d<~ Uuiü.o. con~i·.l.:n·ou o. 

Pórle dizer-se qne o imposto despido •lestes impor·tação da exclusiva competenci<\ de tribo
caracteres, que, em 'l"ez de :~.tlinzir ce1•tos e ta.t;lo dest:\, por ohti'O, tentlo em vi~ ta ·n. de
determinados generos c proJucto3, Teéahe in- ticiencia dos recut·sos ot'Ç~t:n.:ntaríos dos Esta
distinctameute sobre tod·os, sem oisct·imina- dos e a necessidade de dotal-:)s com o; meios 
ç.i.o de procedencb .. ,, considerando-os sómente necess<wíos pura a sa.ti;;fa~-::.io dos eoc<trgos que 
como pe!'tenceot<.!S a m::tssa. da J'iquez:l. e t.lo lhe$ ac:1.rretou <\ autouomia., d:m-Il1eS pr-iva
consurr:o pu'!.Jlico, qne :não os ~ra-v:a no mo- tív<tmcute v dit·~ito de ta:.•mr <tS iodustrias e 
mento preciso da entradv> no paiz, e nem é protis~ões (Const., <H-l. 9.0

, o. 4), sem dis
cobt~tdo uns Alf,;.nrleg:l.S,nws attitl,j<t-oS quando tiucç~1o de qu<t lquet• o<lturez<\ quanto ao seu 
jil. se acham « D<tcion:tlisados », iuteruaclos objecto, quet' elhts se exer<:<\m s~bte os gene
e coofttodirlos com a m:tssa dos v:t!ores com- ros uacion:1.es, qtBr soln·~ os e~tràug.::iNs. c. 
merciaes dos E:;taJos ; que não visa <>utt·os Desde qne a Constituiç:.i.o n;i.o distingue,nao 
efl"eitos que ni"io sejam 0:1 e~clnsivl\m<;:nt->. fa.z r;::tric~ii.o t\lgulllt\ qu••uto ,\ m"t<ll·io. úus 
lisC'a.es, isto é, augment:o rte receita, que não int.lnstrh\S e p1·orissões, po•.lendo est;•s ser 
:tln~c<a de fórum alguma. r,s r~l:tções políticas as de commerch\l' -iudistinct:l.ment·1 com os · 
e i.J?.ternacionacs· corifiâaas pri.'l"t1tivamente à. generos e met·cado!'ias naciou;~es ou estrJ.n
ac~o do Poder· Federal, de~·a. ser considerado geiras, 11iio será chwo que o legi~h\.l.lor, na 
impo.~to dê importa~.ã,o, no seutido constitu- àmplitnde do direito que co~1cedeu cxclusivu
cionát ·~ · mente MS Est.ulos pm:a tribut::tl-as, !psi• facto 

.Airid;1- .mais : o pagamento do imposto de cit•cumscreveu, limitoÍl, rest:-io;;iu a corope
import<\ç~o na Alfanclean t?'!~~ , i 1:9:~ <:!S. ,.:-c_;!,~L·pri va.tiva. da. t .. ~aç1o ftlt!e:·al à ·impor-

-generos ·e l>rodnctos ' sobre '{illo ' . ~ ro ?I. ~~' po momento prec1so da s:1a entt'\ld(l. no 
entrada do paiz pa.ra to(~'!)s ~r;!t ~ !Su<\· ~ ~;- . 

. cit·cnlaç;"i.o e distribuição nos Est:11lo3, impor~ Não ser{J. da.r uma. ela.sticid;tde interpreta

. '!indo; porta.nto; em um.a vertla.deid isenção th·a que <1. Con::oti tuiçii.o uii.o comporta , que 
que os põe a. salvo de qualquer ottko gra- repugna ao seu espírito e a sutt lettta preten
vame 1 , - det· que <1. me:·ca:lori:~ e~tr;J.ogeira tique 

Não : em p.:trte algnma assim se entende isenta, co:n o lla~'<l.men~o do impo$~0 •le im-
ou pelo menos as$ím se pratica.. po:·tação,de qualquer outro grasame, quando 

-Nos oc~.amentos de· dhrersos ptüzes, qne DI'\S ell<\ j ú. pet·deu o .s~;u c::wactet· ;Jt·iroitivo, "tril
foi dM.o examil:a.r. ao l:~tlo •ll)s «impostos de vessaodo a zona alr,mJeg>tl"i>\, deiX<\lldo de 
Alf:tndega~ enc-Jott•:lm·:se os impostos de con- pertencer ao commcrcio ex te:·h:ll', « n:tc:ona
sumo compr·eheadeudo, n.ttingin(lo, não só os lisaodo·se >>, lXtl'<\ us.'\rmo:; · i:t pht~\Se expres
generos e pro(\Uct,,s na turaes, origina rio;; e siv•~ de um dlstlocto ecouo:nl~ta ~ · ·· .. 
os lhbricados no l>aiz. como os '~indos •lo. es- , POde p~\recer que es ta:n~; cre<todo castel
l•·n.n,g.-m-o.~e~oul ~se acham confundtdos los-para ter o pr:u~r pucr1l de ..tert·o~'l.l-os, 
efor-1re~!i"'' ~-s~aron o commercio na- le\·aotando l1ypothe~es e conj~ctul'<\5 tmper
ciooal ~~ .. -- tineote::> e oc:osas. ~ão . Este e o ponto por 
Coro]kehi!u;M-se~, nos Estados-Uoir1os excelleocio. d::t questão. 

poss;1. pór~se em 1l.uvid;i;, questío:1ar-se sobre Pt•ovar que o CO!llmercio é Ull,la inrlustria .. 
o •.!irei to dos Estados p·o.m gravu.r as mer- ou pelo menos uma rnoú;tliJade dest:\; m~lbor 
cado1·ias que. iocorpot·nd:•S ao ~yt•o do com- aiud~t : um genero de que ella. é <1. esvecle e 
mercio, P<lssado o momento d:l:' competencia. que ter o direito de tl'ibntal-a,é, ipso (o.cto, ter 
taxa ti vn. da. ·União, ll::~j am-se transformado, o de tributar a. ímportaçiío,- é tvi'D<.\t' patente 
perditlo o ca.t~tcter de « estran;:reir<lS -. e de que n. Con.,;tit niçr1.0, dando <\OS Es~<\(los a.quelle 
commercio e::\:terior, Hm ob,jeetos de « in- direito, dea-lhes implicitamente o que deUe 
dustri:\ e proti;;&'lo » de U!\13. c."'l.tegoria. <:I e in- uecorre como. um:1 consequeocia logica e bil- . 
dividuos qtle visam distritmi-las, veouel-as, ludivel. . ·.. . . .· .. 
pol- a:> ao alcance dó consumidor no in!et·iot• O Congr~sso Cons~ituinte não legislou para. 
do paiz. · . . _ um pai;~, descoohec1d~. ; nio_f~z: ~~r;~ como . 
Co:nprehende-s~ ,por que .-a ·· Const1tu1çao Locl~e · par:~ ··n. Carohu:l. ~. !{.ousseau para.. '' 

Americanll. a t tribuiodo• á União o direi~o pri- Polonia. :'legislou s~bendo.:que ?.SJ.I!5!~~~1j~§,_e .. 
·.-··-~ .. ,.~.=- ·· ~-·- ·.' =- .. ,, .. ~-"-:-:=- :-: ·.:.o<11lrofissõe~!fe ·c~mme~~.íri.i:iixéi:'é'em'-se·em .no;>so · 

- ·P·.. · ·d ·: D ' .. J::d · · d. ·a 5 < ~ ~- do paiz.quas1 que exclU$tvnmente sobre mercado-
Sc;ad;d~Y~ahi~. ~~~ · ~:~r15° de :::lo· de i$93.) . , · rias e_geueros .vindos -do·estrangéJ!'O, · s.o.~~~-a,· ;. 

· C~tU:1.r~·: v. V · : · · · · 47 _; 
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. import'1ç.ão, pois son~os, commercialme:JI e aos dous pod~rc~ constiluc:ioon.es dit•eitos ex-
fullando, um simples mercadocoo~umidor. clu~h·os qu.~ se confundem, se choe;•m se 

Niúl cistinguindo a indu:tt'ia. commert\i::l, :1Donlhim! Nã.o ba. que fugir âs pontas Jeste 
que se e:terce ~obre ns mcl'\.-adori;'IS e.-tr<u~- tlilemma : ou o legi:>latlor não ligou às pai:-

. geir.1s da que se ex e' ca !.obre as oacionaes. na Yras « iudustdus e profissões» o cocceito l)tle 
latitude do dit•eito priv:•tivo tle tribut'1ç;.1o IJile lhe attribul.'m todos os economistas c foi Sin
concedeu aos t::st:tdos no art. 9",n . 4 da. con- cet·o; ou sal.Jia o fJUe elltls querem dizer, em
stituição, compr~heodHu a faculdaàe de taxar;l pregou2.'ls tlando-lhes a usual e commum 
impot·t:1ç;1o, a merc:tdot-ia estrangeit•a, q11e signit!C:t('iio'econon.ic;~ , saooudo que on. titcul
depois de p~::ro o'illiJ •osto de :llran•l··~), in- tlatle de t1'ibut:u· a iodus:ria estava implici
tel'na-se oos'Est:~ttos E~ incorpora-:e, perde·se tam•·nte contida a de t•·ibutar as mercad·orias 
e funde-se 11:1. m:.ssa dos prounctos e v:•lores vindas 110 exterio•· P<\ra serem o oloiecto do 
que constitue o olojecto do tmlico cstadoal. comrnet·cio no inter•or e conscientenieote es-
Comm~otaudo a Comtiluiçiio Americ-ao:1. na ta boleceu o regi meu da ooofnsão e da. hypo

parte rchltiva :1.0 ;~:;:;nulpto _lle que ncs oc-~ c!'isia trib~tAri~1, 1l~u _aos Esta~os o meio ue 
copamo~, Thomn (::OOie~· d11. Cl)m nc·t~- ft'<\ll•l:-tr e 1llud1r o (hreito excluSl\'O dn União, 
~el clm·eza. e precistio : c As iu.oport!lções. de ilha.lir o pr·incip!o que parecia firmar ll 
como taCi', não de,·em ser, em ger:1l, tr!buta-

1 
gal':11llil·! :\Ias, não! é I)Ue o lel-)islador coa

das : a. co~slitui;ão, por·ém, não teve .;m siderou qua o impo~to de impJl'tação nlcanca 
Vista c excluu• pernta nentemeute da eSfober:t as merca•jorias eslraugeirm; que ainda. o:to 
de tax:1ç i o:» re•·mitl!da aos Estados, t~.;llos se nndo:)~lliS:\1 <\m, isto P., que :.inda não traos-

. _ os gen~ros tr;,zidos de. tora par~ o paiz ; puze1·am a zo_D<\ _ fisc:Jl que lhes di eotra.Ja 
e a tlifficnld:-ttle tem coosi~tido em iudiêar ao tr;•tico intc-1·no ; é que elle ligou :\s pala-

. com Sttfficiente clnrezn, para o.; fins da exe-1 ;r::s- impo~to de imp:n·tnção a. si!;Diílcação 
coç-.lo, o mom~nto ero qne os :u·tigos impor- noic.t flue economicamente se lhes pode attri~ 
tados r.essnm de ser coosidera:.loscoroo impo1·- IJUil• e ... m tod<'. pa1 te se lhes tem altl'iiJUido
taçiio no senti· lo con~tituciooa!. a de-impo:;to de. allàodeg;J, de entrada , que 

____ c ·Em termos ger;•e·~. euleqclc-se c;u~. logo attesta o rccob'hecimenlo da sobe!'a.nia nncio· 
qtie o import1dor tem :•gh!o so!:ra os at·tigos un 1 e gnr;mte e i;ella. ·a liber~ade de permuta.. 
import.•doo> incorporo.ndo-ose cooruudin<lo-os Si as.:im o::to é, porém, sejamos logicos: :r. 
na· mass;\ da propl'idade do llaiz, -estâ. po:·- inuustria e :t. profis::;ão commercinl liuscepti
~eotura pe11lil!O o seu c.tmctet· di:;tinctivo V<·is de scram t;ox;idas são ~ómeote ns flUe se 
como uma importJ\trio e fie.,, po!s, sujeito i exercem soure os p•·oductos naciooaes. 
competeoci:t de tax:1Ç"<'io pertenceu te aos A Constituição não o declarou, mas & Jogica 
Est:1•los. » impõe fwços.'\meote semefhailte interpreta-

-E' impo~sivel estaboll)cer-se com mais oiti- ção, si se entenlle que o imposto de importa
dez os termos da. IJ(ll''~tão e su!Tt-:tg.<r de çiio r<•brndo nas (llfaodegas importa. p .ra as 
modo mais coml'leto e irrt!spomlivcl a dou- mercaflo•·i•\S estNngeiras em absoluta isenção 
trina. que sustcntnmo~:, uoka. que lo:;iet\meute par(l supportar outro qualquer gravnme. Dar
p&le e eleve tleco1·r<!r chl O(•SS<\ Constitui(,.1o. se-h~. I.JOrém, que o le,(l'is lador constituinte 
· Niio h:\'\lU\·ldt~ qnc f) l•'gisl(lrlor constituin- consiJcre que-commercio -não é indn.>tria 71 

te disting-ui li tu lmr~wtnçiío· dous·momentos 1::' impossível. Qua.lquet· que·· sejam ns deno
diJl'et·ente;; [\111'<\ os ell~it,··s da. taxaçüo: o pri- roiouçües que ellt\ receba'- e nós confllssamos. 
melro-em qne ell:'l. conser"a iutegro o et\rn- que süo mnit:;s- segando ~.- sua npplicação 
ctet• especillco fiC e:;tu·angeirn, cst.1ndo, por- airect(l e limit.1da. a certo~ ramos d~ trabalho, 
tanto, sujeit:~. :;ómerlt<~ á compeleocia trilJu- obedecendo ú. l.:Ji fecnodalla especialis:tç-d.o das. 
t..-u-in. d:\ l.iniiiC'; O se;:;un<lc- em que e lia- fUllC('ÜCS OU cl:l di\'isão da activida~·e humana, 
retir:1da. d:~o :dfnnd<'g-:1. p~go o imposto pro- n:t. sua significação ampla e ~ene1·ica ella 
priamente de impo•·t:1ç.ão, perde o pt·imitivo abrange < o conjuocto dos trabalhos;-~e qual
caracter pela sua integr:1~ão na. ma55ll. do quer n;•ture7.a que Sl.'ja:n, que contrib~m di
commercioiaterior, naciooalis.'\-Se, torna-se o!:· rccta ou indirect .. meote para a satisfação das 
jecto de ioditstriacummercial ioterua, entran- necessidades do homem, sem distiocção de 
do ent.ão nn. Mmpeteru:in. de tl'ibut:~cão priva- especies, o trabnlbo considerado na variedade 
tiva. dos Estados. Só nssim podem conciliar.7se iotínita de sons ·applicações. (Ch. Coquelio. 
as disposi('ues do art. i"§ Ja com as do art. 9• Di c. de Econ. P.ol. Pa.g. 917 .) VulgarmeotB 
ri .4 aa·eoostitoição,soh pena de admtitir-sc que se di~ estab~lecendo o,ma di1l'ereDQ<\ pura· 

., õ Iêgislildot• tez oun\ de iosincel'idade e de má mente occasiooal 011 apparente, que em nada 
· ... ,fé,: atDrmanuo ·e !legando ao · mesmo · temp_o, a.l!ecta·a esseocia. do que -vimos de· dizer-O· 

. annullnodo o direito l)rivativo. da União con- commercio e a. indu~tria para distinguir-se ·:~. 
:.:'=·sagi:-âdo· no art. i•·coJn-o diréito-priva.tivo .. do loja· llo 4teUer, o · ªrm~em da fabrica; a-in• • 
. -_ ·ESt:l.(lo-- firmado no :u-t."9o, veckloiio em um:>. dustria ô a · agricultura. pal':l. dürereoça.r :1.· 
, _ .:.part~ o' que em outra. franqueil'., concedendo explornção rural da urbana ou si a empreg:. - -
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p:u:a. designar de uma m:l.neir<\ geral - todos, os doutrina.rios a. affaguem, as necessidades 
os trabalbos agrícolas, manuf;\ctareiros, in- pr<\ticas, as exigencil\3 aconomicas, os re
dastriMs, artísticos ou commerciaes dos que cl_amos orçamen~ios, em flagrante :mt.'\go
pareeem ter um caracter mais elevado-:-como Ot:;mo com :lS suas palavras, - a repellem. 
os dos.'\bio, dos medi:os, <los legisladores, dus «O qne os Estadosnã.opoJem, diz Cl\lvoo, sob 
joristos, ou o.dvoga.dos, omfim, para distin- o -pretexto de regulamentar o COil.lwerclo que 
!1'1lir os tr:l.balhos considerauos ma.teri<~es do~t én.ttribui<~o exclusiva. d<t União, «que é uma. 
mor:\eS e íntellectua.es. excepçã.o ao poder" reconhecido dCIS Estados de 

Diz-se, · por exemplo, que um homem entra estabelecer certos impostos », é estabelecer 
para a. intlustrin. qun.ndo elle s~ faz lavrador, to.xns de caracter prohibitivo, que otl'endnm ou 
manufa.ctureiro ou negoc:iante e que della se prejudiquem a liberd;lde de commerclo que 
afasta quando abraç.\ as carreiras liber:\GS- não .fui dei~''dt\ ao seu arbítrio, mas a garan· 
do ró1·o, rh\ medicina, da. ma.gis·tratul'a, do tia, n. fiscalisa~ão e a. com~tencia. do poder 
eosioo on da administr·ação. « Ha uma. só (ede1·al. · 
indust1•ia, dizJ. B:1.ptist;\. Ser. sitiverRJos em Na racaldad~ privativa que tem o "Estado de 
vista s~n fim e seus resultados geraes; ha, regulamentar o commercio, está. implicitamen· 
porém, mil, si consitlerarsnos o ~~lor· de se~ ' ta contida.:"\ de <~utorisar a. ,enda dos artigos 
processos e das m:ttedas sobre auê ellas que o commercio h~, introduzido, pois o com· 
o.zcm » ; e divirlindo o. tn•luattin. "em tre$ me\"cfo nU<> é tn<\ÍS do qt\e o imC1·-wu1·s~ o o 
cJa,se;;, elle co !loca. na u llima- « a que toma tr<~dco é um dos seus principaes elementos. 
os prodnctos em uma parte e tmnsport.-\-os Não se comprehenderia que o poder de au
p:u-a ou boa onde se achem mais ao alcance do toriS<\l' o trarego êôõdoda. a extensão neces
cooS1lmidor e que se cha.m~\ a iudustria. com- saria. para ter efficacb., viesse a. cessa.r nos 
merci:1.l ou simplesmentE! commercio », idé:\ momentos mesmo, em que. esta latitude em 
que·"ccentún e complet:\ qnando define o com- necessaria. - · 
mercio - a. industria f]lle põe um J!roducto Para que servki:t o pod~r ele auto1·isar <1 im
ao :tlcance daqnelle que c• lleve consumir·. Est<\ portaçao sinii.o estivesse acompn.ohado uo po
definição, .diz Ch. Coqnelin, abn\nge, com der lle pgrmittir l\ venda dos objectos importa
ei!eito. tudo- o transporte tanto quanto a dos~ A vend<t é o objecb da. importao<1o e e 
partilha. e a distribuição• dos prodoctos entre um dos elementos · ~seo.ciaes do direito de 
os que os procuram. Leroy Be<iUlieu pensa d;\ ínter-course, que comprebende tambem a im
mesma. fórma.. (Preeis d.'Eeonomie Politique. portaçã.o. Como o Cong:·esso tem o direito 

. Pag. 31, cap. 3°). de c autorisara i,nportaçãc », deve tnmbem 
~ iodustri:~. a.bronge :l. universa.lidade do5 ter o de conceder ao importador o «direito d<% 

trarolhos humanos, embclra difl'ereocie-se nos oçtmclll,.. Qunes não se1'i:1.:n as queixas dós. · 
diveJ'SCls momentos da !>na. a.pplic:.\ção . Elle ~overoos estrangeiros cujos productos n~ ·- · " 
classifica-os em cinco c:ategoria.s de iodus- fossem livremente ,endidos depoi:; de umn inr.r · 
trias. A qua.rta.- coroprehenue «.t·commercial, portaçüo autorisada? 
que reone as mercadorias, conserva-as, re- E que resposta poderia dar o Cong-resso a 
pa\·te-as, distribue-as entre os cousumidores.» tão .i usta.s quP.lxas 1 Tal estado de cou;;ns seria 
Não podia., pois, ser pensamento do legisla· evidentemente a annullnçii.o do commercio. » 
dot• e::~:cluir as merc.'\doJrias estt·aogeiras da Foi longn. a cit.'lção, mas ern. necessarla.. 
competeoci:l de ta:mção •dos Estados. Eis nhi toda a doutl'ia:~. do imposto de impor· 
~a faculdade ampla, gener·ica e sem limita.- tacão, mngistr:1.1 e lucidamente es:posta.. 

ções que privativ(l.meot.e lhes pertence para O que o pouer dos Estarlos não póde e < ve· 
gramr os iodustrias e pc·o!lssões, está com- d:\r a. venda -. llcf' objecto; estt·:mgeiro3, au
pr'!heodidrt. a. de tributa l-as. Este ponto De'\- torisa.da pelo pagamento do imposto de impor
rece-nos nssentado. EstP- es:clusivismo, este tacão: o errei to do imposto de importação é 
prhilegio de imposiçii.o sobre as mercadorias não tornl\.r o ~enero importado immune paro 
~tr~~ngeira.s, que entre nós se quer a.ttribuir qualquer outra t ít.xação dos Estados, mas ao
a União ao poder fcd•!ral, não existe em tot·iS<\r a sua. circulação e a. sua venda. 
parte alguma. o ... mesma fôrma a immu.oida.de O que os Estados n,ã~ podelt;l é, rlirecta. ou 
pat-a sopportar qualque•r outro gravame que inttirectt\mente, por ~meio de prollibíções ex
se quer coll:Lr às mercadorias estrangeiras- pres..r;as ou de impostos que tenham o cara
~mo uma. .consequenciin. do pn.ga.mento do cter de prohibitivos; nulli6cnr o direito, que 
1mposto de alfandega-é· .ta.mbem uma extrã- tem 11 Congresso, de conc2del-ns. 
vaga.ncia que nito encootrajustifica.tiva. nem . ·E para Ql!e não pairem sombras de du-vidas 
na pr-.ltica, nem nos-oxel!J:plas, nem,rnas ~~ -sobr~nião do distincto commentador da. . 
dos out-r:os povos e meoo~ ai•wa.. ~'\S _do~ririf -~ns~~o ,Americana,=~qui· vão a,s pala. vras· - · ' 
dos ecooomlsta.s.· Nos 1•:\izos ce~l~~ ~ · · 
como nos desceõtr:ll.isndos, semelllaote dou- --- . . 
-ttina não conseguiu ninem medrar._ 'Quando • ~vo. Tnd. Qo.eiro:;:t.. P~~. :olá o(7'~ . • ,. · 
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claras a convencer os m:~.is r~fract:.wios à evi- e a venda de licores embriagadores, havendo 
denci:\ com q•.te elle define e accentúo. o o Coo~resso declarado qne a imposiçclQ, por 
<JUe sej~ o direito de '"er;ulamentat· u ~omm~- sua parte de um direito n~o devia to01a1·-se 
cio, privativo da üoifuJ, e o de lançar .,,,posto.t como uma restl•icção ao poder elo Est:ulo O!\l'a 
que póde set• e:cercido cumulativamente por impo1· ou proltiJ?ir o;; negocios licenciados; nãõ 
ambo;; os poderes- federal e est.'ldoal -so- é iocoastitucional. Uma ·nceoça. (resul
bre os mesmo;; oi1iectc•s. . _ tante do pagamento do imposto de imoortação 

« o pod,•· <le re!ftll.n.menta:· o commercto oao nas alfandegas federaes) do governo ·rederal 
é, como se poderia. crer, a mesma cousa que o dadu. em virtude das leis do Congt·esso sobre 
poder de estallcleccl' impostos; este ultimo venda inte1·na não é impedi,mento p;\ra um 
<Uim.ittc o concul'$0 do Congresso c dos Estados, proces:;o, em consequeocia da lei do E.•tc1do 
~nesmo qua11do o p1·im.cü·o c exclusivo, como que pl'ohibe a venda de licores. «(Pnscball, 
acabamos de \iizet•. · obra cit:, pag. The Liceus a Tax Cn$eS. ;, \Val-

A dill'erenco.result:L do. no.tureza mesma 'h\ce, 462; Pewear V, Common \Ve;tlth; 5 
destes poderes. Wallo.ce. 4i5.) Eis aqui: umn lei da ünüio 

o Jloder de impos'iç.ã~, conce.dic!o ao qon- rere:ente ao commercio interno dos . E.shdos, 
g!'esso, não. é neces~.artamente lDCCimpatlvel nulh.tl~d:\ por os~es. em. c?nsequencta d1~ pie
com o que pertence aos Es~\ilos . C.'\da, un1· na,_ !llimttad<\ e l!'rest~Jcttva. auto.nomia .de 
delles pode estalielecet· tml unposto soll-re as ncç;toque lhes é gamuttda. no queutz respetto 
m~.,nas cousas, sem in"'adir o dit·eitode outro, ú. SU<\ vida interil<\! 01'a, ::i os Es~1do;; podem 
poroue impor contrib11i.zõe;; é toruat· pequenas OPilÔr embaraços ao eJ<ereil\io tio clil•eito. por 
porÇões. _,da 111a$sa ~l~s _:iq.ue:;~.' que são sus- snn:_ oatU!·eza. substancialmeute-pr]vnti!o .da 
ceptivets· ele um:~. di't't:;ao mfimt.'l. . Uutao, de t•egulameot."\ro commercto, dtretto 

Estabelecendo um imposto no iutere::se 1e qne eovolveioteressesoe or·c1em politiM e in· 
um Estado. este Estado não faz o que o Coo- teroaciona.l, si elles podem vedr.r a circulação 
<>resso ter: à o cli,·eito de (a:;er, porque o poder e a vêndn., no trafico interno, de objectos .i ilU
do Congresso l.liio se flStende aos objectos pnr- cenciados peio pouer federn.l, como não Lhes 

--t iculares dos Estados .. . Assim, pojs, o exer- ser permittido ta..xa1· as.mercndo1'ias confundi- . 
-eer cadtt governo seu direito pa.ra crea.r im- das na massa do seu cc-mmercio 'I Si po(lem o 
:postos não in"adc o d:ireito allteio. mais,-por.que não poder o menos 1 ._O porter 

Porém (eis a. distio.cçii.o, eis o qne os Esta- de t.\xação, diz o mesmo Paschall (obra cit., 
dos não podem), si ao conh-at·io ~m Esttdo png. 12$J), é em regra geral um pouer coil.
quer reguln.ment.'\r !ii!U comml!rcto co:u as curreote. 
DaÇões eslm:tgeiras _ou com outros Es_tado~ «As qualificações ou excepçi)es da regra s~o 
da ü01ão exerce entito nm poder que nao fot a ioeompeteocia dos Esta.c.lc.s parti. ~ t.-txaçao 

-concedido si>~ao ao Conql·esso . ou imposiç-.:to dos meios e iastr!.llill:lttos (não 
~ão ha, pols, nenhum<\Malogi<\ entre a fa- merc;ldorias c !reoeros) empregados oo exer

culd:vle üe cre(u· impostos 3 ~\de regulamenta; cicio da.s fuocçiiés federaes-como por e:s:<>mplo 
..o comme1·cio. »E pensar qu~ os nos.~~s~on~tt- - sobre os s;\lariostlos fnncciono.rios fedet':l~. 
t nciont\listas apntlrinham-se com a ~~o~tl'ton. ou sob1·e a proprie<h\de da União que se acba 

..americaott pa!'a ne::n\:1· aos Estados o d1re1to de encravadn. dentro dos seus limites.:. (Pascllall, 
W.xtll' as mei'C..'\dot·iàs'irnportatlas do estr<:o~ei- obra. c!t., pag. 129) . 
ro·e con[undid<\S O.\ 1~nssa tlo comm~rcto tu- c:\. jurisdic~~ío dos Estados, uo que dir. re· 
terno, da riqueza D>\CIOO;ll, porqa~ <t lll1J?Orta- speito ao lançamento de impostos, é sup1·em~: 
çiio é privativ•\ du. competencia. trllJ~!-t:U'ta. dn. o Coo"'resso oão pôde exercer. autoridade ou 
União! ;\las mesmo ·nos Estados Un1dos tn.L é su)leriütendencia. al"'UOOil. restrictiv;\ ou aoul· 
.a· extensão e a iutegt·ida• !e da autonomia dos latoriu. de attl'ibuiçÕes t.to amplas e este po
Estados no toc.'\nte n.o dit·eito amplo e com- det· e este direito dos S,-t;tdos nnru. impor. ti~ 
pleto de_ tax:tç;io priv:.1~iv:t. S?~re o seu com- C..'\lisnr ou regular qnalquer ·?Z_e!Jocio que se 
.merclo mteruo, a ncça~ .dec1stv-a. e ~reponde- prntique em seus limites e perfett.amente com· 
r!lute quanto ao exe!ctc1o e supenntendcn- pati•el com 0 diNito do Con~resso de t~ar 
-em das s~n~ preNga.tt•as locaes, que a es!e ou c1·ear impostos sobre os me~mos negoc:os 
mesm~ du•etto d~ reg-ulamentar o comme~to par;\ tlns nacinnes>. . . 

_ .e:cclustvo. da Untão e!Ues . pudem e teem m1- Poucas linhas abaixo, na mesma pag10a d.\ 
,posto ll~llt<\<;~e:;. . _ ol:lrn. que tflo valioso :subSidio nos tem pres~'\-

E' assn~1, (tiz Pasl!~t:íll.l c que «um:-- . !.:1 dos do uo estmio deste importante a.ssnmpto, per: 
. :Estados· ~mr,onáo d•r·e1tos ou proll:bu;.do um ,.11utn. 0 aba.lisado commentador: « Qm\e> 
. negocio jti' gravado •coni·impostos pelo Con- ~(io os (lireitos e:r.clusivos dos l~stados 1 » A-: 

-·-, · · '.~_"'rl!s~od~OtP:o.· .P.O.~ .. ~~~~p~o o"'e~!-U_b~-~c~~e.~!o [:resposta pet~enrptoria, __ e p_ositJv.:l. .~ ~~ : Sa~isf~:.:. 
--, .. :~ .. :·. ' " ' ~ ··· ' .·'_.." ·: ·. - ·. ·· · · 'zér·ocspiritoexigente·dosconstituelonahsb:-'> ·. 
· - - · -, . . · · " que entre nõs invocam de continuo; com un:a 

•. · _ • .P...=<cb:>ll, Const. dos t:~l."tdo• ,Urudos. : l'~o· ·_ 131, SG" taD"Q de CODVl·cça·o admil",1i'Ç'el às prati-
art. " • Tnd. E . Queiroj;:t., iSSS. - ,u V'• ' ' •• 
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C:IS :; merir.:tnas, para jUStificarem a preemi- I tambem 0 mesmo poder de lançar centiiDOS 
nencia absoluta, a tutela. absorçente, a su- addiciona.es sobre as contribniçõeS t>rivativas 
vsrintendencia amP.SI)ni:nhndora que so!>re a do Estado. Na Suiss.'l. os cnntões rorronm em 
autooomia.fisc.'ll e tribu.taria dcs Estado!', em geral o seu orç.<mento com imposiçües indi
nome dos princípios bn!Sicos do J•egimen 1ede· rectas sobre ns fontes de receita da Confede
rntiYo, se quer attribuir aos poderes federa.es. rac;'io. Pelos arts. 31 e 32 da Constitnição 
Eil-a.: esta adquil·lu o monopolio dos al.coots, iuvo-

< Por muitas di.O'eren tes rn.zões applicam-se cando para isso um fim mor-Jl, mas acontece 
~o cvmtrtercio interno ou tl·afi.co do me.~l!co dos que este monopolio fornece abundantes 1•endas 
E$tado:s. Sobre este commer.cio e trafico o ,. Coofedera~io e aos cantões, que com ella as 
Ccn~resso n5o tem pode.r de re!Jt!lamentaçao, partilham. (L . i\lnrsauche. Coufedemtion 
nerr. supel·intendencit:t rlirccta · de especie al- Helvetique. Pa,zs. lOS e 110.) 
s:umn. Este poder p:wtence exctv.si1:amentc Não se contesta, é eviuente, qtte o direito 
~os Estadps. Nenhuma intervenção do Coe- de iropot'la.ç<\o- isto d - o direito de eutra
greõso nos ne.~oc1os que os cidadi\os faç.'\m da pago pela mercadoria estrn.n~eit·a. nas al
em um Estado é;\Utorisada pela. Constituição, fandegns, nns fronteiras, imposto qne a.llabi
exeepto o (Jue ê estrictameote incident;l.l no lit:\ a internar-se, circul:~.r, transrorronr-se, 
e:~m-cicío dos poderes claramente conferidos á vecder-se no paiz, ca,ib:l., -poi' muito3 e va
le!!ki!atura.» (!?aschnll. <>bl'll citada, Jl-'l!a'. 130.) liosos motivos, privati; a.mente i\ União. O 

À competencia. da t:uião e dos E::;t.u:iõs para que se contesta, porém, co!ú o exemplo, a. 
lnoçar tributos sobre os mesmos generos. pratica e a cloutr·ioa. de todos os povos, é que 
coexistju_do concurrenterneote, dependente a o pagamento deste imposto n isente de qual-
cfficacia. e a. opportuuidade constitucional do quer outra. imposição interior. , 
rlireito de cada um do rnomeuto e da fôrma Jetrerson. citn.<lo por Galvo na obra. a que 
por que elle se exerce ; n União com o direito acima nos referimos e com a. contirmn
privativo de l'Cgulamentar o commercio e de ção de · Story, diz: « Cha!M- Se imposto o 
t!'ihut:w a. impo1·taçtTo ·nn.s a\fi\Ode~s e no direito p:~go por um artigo de impo1·taç<io ao 
momento preciso da. sun.·entrnda no.pniz e em- tempo da sua ent,·acla.nó 1e1·ritorio, pot• con
quauto el1a conserva inte•gro o caracter especi- seguinte si o percebe somente nos porto:; de 
fico de estra.ngeira; o E!;tado adquirindo o di- mur.lt « Siza. ê um direito p~go sobro um 
reito d~ ta:s::\1-n., desde que. obtida. a lice:nça art!go ')Ualquer, seja. impvrkldo ou de pro
pam iúternnr-se pelo pagnmento do imposto ducção indígena e pago pelo consumidor ou 
adua.neiro, ella se na.cionalis.'l, incorpora·se e pelo importàdln·, podendo, port<10LO, ser co
confunde-se na. mnssados volo!•es que oonstitue brado em todn.s as pa.rtes do territorio. :t 
o giro commerci:\1 intel'llo, o tt·n.tico domestico Eis aqui a tlefiniçiio destes dous termos e é 
dos F.st.wlos-taes siio os princípiosdecot·rentes neste sentido que se os emprega. na Inglaterra. 
flns lições e da pratictl. do povo :unericano. e na. maior parte dos Est.'l.dos Uuidos (Coelho e 
E o contrario - isto é -- o pngaJ!lento do im- Campos. Sessão lle 17 de dezembro de 1891.) 
posto de import.'\ção : ser·vindo dê' salvo-con- Pn.scllall (obra. citadn, png. 129, arts. 75, 7G e 
rlucto i1s mercadorias estran~eirn.s parn. isen- 7i) confirma. esta. opinião: ~O imposto no 
t<tl-<lS de outro qnnlqur3r grav:\me interno, sentirlo t'estricto -é um direito de nltnndega. . 
privilegi:\ndo-a.s. tornm)(Jo-ns immunes aos ou taxa. impostn. aos :l.rti~os trazidos para o · 
e!l~itos dn. cornpeteocia de tJ•ibuta~o do~ paiz, nos nrtígos e merca.<lol'ias impot·ta.da.s; 
-E:.t~dos,provinci:\sot• communas onde teem de sir.a. - é um direito ou imposto sobre artigos 
ser <li~tribuida.s e pootos ao :\lt.'l.nce do consu- comsumidos 110 vniz, uma. imposição interna, 
mi<lor,~ o que em p·:rte nlgumn. encontramos.· comprehenclendo tnmbem os direitos sobra as 

Nos orç.'\mentos de todos os pa.izes cumula- licenças ou patentes e ns vendas a. ret.'\lho. 
ti;~mente com os impostos de alfantlega encon- Geralmente - é o contrario d.o impos~o -
tmmos os impostos de consumo - lncidindo isto é - como diz Jetrerson, düJúellCla-se 
não ffi sobre os productos, os generos e as delle, po!que attinge os generos no momento 
merc.'\dorias indígenas, como !:Obre a impcr.-- do consumo, no interior, emqunnto que o 
lc!çcio esh·an!fci:·a, que com elln.s confundidas imposto prorriameote-ê a ta.."\a. que o grn:va. 
eoo;tituam o commercio interno. á entrad:\ do paiz, nas a.H'an,degas. > A SI..Z8. 

Os impostos intel'iores so\a·e objectos de co.rresponde .:lo . accise dos belgas e aos dasi 
consumo existirn.m em todos os tempos. e dos italianos. Voltando, 110rém, no objectivo 
existem ainda, eru diV'ersos gL·áos,~entre todos deste pat·e~et• - que é determinll.r o que seja 
os povos, sem e:-.cepQii.o •. rliz Leroy Bi!aulieu. imposto de importuçft.O, quaes os seus eJreitos 
Na. lt.'\lia,. todos os artig;os de ·consumo ·estão e si os Estados podem t ribut:\r ·as mercado· 
sujeitos ao imposto commuu;\1. ~ rio.s imp01•tadas qu;wdo ellas jà se ucho.m 
z..A._ coinmum\ pMe·tam'bem·· cobrar centimos confunllulns na massa -do'.commercio interno·: 
:\dll!ciona.es sob~·e os i~opostos do governo.J Melb.or do que Cooley, que .a~lro."' ~itü.mos, 
~1m na. Belgica,- onclç.a.s communus teem accentua e su1lra.ga.a, noss<'l. opm1ao ·TJmotheY. 
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Walker: «Decidindo contra a constituciooa- Os limites de um e outro pela natureza 
lidade de uma. lei do Maryland, que lançara visivelmeotedi:trerentede ambos estão natural 
para. o pagamento deull:la licença todas as pes- e nitidamente traçados. Onde termina a com
soas que veode55em geo.eros por atacado enten- peteucia de taxação privativa. da União, co
deu-se que esta prohibi1~ão não se limitava ils meçn. iocontest..'\velmente a dos Esta<los. 
ta~as paro. o acto de importação ou exporta- O que é ioadmissivel,por absurdo e i!logico, 
·çüo, mas que compreh<mdin as taxas crMd,l$ à que o imposto do i!llport:v;ão tenh,t ·como 
directamente sobre os·generos, quer antes de ob.jecto o commercio exterior, a. met·r.aíloria 
deixarem o Estado, quer depois de serem estrangeira e se queira estender os seus effei
nelle introduzidos. « E' obvio, porém, que tos para. o fim de liber tai-a da incideucht na 
de-çe ha'Ver algum pe,.·iodo dent1·o do qt!al os competencia tributa ri<\ doí; Eslauos, atEi o 
m·ti!JOS importados wlt.í.IJ,m no dominio do pode'r commercio e o trafico interior, com os qt:aes, 
de ta.o:ar, '·ese,·vado ao.~ Estados; e, em termos desde qne confundiu-se, a imp01·ta~.ão perdeu 
geraes, este pe1·iodo co:meça q1rando elles con- o distinctivo que a tornt\va ioaccessivel á 
fv.ndem·se com a mas ser da pl·opriedacle do Es- acção do tisco esta doa!. 
tado, de modo a perde:r o caracte}· dístincti'l:o A opinião do Cooley e Walker, a doutrina 
de·impo?·taçc<o . ·» constitucional da Supremn. Côrte t('m nos 

Não se creh1, porem, que esta opinião seja Estados Unidos a cou!:agraçi'io da pratica
um simples modo de ver pes!:oal, que se dissemos. De facto . 
tenho. mantido inerte e sem nppli<O:~çüo 11o3 Em um orçnmento do Estado d~ lllitloi;;, 
dominios da doutrina. Dos li nos dos publi· tr:~.oscripto por T:~.v:~.res Bastos (Proviucia. 

___ _ cis~t.s. ~- ~9!111De!Jtado~es _e!_lp, Pl!.~~ou P-•u·a .. o:. _Parte 3• §O, pa_g. 361 )_ co~2 vet'IJas de receit~, .. 
· annaes -judiciarios em luminosos arestos a acham-se inscript<1S sob a rubrica-lettra A : 

· · obte,•e a consagra~~iio positiva da . applicac:ão Propriedade pessoal ou movei ; • mer.cadorias 
pratiça. E' assim q~e :a.mais:llta. personifica- em geral-. e artigos manuracturado_s : 
ção da.justiçaamericanta, o Supremo Tribuo!ll E' impossível, cremos ter clemonstrodo, 
Federal,n'esse mesmo easo do M:w~·la.nd,a que dar-se .interpreta~ão ao pensãmento do le.t;is
se .referiu 'Valker: th~mon. accideotnlmente In dor constitucional no tocante ao assumpto 
·emborâ,·K verdaO.éü·:i: i!outrina. constitucio· deste parece:, contraria ü. nossa. 
nol, quant9 _ao assumpt() de que nos occnpa· Outra. admittir-se seria ·conrerir aos nego
·mos, .nos.seguint~, bem claros e bem signifi- ciantes import<ldores o odioso pri'l•ilegio de 
catiYos· termos·: ' «E' verd:lde·''que haver;t exercerem o commc1cio iuterno .. ·iseutos da 
um pel'iodo em que aB mercadorias importa- taxoção estado:~ I; pois não lhes Calta.riio t.rgu
das cahiam sob o:podE!r·de ta:mção dos Est.'l- mentos e rnciocinios p;H'tt democstr:w que, 
dos. Este período serú quando ellas tivet·ern qualquer que seja o imposto com que pre
cessado de ser consider-adas como pro:Juctos tenda. gt~\val-os o fisco interno, recahe, em 
importados; dentro da doutl'iua cou~titncional. dennitivn, al<:aoç-;.1, em ultima anulyse, a.mer-

E' dil'ficil determinar que período e este. cadoria importada, sendo, por conseguinte, 
:Par<\. o caso vertente, irnJ>Orla apenas .que se inconstitucional. . . 
assente, QUe, em c-eroJ, e QU<\Ildo O impN'l..'l.- Assim- assent..'l.dO que O imposto de im· 
dor tem operado~ ~óbre o ol~ecto importa:\ o porutç;1o l~ que se refere o :~r-t. i di~ Consti
de sorte a. misturai-o e incOJ·por:~l-o com <\ tnição ~o que Hamilton chama v;\ de vcrda-

. mhssa da- propriedade no paiz, perdeodo elle deiramente «nacional», que distingue-se por 
nssim o ..:caracter de noerc:~doria estr:~o!!'eitu» incidir exclu~ivament:.o ~obr!:l o cc.mmercio 
e ftcando sujeito :~ competencia taxativa externo, vecla<lo. por sna natureza, a acção 
do Estado. · \los poderes esh1dones ; assenta\lo que el!e 

Não ha, à vista diHso, a . menor duv;a,,, c alcança. as mercadorias tt'<Jzidas para. o pru.z 
sem maior esforço compl'ehende-se, disse um nas alfandeg:1:'õ, nns ft·onttirM e no momcmto 
integro magistrado cnmment:mdo a dou triD<t preciso da. sua entra.dn. no territorio nacional, 
do Supremo Tribunn.l de Justiça. dos Estados não pOLlendo, portanto, confundir-se c:om 
.Unidos,« que o· imposto ' ele importação -nada quaesqner outros tributos que- as a.ttinJam 
tem com as relações 'internas da vida. com- quando, perdido o seu primitivo caracter, 
mercia.l desta ou daquella. praç:J.; elle e a pn~o o imposto :aduaneiro, hajam se iucorpo-

=- Ul..'tn. eliigida peln. entt·atla das mercadorh1S rauo à massa fia riqueza., aos Y:tlore:s e \~ro
de procedencia..estrau.lw: na repartição a.dua- pl'iedades uae:iona.<:s e acham-se confund1das 
neir::t, -e·taoto que, emquanto não fôr S.'\tiS- no giro e no trafico domestico dos Est<tdos; . 
feita a . respectiva r.~o.g:\, não p:lSS.'I.rão ellas assentado ,que aos uireitos de entrad<\ ·~de , ' 
ao -poder do destioatal'io.-ãs :mãos-do impor· circulação que ·as mer c:1.dol'ins import:xd<>S_ ~ 

. ta dor~~)) Comniercio interior e commercio ex te· adquirem com o p:lg:tmento do imposto adú~ ;. 
'-=: ~::!tO~'~ãO_::;.C:.Q)l~~"-'dis~ij)!)tas,-jncon fundivcis_.· 0 neiro·::.:UãO-· ~orrespon~e·:O de-!~eo~â:O J:nra,QS:;-. 
~ ... '_lmposfo· que- -atting-ir · _um, não· 'f\Me- jâmais· e:treitos da t:lxação. i~terna, · ,permittida.·.caos•_ 
~ "._~c~l::_f~~~~r-~e ~~m. o,:qute;_?ra.v.ar· o outrQ • . . · ., ~ .Estados, não. as,_t~rn~, imJl!unes ·a. qualf!n~ 
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outro gravame : a commissão é de par.:c.3r 
que o prújccto submettido à sut~ apreci<\Ç<-1.0 
vem sa.tisf<\Zer urgente n inadiavel necessi
pade, (h\odo jn,;t.\ soluçãc• a uma. d•lS 1hces do 
problema d:~.discrimioação das reodas,que tt•az 
em perenne con!licto os poderes federnes e os 
dos Estados, delimitando '" competencia trillu
t.1ri<\de uns e outros no assnm pto, firmando. ao 
mesmo tempo, a verdadeir<\ doutrina consti
tucional- deve ser :ldoptad·J pela Camam. 

Sala. das commi~sões, em ll5 de seteml)ro 
de 1895 . - Ani;io de Abreu, relator. -Lins 
de l'asconccllos, vencido de ar.corílo com o voto 
em sepa.ra.<lo.-A.ureZ:Mo Barbosa.-Sà Pci
zoM.- iYiiguel Pernambuoo.-llde(<mso Lima. 
-Octa~iano de Low·ciro. 

VOTO E~I SEF'.AR,\.DO · 

Tr:~tando-se dP. um pr~jectode lei interpre
tativa rio art . i•• d L Constitniç.1o Federal ha 
uma.-qnestü.o prelimin:~.r· a discutir:se. Tenr ·o 
Co~gresso ordinariv a attrihoic:.ão ioter·pr·e
tlttV<\? Pretende-se sns;teotar a affirma.tiY;\ 
invocando o <1rt. 84 da Co:lstituiç:i.o, ootle 
eotre as ~tttrihuições legi:;lativn.s :;ão mencio-
D!tdas as seguintes: · 

c 33. Decretrr is reis e resolu-ções neêei
~ar!"~-ao exerci(!io dos poodeNs que perteucem 
a U01ao. 

« 34. Decret>n• 'as lei:s organicas pira. a 
execu~iio completa da ConstituiÇ)10 .» 

cipio - ejus cst intel·p,·c<l"!ri cujtrs est con
de,·e legem; 2•, porque, si v Con~resso ti\·esse 
o po<let· in t~rpretativo, ser·iam as suas inter
pretações tida~ como authenticas e portlmto 
obrig-atol'ia.s. Peht interpreta<:ão aà-se :t re
trouccão, de modo que a lei int•!r!)t'eh\tiv.-~o 
e consider-,\da contemporanea. da lei iutet·pre
tacla - « Lex declaratori;~ omnis, licet non 
hnbeat v:t:rba úe preter·ito,t<lmen ntl pret.~r·ita 
ipsa., vi..declar .• tiouis omnino trahilut· . .Non 
onm:a· tttlY. incipit intel·p,·ctcctío cwn dccla
?"(~!t~r. serl c{ficitv.1·, tmt1'!.!(1'lt contcmpol·(cnea 
!p$i lego.» BaC<"•D·Legnm lef!"eS. Aphor. 5t. 

Deste modo a lei interpt·et~ •. tivn da Consti
tituiç:"io ;vJquir·iria. a força. de urn preceito 
constituci•1D<tl. · 

Teria. a mesma vn\id<\de· que elle: delle 
deveria s 'r considerada. parte integl"n!l te. 
Ora, i~to uão pó:Je acontecer. desue qne. por 
pl"eceito cons!itucioo:d, as leis do Puder Le
gi:;lativo po•lem nii.o ser obedecidas por rúotivo 
de i:lconstituci<)oalkhvle.- ·A attribuiçã.o que · 
t<::m o JWfe:· judiciario de l]ÜO applic:\1' as leis 
incoostitucionaes e :\ conseqnente faculdade 
que tem o ci:bdão de as nilo:ohservar, encon
tJ·audo pat'tt isto a protecc;ão. dos tribunaes, 
são inconpativeis com a attl'ibaiçii.o interpre
htiV<< qne se p:cetende d:lr ao Congresso. __ .. ·· 

Po:to isto. vamos ap1•ecia.r a m<tteria do 
pro,iecto ll. 191 e as l'<JZões do parecer da 
illnstr<!.d;~ mai·:.r-i:"l. da Commissiio.de. Fazenda 
e tndustri:~. CÓlll'!Çõ\ observ:-indo que a ques
tão é antiga, herdada pelo imperio ~lo governo 
repn blic;<no. 

EU'ecti\'ameute, siniio :1 mesma, pois outros 
er:uu os seus tundam~ntos constitucion;\CS, 
:onalo;..-:l qtt•'Sl::to · s·~ debateu dnro.nte o regi
mer. decahi<lo. O ,\cto Ad•Jii:ional ~etlát·:L às 
p:·oYincbs decretar i:npostos : · 

Toron-se, "[lOtém, insustentavel est:t cpiniiio, 
desde qne se di:;tiug-n, o que não é difllr:il. o 
podcY" de clese1tool·rm· a Cnn~ti tuiç;io, p:1der 
org:tnico, vor ;\SSinl dizer, do pode.- intel·p,·e· 
tatioo . Pelo primeiro des•envol \"e·5e o pensa
mento do legislador, pot· meio de precAitos 
novo~, embora harrnonicos com o texto e <Jetle 
d 1 ", <le im·1>orta"'io (al't. 12) ·, erivados; o sert fim é <t E~X"er!UC:~1o do pt•incipio "' 
eoostitncional. Pelo po<le:r interpretativo n:io 2", qne pt•e.i•:di<'assem as imposições gerMs 
se 1lesenvolve o pt>.\'!.S.'lll:lento do legisl:dot•. (art. lO § 5"). · 
vo\ta~se a elle, pot• ?le;o de pro.cessos logicv5 Sem emh;u·~ó ,JestilS prohibil";ile> ns Assem
especmes, para 0 fim de 0 rest:lLelc:cer, e t·es- bleas de quasi todas a~ proYincias ft·eerueutes 
taurar em to•l:t a. sua vm·dade. 0 pt·imeiro é vezes dccr.,taram impostos: 
compa:·a vel :1o poder :t·eg«Ut.menta1•• 1", sollre o consumo de mercadorias estr::m· 

C' I t . . 1 . 1" noeiras ; . 
« e que <\ cons ttutJ<>n est ~tux o:s or· r- "' 2•, soi.Jre o consumo de merc:vlot'Í<'\i" nncio

nair·e_:;, celles-ci le sont: anx ré::!"lements.>' 
(" '· naes impor·tndas dll outr«S p1·ovinck1S ·, 
.,.oussel-Eocyclo~édie du Dt•oit, pg-. l·li.) 
Ora. pódc-se cou run,jir a lhculdade de regn- 3°, sobre as c:l&'\S de commer·cio. onde esses 

lamenta:r, qnc tem . o Poder Executivo em arti;..'"OS se VP.O•Ih•m. · 
relaç:in :ís leis ordinari(IS, com o poder in ll!r- A~ ultimn. desi;IS imp~Í~e~; coo~!de;-;lda 
pret;\tiYo, que cabe de dlirei:o a·> Con1!"resso 1 como impost."l ila il!rlustrllliS e, N'OOSS(i~, ~ra 
"· .As:iim tambem em rehl,\:'.ilO ús leis constit u. reputaria i:st:<OtlSíifucio!1n.l, .não TlOl' · ~~· :-fm
ctoua.c~. o Congress..., ot··lin::u·io tem o po !er ,;o:>to ~lo impOl't:tç-lo, lll<lS porqne·prejuoli6va 
rcg-ulamentttr, si me posso .assim cxp1·imir, •~ estes. Seja, ~lit<;> de ptlss:•gem e contest:mdo 
~rã melhor enunch\1' o pensamento ; ·mas um asserto da·iJlustrada ·cotnmis~ão, que estes · . 
nao ~em o .. poder ioterpNtati:•Q~ J2Cl:l~razi>e;;: _ imP?~tos (~ ~e !m-e_or~aç.1o .e o .d.e .. i~.d~:;t~hlS_e.,..., ._. , · 
Segumtes:-I~;· porquer..'\.' .Con~:ttu:~a.o.-n:lo ·lu' o ·pronssões) (ltStmg-nem-se de um n1odo e;;sen-:'. · · 
deu exprássàmente, ó q1ue .seri:\ nccessario cial, bastando lembrnr qu'3 um Tersa sobre o -
PtU'"J. io\·a.lirla.r o conhécido e elementar p_rin-· consumo, co1~o ·depois .direi, e outro sobre 'a> 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página 29 de 34 

376 AN~AES DA C.UíARA: 

rendt't tlos que e:-:er.::em industrias e profissões, não podeln clel:l;ar de ser ob.jecto ch ex:clusiva. 
um é imposto intlireeto, o outro directo. competeoci:t do poder geral, é obvio que tal 

Qnnnto aos lmpost·os pro'\"inci<~es sobre mer· isenç-<i.o seri:t imcomplet:t par:t o finl preten
callorh\S estraogeir;'s e naciooaes, iucidhun di•1o, si se limitasse :\ o(~C:\Siio <h entJ·::tdtt 
:::-igorosamepte n:t db;posiç-:\o do citado art. 12 desses productos no imp.;rio. Com eíl"elto, 
do Acto :\1\d. Assim lJensar:lm todos os esta- udmillido o direito das :\~semblé<tS pr·:win
dist<ts do imperio. lil.~er:.1e5 e conserv.tclore;;. ci:tes üe onet~,wem de tl' ibnto em sutl. clrculn-
0 Sr. PauUno 1le Sbur.:t, então ministro do ção pelo interior das províncias. tmnspor
imperio. na se;::;iio dkt C;llll:.\!':1. de 15 rle julho t:milo-se de umas ]J:~ra outras, segnir-se·l!iam, 
de 1870. pt•opoz varias di:;,posiçõe~ interp:·eta- em rel:1~~ío á im!)ort.\çiio est!':J.ngeira, os 
tiv;l.> <!o Acto Adtliciou;'l.l, entre as qu:•.es as mesmos e:reitos IJ.UC a. ld tem por fim pre
sr.guinte;:. Em rc~lnÇ"iiO :tO cib•do art. lO§; 5•, venit·. » 
que se d!?clarasse que t• expressão com-tanto Semel!lante dontrinn, nccrescent::t. a Com
que e.<t-:1s (impo;;tos) ~iio p1·ejmliq-uem c1s im1lO- mi~sfi.o de F:tz,:u,l\1, v é-se, é a neg:wão com· 
siçties gcr-ae~ elo E#ado, importa\'am :1. pl'c)hibi- plêt:t da de que nos vimos de occupar. 
~.iio de crearem-se ·impostos JH'O'I"inci:tes on Obs :rv:•rei o seguinte : 
muuic·pnes qne rec:thissem ~ohre materin.já 1•, tlS pal:.n'ras citad::s nito for;\m prvnun-
tribtl t;l.da. PM' lei gc~ml. Em relac;ão it impor- ciada:; peio Sr. P<tuliuo 1!e Souza , Miaistro 
taçiio de umas ptovinéias para outras, p:•opoz do Íl!lper·io, na sessão ele 15 de_j1:lho de lR'iO, 
qne se rle~lat·:~:::se que er;~, tombem prohibirl:l, nem em ont~·;\ qu;\!quer: occupou=Se _apenas 
comprehendida como se devia ac:har na Pl'Ohi- dos impostos provinciaes, que oJJ.~Iii!i:íiH im· 

.. ·-- bi{:ii•l g-e1~1.l do ~.rt. :t 2_do Acto Addiciona.l. posições g~nteS · ( caso ·do nrt •. Jo. § 5" do ·Acto 
A' import:'tção estrangeim, porém, não se Adtl. e lliio art. 12.) e da importação de 

- referi:l. o projecto. pois er:\ evidente peh• províncias pam províncias . 
. tex:to rlo ,\cto . Arhliicion;:l.l que :1s provincins 
n1i.o :\ podiam ·tributar, só 0 tendo feito al~u- Foram a.s S•~t::nintes as suas unic:tS paln.vrhs 
reas YezP.s por chtmoroso ahnsc •. Percon:l·Se ~ a ~<ste proposito : 
lon!!:l. s~rie de cotlSUIIt:lS do Conselho d'Est;~do « Dous pontos difflceis ti v.~ de. considerar o 

~(Sec<;ões fl:\ Fo.zend11. e imp~~rio), os relatorios sentidv das pala;'Ç'r:.\s do art. 10 § 5•-comtamo 
dos ministros, o;; Ann:\eS do ParlnrnentQ, a qt<C estes (nnp<:>sto;;) wZo pt·cjtrdiqucn~ as impo

. üct:~. da sessão do.Co•nse_l,ho de E:;tado. Pleno, siç•ies {tsccu:s do Es!rulo e até onde che,!!'a a 
de 7 de ngosto de lSS~~, e 'l"e:·-se-ha que nunc:: attribn)Ção dathl ús 'pdn.vrns 'pro\-inr:iaes ~pcló 
hou,·e a. t:1l respeito n. menor somb:-n. d0 n.rt. 11 § 2• do Acto :\dcl. Adoptei, qu;.nto no 
dnvida. O proprht T:.tY:•re::: Bastos o c1ue tliz. primeiro, n. iatelligenci<\ dada pela. propria 
segnndo :\ cit;l()Ji.O da illnstr·n.da. r.ornmissiio ele lea:ishttnr:t. q ne fez a ,\c to Mld., discrimi
Fa;:enc.l:\ ~ c Niio votc1rn as :\;;:;emblé:'S pro- n;u~olo o:t lei de orç~:neato de 1834 os iulpostos 
vincines· tax:as prol;lihitivas, ou que dirccta- ~eraes e deix:nndo as pr·o\·incias ns mais ren
mente t·e~tl'injn.m o consumo A, pol'hnt<', a t!a:; que entfto s~ :trrec:to.ln.vilo, niio contem
impC\l't'lç:1o das mer~::tdori:lS nns :llfandegn.s, pl;ulas como ge1·a.es n~s:<a. di.-i:;i'i.o . 
niio of1'•lo<hm :1 i!!'ual:!1tole d., tr•at:1mento ~,;ti. P1·ometteu o legis!Miot· qna um:t lei g-P.rn.l 
pnl:ula em con~énc~ües intern:\Cionnes; não fixari:t o;; imposto:;:, CJI;~ Jbariiio pcr·tencenllo 
estot·'l"em n. livre c>irc:nl:l~iio •!os prodnctos; ó. reud:~, geral, deix:10do,port:onto, ás pt·o,·in· 
g"Hr!l'c:ldm; om sumnw. o prindpio cconomlco cias os C]ue 1ic:1ssem fór':t dessa cl'lssiric::ção. 
da JilJ•~rrlad!) de per1mntn.; e entiio suns t:t!Jons Occ:orre porêm, que as t\$scrn bl~as provi o· 
de imposições nii.o o;Terec~rão solido fnnd:t- ci:ws teem imposto sobre mu.t~:ri:t já tl'ibulnd<t 
mento a queix:as elo g-o\·erno central. » Era pe!as leis geraes e não poderão ncudir às · 
isto o que :.t$ pr·o~:i nciaí' não fo1.zinm. necc~sidndes de a•.lmini:;tl•n.~;ão d:1s províncias· 
_ Seju-me pe:·mittido rer.titi~ar m~nifesto en- si lhc:s forem retirados os recursos qne esse 
g:1.no em que cabin o íllu:;tr·~do relator do nccrescimo ~le imposto sobre ::ts contribuiçiíes 
par~ct:r. Referindo-se ás tc:ndencias absor-ve1t- geraes tem n.té hoje con~egui•,lo. 
tes. do centro qunnto ·à pode1·em as províncias Firmando o principio, o projecto réspeita o· 
tr·ibnta,r o coosum•' de artigos import.1dos, estado ;tctual de cousas e toler<~ :~.continua~~'\o 
nccl·e~ceuta: · dos irnpostos.já existentes com pr.?teriç-no do 

« Deu~n (e.)s~ opinião) em lnminoso .. Pnrecer mesmo principio. emquanto nrto se cumpt·it• n. 
interpretativo .. do . Acto Adllicional. n::t. ses>ão promessa· feita. !Ja. 36 anuas, li:.~. lei def\uitiYa' 
de .15 de julho d~ l:SiO, o Sr. conselheiro Pau· Q\le deve regulur este po:üo_ · 
lirio de 'Souz.t. nos sc,!!'uintes tllrmos : «Si. os Procurei eXàÍllinar qu:il tem sido a mataria 
produ.ctos· esti·ang-e:it·os · sii.cl' pdo artigo c:itado tributada. Jlill'::t. as rendas:provinciaes e· muqi:
(12 do Acto Addicionnl) positivn. e inteh'll- cjpaes desde q~e começou a exMuç-ão do Acto 

~:~·==..:-=>:mente-i~eiltos ·de irilpcslções-pro·vinciaes, pilr.-· ,Acld:; 1XU-a.' estudar·::,-iràtie<\niente ;a:-que>tiio·~ 
:.~· ~- q'né, i\lém de ontra:; l'õ)Zões, o comniercio·e· ~~- 'd:\ iliscriíninação d;\s'·Ç.uas es'[lh'ern.s de~ co)l· 
~- relações exteriol'eS ;que odelles Se Ol'jg'iU:.Ull tribuições geral e ·provincial. .. 
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Não pude. porém, a tempo reunir, para. 
oll~r.::c~r-vos osU;\do:; neces:;a.r:os. Quanto ao 
2" ponto etc. 
~0• :·,s palavr:~s citadas pehl:illustrada Com

miss..'i.o são do parecér das commi:>sões reuni
cb.s c!e :l:;:;embléas p1·oviucia~ e de Consti
tui~üo e Pouet"e3 ou. C<\lfl'l<\l'a clo3 Deput.'l.doc'l 
sobre o re!et·ldo projc~ct•o de interpretaç:ão do 
Acto "~cl.dicionill. 

Nãl) ;;e relerem, porém, como faz crer a 
commbsão de far.euda, ú. imoorta.cãoz estt•au
g-eit•;t. mas unica.m•mte á import.\ç;.'ie de p:·o
vineia P<•l'-l pt·ovinciu, como se yê da:> ultiltlas 
pa.lil''.t'as cita.ol;lS e uas :seguintes com qne o 
a!ludlflo pat·ecet· começ,t o pal\\gora.pllo : 

" O art . 12 do Acto Add ., prohibe expres
&lmente que ;\i; ;\Sseml.llúa.s provinch\es legis
lem S•1bre impostos ue import:oç.'io. . 

H.efet·..:-se e5t ' disposi<)fio sómente â impor
taç.üo de f•ti?.es e~ti·an;eiN~, ou bml.>em i~ 
q;;e ê f~ita. de Ufll(~S p:tra, outras pr·o\·iuci:;;; do 
impe1·io? Em primen·o log-n.r a generalidade 
da. .úísposição-não· comporta e5ta ui:;tinceão. 
Não ê, pois, licito f.tze! -<:l : d1i f ex non distin
guit, ~?Cc non tn.terprcli$ csl di<lingucl·e . .. J\lem 
desta consider::wão, o ex:arue· do ;tssurupto de
moGstl·a. que o pensamento 1.h1. lei compr·e
hende a.miJos os meucion:;ldos c;osos > Se:.:-ue-se 
o. tre,;;bo·que .. já foi. citado ; -e depoii as:" pala
na;;: «Os oltjectos de pt•odo.!cção uacion:tl 
não podem deix>lr de incluir-se do m~n~o 
modo na.{}t•ohibi,ã\l de que se tt·ata.» ; 

Os irupo,;tos l;~nçados · sobre este;;, qna.udo 
importados de urnas p;wu. outt~l..S pro>incia;;. 
pr·incípalmente no case• de assumirem pela 
cle>üção de sua taxa. o c;tracter vrohibitivo, 
o:tenclem necess;\ri:1mente, .não só iutere:;ses 
geraes e especialmente os de ontt·as provin
cias, t·esguart.la.dos pelos arts. 16 e 20 do .\cto 
A1lJ . , mas ainda direito;; pcsso;1eS, visto que 
com a re.stricçiio do coJtSõtl!uo, sua consequeo
ck~ immediata, tr<1zem a diminuição ,!e certos 
ramo;; (le pt·oduc.:;ão .:: d·o commet·cio inter!or 
dJ llttiz, pt·ejurlic:uJtlo ;JS rendas do Estado, 
embat-a(:;tuclo o úe:;en,·oh·imento. du. riqueza. 
l\t'ovinci3.l e nacional, e fet•itvJo o principio de 
li.t.erdu.de de indt~stl·ia. e de commercio, ~a.t•n.n
t ltlo peh\ Const:tuição. » i.'\ão se referindo :i 
im portaçfioestr~•ng-eit·a .ê ditflcil alC.'1DÇ<\l' como 
das p~da wa.s citadas pe!<\ counni>siio pôde 
ella. dêduzlr corolbrios que eoume:•:t : 

nacional e iseut;\-a.s de qualquer outro tri
buto . 

d) A impormção estrangeira. conservo, para 
todos os etreilos da t!'ilmtn.çüo, o seu primitivo 
car-a.cter de estrangeiri;;mo e <:xtel'iori:lade, 
nii.o o perdendo jitmais, mesmo qm\odo infun
\.l.iu" nt\ mnssa. do commercio interior-. 7/ 

Eram principio;; estes, á l-uz. do Acto Add ... 
ve1•darleiriuneute incoucusso:; e que as com
mi55ues r .:uo:d:ts uü.o podiam pôr e1n c~msa. 

A commissão nomeat!<l em 181:>2, p;tri.l. rever 
a. legisluc::.ão que rezt<la v a a cobrüllç.'l. das 
renda;; gerucs, provinci<léS e municipaes, 
vat·ins vezes c i t....da no illustt•a.do p<trecer, 
que procuro aualys:1r; ta:n!Jem não disco
tio, por demas!ado evidente, que era, a in
cvn$titucionalidade de trilmtürem as provín
cias o cousnmo de ,!{eneros .:stt·an.zeiros. 

Tenuo-se se ret'et:ido . a proposito da discus
sito tt•tl.V<ldo. em 18:34. ao :>ubstitulivo do 
deput;tdo. B;\ptista Cae•ano de Almeida. cujo 
int>~ito pl'iucip:\1 era tr·ibutar •~importaç<\o de 
mercadorh1s· n~,c!onaes · (as estr:togeir.ls, no 
se11 eu tender. só não· haveria mal em serem 
tributad:IS peht:; p:·o1·incins ceotraes), peos.'l.
men to li~era.l; segundo a illustracla maioria 
da. Commiss\to de Fn<:lnda, accrescent.l a ci- . 
tada. Co:nmi:>&1o de ISSZ : 

<··Depqis deste ener;ico pronunciamento 
couka. o snbstituti;o do deputado Baptista 
Ca,ctano, foi olle rejeitado e approvrt.do o :tr
tigo.c.lo pro,jecto,.t\11 qu;\l est.W<\ redig-ido. E', 
portanto. 1ôr:t de dnvi.la que o intuito do le~ 
;;islador constituinte roi negtw <ÍS a.ssembléas 
província~ a faculdade de legislar sobre a 
importn(:ii:o de quaesquer productos, nacionaes 
ou c::.trilngeit·os. » 

Trd foi a. questão dur:~.ute o lmperio. Em 
resumo: discutia-se qual o -ç-alot· d;\ express:lo ._ 
impostos proYinci:les que oJl'óudam os g-eraes. 
(.Acto Addictonal art. 10 § 5''). Discutia-se si 
era. per·mitti.:la a. t:IX;tçiio de artigos importa
dos de umn.s pr·oyin~i~=>. P•~r(l. outr:lS, prevale- _ 
cendo a op~nião · u1ilis liberal, que nü.o era.· 
pel' mittido ás provincias essa. imposiç:fio. Qumi
to á t;\:X::<:;t,o <.los generos estrangeiros, apezar 
dos aàusos exllorl.l:tantes <.la. legisbção ele al
gumas provincio.s, foi sempre cousiderada 
inconstitucional. 

a) O Jit·eito \le tax;u· cts f!'eneros e as mer-
C.'ldorias estrangeit•:1s é privativo do centro. A Constituicão Federal d/2J de fe"Vereiro 
quaesquet• quo s~j;\m as situ;wões em que de 1S9l nwl.ificon profundamente o systemD. 
.~ll<:s _se encontr.wern, na. fronteir:~ cqmo no das im]Josiç:ões ··ge1~1es e locaes. 
mterJOt• t.!os E~t.:vlos. Attribui:u exclusivamente à União os im-:. 

b) O p\\.g<\meoto do inrposto de importação postos nomeildos no art. i. • Aos Estados o5 
das me:_c.<t40t'i;ls. ~;;trang~il'aS _o fio .limit;t .2s imposto~ . espe~i;~es. _9esignado~ . no a.1-t . 9. ~ 
seus elte_t_tos p_ohttcos e E!C(uJomtcos a occ.'\Slao Vedou, tanto a Umao como n.os Estados, a.s 

, ~~.·sua ·ejl}.!:.<!d.~.~O -p<!.iz,. . ~ ... _. _ __ . .., . . ..:· ,!mpósiçõe_s ·. tax;\ti~~m,ente_,_ decl;tradas- '·no·. 
· :c) , .Elle~ :.uma. .vez ,·.reahza.do,. torna~as im- art.- H .. O resto · elo\ matét·h~ tributavel- de
munes ·para o tr;\nsito em- todo o. territorio .:elarou pertencer tant~: ao Governo .. F~<leral 

' C:tru:u·:t ·v.v .· _·_ ··· '· · · · : · ~ ~s : :. 
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como aos esto.dot~es, cumulntivameote ou não. « Le surphts des droits iodirects, non com
Foi bem IH•go o quiuhii.o concedido aos Es- pris dans 111. li3te préc..>:lente rorme h cl:~sse 
t.1.do~. Tivet'<\m os dit·eitos de exportaçilo, os des impôts sur les co:-~somm:\tioru. T~l:; sont 
impo3tos •le industrins e prolissões, os im- les droits interieurs on de douane, sur les 
po>tos sobre immo,·ei:; rur-aes e ut·ba.nos, vins, cidt•es, pil!Ns et a leools, 'pélrole, s~ls. 
s!>bre :\. transmi$siiO de propried:\.Cie, além da sucres,cnfés, thés. ceréales, IJestiaux, vi:\ndes, 
facold;Hic, dado. pelo :u·t. 12, e tio opulento fe•·s, tiosns, hougies, ta ba.cs, poudt·es à. f·~n, 
p~trimonio que~\ muito• coul1o com a con- t\lluu!oltos,tt•t>ospol'ts, ohj.~tsd'or ct d'•u·~nt, 
c~ssão de tet't'.IS <le~C>Int.ls . :r ornaram-se- Mrts à joner , etc.» (Renê Stourm- Syst:e:ns 
lhes deste modo pro.:q1e1·ns as condições fi. g-ênér;\UX de impt·t~. ptg. :351.) 
D:l.nceit·as. A reccit:\ d•' l~stndn de S. PMlo, • « Ou appelle dt·oits de douane ceu 'C qui 
que l'<>i no exercício de 18Sô - 1887 <le ~ont c;tablis ~\ l'entrêe et il. h\ sortie dtl ter-
5.2.'36:833~33. asceudeu a rn:1i~ tl..: :34.0úO:OO:.l$. ritoire sw· cert«ias o~jel.~ de coHsom1aation. 
O Est.1.do do Rio de .l:tnP.iro, que no excrcio;:ío Ceux qui sont per.;-ues 11. l'entt•ée se nomu1ent 
de 1888 arrecadou 3.681 :740S9G7 o no •le·lSB9 clroits d'imp:~rtation.» (E. Vignes. Traité !les 
a import,•ncio. de 5.919::042$-'>ii, vio a. su:no- imp{l~. Tome J••, pa.g. 217 .) 
ceih orr:-ar em 15.C69: lSS.$:300.-s::m comput:•r A úa.<c deste imposto ou o tJUe se tt•ibuta ê 
o saldo do exercício :mterior. A tl ·~ i\lina:;, no o coosumo do> gen'lros eslt'<\ngeit·os; é o que 
exerci cio de 1886-1807 <'!':\ig-ual a ~.410:20:.1$, cat·acteri>a a sua. natureza e o distingue \103 
no em tanto no rolatorio de 189:~ o seu illus- demaii'. e nio o modo de percepç~o. o simples 
trado p re;;idente doelnr.\\'n qt\e no nntet•ior Cucto {lc ser cobrudo nos All't\u t.lego3, como 
exercício tioh~·Se YCl'ilic:lrlo a arrecadaç~1o insinua o pal'ecer da illustrada maiOt'h\ <k'\ 
-de nit1is de 15.603: 101~~ d;\ l'e.mla: o;·(!iniu·i;\, commissü.t• n:•s ::e~uiot~::s p:\hwras: «o circulo 
sem, contar o saldo liiqni·lo dos depositos. da sua. ta.xaç.ão é limitado co tempo e oo es-
0 .Esta elo da Ba!1ía, que no exet·ci(;io.•le ISSG paço, isto e, no momento d;teott"adados ge
a 1887 ·at·t•ecadou :=t046:875S, em 189:3 ~u·- neros e á su~t cob!.':\llÇ'~\ na a!f~mdcga. Te.:m, 
recndou 9.:377:334$86(1. De · modo tll<\ÍS ou por·tanto, carocle1· especial, que não permitte 
menos semelhante se desen,·oh·ernm r-s de- quo se os confunda C•)m qualquer ontro.l<> 
mais-Estados, semlo de: not:~r qne nos uo;;sos Foi este -:\ bnsc th imp:~sicão- o criterio 
c:Uculos não esliío cvmprc:henrti·los os im- s '~uido pelo legislarlot· constitucional na. dis
postos deixados por ell•~s ils municipalidades. tl'ilmi<:<1o das fontes tle receita. eutt·e a. União 
O orç.-~meuto dos mnnicipios ta miJem tem e os Estados. · -
sensível e geralmente m~lhorado, gl'(lças a ,\ maio1•ia •l:L Commis.:;;1o de Fazen·l:~o e o 
desceutralisaç-.1o de ccr·tos impo~to3. illusll'.idO autor do p1'(\jecto não ad1•crtir:un 

Si, pois, era exp!ic.wel que as antig:1s pro- oo ~··:we perigo d 1 Uniiio i;\rnl.Jem 1•or san. 
vinci:~s, entregue$. COl~M in~nlest;welmcnte parte in\·:u.lir as attt·il.mições tiscaes dos!-;:;
se vi::-.m, a ext•·ema cscns~:7. Ol'Ç.:\!Il~lltaria, tados. :10 IJU~ !li\ azn a sua olo:rtt"ina. D:l.rei 
procut':l.osem in,·a<lir :n. csph~r.~ da. CJ:npe- um oxemplo. :1. Con~Litui~io Peder;~l nttri~uio 
tencía: do po<lct· central , não ,;e co:llpl·chenrle aos E-<bd~s o .. ; impostos sobro: iu:lu~t•·i:ts e 
nem sejustiliM que, 1, 0r meio d0 n:n;~ inter· JII'Oll:>sõe:; e sol.Jre immo~eis l'uroes e ur
-pretac:ão leoninn, se pl.'.:ten•la l1oje nr•·euat<w uaoos. 

:- a União a 1)rjncip:ll route da.; suas rendas, Pót.lG· a União~ t\ titulo de ilnposto $Obre a 
c.walisaodo p:1ra os <~l'rcs nstado:1es 0 tlc riqtce:a moect esta.Lelecer o itnposto italiu.no 
q.!_le ella precisa pal".l n sat1sra,ão de euc~rgos l!e:;se uome1 Ou a titulo de imposto so~1re ·n 
tao gra •c5 0 :wul tarlos. t•endt~. t r:lllSJ•lnn t<W p:lr,l o nosso systema 

A qtiestão está hojP, timit-ttla ,10s se.zuiotes fiacnl o lnc~Jme-ta.): dos íng-lezes ·~ 
termos: teem os Estu.11c1s 0 direito de tt·ibut:lr, Não. O le~islador qne Õ llzesse não estaria 
a titulo de consumo. as 1ne1.,:adoria~ C3tran- ci>mpenetrado do esvi•·ito ela Constituição 
geitoa;:, quc:-. tamhem a titulo •le couscmo. já Ferlernl e:n mato;h tributaria. EIT..:cth•a.- . 
pa.gar;1ru á União o;impo.>tos do il!lporl3ç.1o ! weule varitls cedulils t;\nto do impooto ita-

liano, como tio imposto inglez, 'l'it·iunt .a. 
E\·itJentemente não, porqu~. si 0:1. dh·isii.o rccahir d irectameute sobre bens iouno>lll.i 

das m::tcrias tl'iuul:weis, o imp:.sto sobre o rUl'<\es c url,anos e sobre 11. renda u:J.S inàus
consumo d •S merc.'\um•ias rutraugeiras .foi tt·ia·s e profissões. 
pela C.>nstituiçü.Q l'CS'l l''~"tu!o par<~._ a Unmo, ~ sem quer~r entr·:~r em unm appli~ção 
d~de que .fJr:r .<J.unlquer fo1·m~\ ::;eJ <~ suu~··~- mais a.mpla, das cinco cedulns do InciJme· 
b1da ou dun.llln!!lil . . e;;:;n ln1se tle unpos•.ca.o ta..•:, cil<\.l'ei n cednla A - imposição sol.Jt·e a. 

.. federal! fi~n t~ft·rutpdo ~ torn:~~s~_.veTdU:_detra- .. propriedade de to:Ias as·terr:\S, <.'••sns de ha.
- meute rrr1SOr10 o pr~ç.etlo co:H!tltuc•oual. bitnção, etc., e aiuda a. cedula D que vcrs;~o 

::·-= Que os impostos do ·· import:lç~o são im- soure intlustrjaes; commer,ciante~,· etc.; ·.das7 ·"" 

. J1051os· de consumo so!l)re as morcâdor·ias es- cinqo ccdulns que c~nslit\rem o l!U'(lO_lll? 1ta.· 
' ~~geir;ls, é iuquesticona>el. liano sobre a riqu~z~ movel tres vu·u\tp ev1-



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página 32 de 34 

SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1895 379· 

dentemeute a recallir S<)bre materia. que a 
Constituição reservou pm~a os Estados. Segu
l'amente não foi este o intuito, mas se1·á a 
logic;\ consequencia. do parecer e uo }lro-
jecto . : 

Assim, pois, emquanto o. merco.doria con
servar o cat-actet• de estmugeira, m1o pôde 5el' 
tributada pelos Estados, l;em violação patente 
do art. 7• 1ht Constituição Fcuert\l. Pal'n. que 
venb;\ a calllr so.b a ac<;â•) dos impostos csta
doo.2~ é mister que se tenham confnll(lido nn 
circula~ã.o de modo a niio se distiu~uirem d!tS 
mercadot·ias uaciouaes. pet·dido o cat~lcter de 
objccto estr;mçrr.iro ou im.pol'tado . 

Assim o diz F. Wtolker--In f.Fo\lnction a Ame
rlcan Law Lecture lX. T>!!. l;J3, «But it is ob
vious thnt thet·e mu;:t be s{>me periO<I wheu im
ported nrticles l'nll with'in the ht:xing power 
ofthe State:; and in general terms tllat pcriod 
ls, tchen tltey ltaoe /Jecome so -n<ized ttp taith 
. ll.c t1WS$ o{ ]lroperty in :tl•c qtate, as to lose 
tlteir dMinctive cha1·acter o( impo1·ts .» 

l\1<•S esta aprecií1~.ão boem se Yê que é uma 
questão. de lhct0; diaute de catla cspecie é que 
se pód~ determinar si n. merc:tdvria ainda 
reveste o <:al'acter . de impo1·tada on se acb~ 

após a entrada. tlo artigo esll·:mzeiro c o 
coorundir-se el!e nn ma..~a aeral dãs mer.:a
tlorias, de modo a perdel' Õ seu C<trncter de 
oujecto impOI'tado. 

E' nssim que, não sô oíto dias, como oito 
mer.es on mais depois do. introducção, podem 
elles aiuda revestir o seu caracter de met·ca
dol'it\S est1·angeir:\S. O pr·incipio estnbelecido 
pelo projecto não é, pois, seguro, não tern 
um<\ ra7..ão de ser c não é equivalente 'lo 
outro principio est:1uelcc!do c que patece foi 
ncccito pel:l. propt•ia cnmmissii.o. Exem
pliii•lucmo.;;. S:?guwlo o projccto, a venda 
dos ch;~rutos de H:wam\ pooe ser taxo.dt~
pelos Estados, dc.;;de <1ue 11Üo sejam vendidos 
dentro em oito di<lS, npôs a sua in1porta<:-.âo. 
Or;\, isto. é ~~m lj\)Gdo.,.g.l.;ideu~t('.nt~o 
da CoustitW{~~c.- ~ -- ~ 

Por ullir.1i6'me~o.i1Jzêr~ue ~m.h~ifl..~G 
parecet· foi conuemui,cla, como inconstitu-. 
cional pelo ac~OJ~dãõ do Supt•emo Tt·ibuual 
Fetleral, que. annullou o imposto instituído. 
pelo E:>t<ldo da Bahhl sobre as merc::vlorh\S 
estraugeirns sujeitas a. direitos de impor
tnção sou o titulo tle impostos tle ~statis
tica • 

. _de tqdo o _ponto misturnrhl ua massa. ;er;tl C1;1S 
mercadorias em circuhl(:ão; pouc.:> ou nnrl;'l Éis os motivos p<'r que,além da preliminat•, 
adianta. con!>iguar o Jeg·i;,Jador como di~po- não de\'o da1· o meu YOto c o meu assenti-
sição-<te lei un; preccito .tuo Yo\go. · mento ao projecto n. Jnl. 

Ainda assim. não e este o )Wincipio C011Si- Seja licito fazer ainda nma observaç-;1o, nã.o 
gnado no projec:to, come• quer .!hzer ct·er o mais sol~t•e o referidc) p1·ojecto, porém 
parecer d:t. Commissão de Fazenth\. · sobre ;\ materi<\ em ;;er.tl. Tem-se pedido 

Diz o ;wt. 1": Não se comp1·ehemlem na nma lei de discriminação d·~ reudas feu~t-,\eS 
classe dos gener0s de importaçfto, p:n<~. os e cstadones, i: a Jll'upria rf:ens:\gern presideu
cJteitos cln ;ll't. 7• ;1. 1 dn. Conslilttic;ã•1 l<'~cler.U, <:ktl deStil :c uno pede uma. lei <'Special qu.; t·e
nquelles que !'orem ell'ectiv!!.mente expostos n. f!'Hle a mntel'ia. Comprehendo que a União 
consumo. incorpornolos ;. 11wss;\: dos !Jen.; determine qnnc::: ns S\!t:s impostos, org-anise o 
commerci:•cs on pnrticul:arcs nos Estatlos.» n~<•do de pcrcCJl~ã.o, (:te:, como o t<:'m feito, 

Or:t todos os ol1iec!os irnpo1·tados 0 siio po.rn 111as não posso coustitnr:ionalmente com)We-
o consumo e se iucorprwo.m n : ~ massa dos be:n~ hetvlcr C(olll<:t tenh<t atlrihuições para d:·ter
commerciaes o11 p:u·ticnlarcs dos Estados : minnr os imposto~ ei'tadoaes o sem i~to, 
logo, estãco todos excluiidos c.Jos ua cln.sse de nã.., ha discrhniuaç~lo . Dentt·o dos limites da. 
gene1·os ele importaçü.o par;\ os eü'c~itos do constitui<iio os E~tMlos é que podem e 
nrt. ;• .n. 1. E' que nüo b~1stn exigir que develll determioo.r os ~eus impostos : pode-· 
clles se inf!Ol'porem (~ mnssa das t•ut1·as mel'· rinm mesmo l'C!.!'nlarmente desobeJe;·er a. 
Cadot'iaS ; é m:stcr que S•~ ii.ICOl'porem e mis- semelilante lei. não UCCeitando UllS G es
turem :le modo tal qv.c, como diz \Vellcr t;ohelecr.ndo outros o muito dilrerentes. 
'.1ii.o ~c llces 1;ossc' mais rec:onhecc1• 0 cnractm· de l•:m matcria. <ls di~crimin•1Ç:"io de rendas 
tmpo't'l<~clo.~ .• g• 0 que n.iio diz 0 ;u-t. 1• elo fcdernes e cstado:Jes mda. se póde accres
projccto. o contr:n•io dinto é est~1belecir1o no centar no que a constiluiç-ão cst<\Uelecen; 
§_l• o illustra<lo auctor do projecto quill pl'e- cada um dos dous pot!C!'es tleve agir <lentro 
CJS.W o vo;;o dcs~o prec•citó c cstah~lccendo do cil'cnlo que :t h i lhe foi ll'nçado. 
a. rcgr<\ do § 1•, destT'uin-o 'ioteir:uneute. QtwesqtH~r in~·::sõ~s c. êoconh\llll ·remedio, 

«Presume-se est;u·em. ·~xpostos no consumo não Plll leis or.lin;n•ias fcdcraes, mas no dis
os. gencros de qualquer naturez<>- e JH'oce- posto no ·~rt. 59 lettra c) da Constituição. 
denei:\, oito dia.s depois da. sna. introducçiio .. O_hahíto ele se- P,edir Ull)<l._lei . d~ <liscl'imi:-:-·_. 
nos .Esta. dos»· . . ·- ·- . · .. -::: · t::lç·ao·· de · l'eJldilS Tem ~do I mpcr10, mas é .. 

E'·· .uma. ·presumpcão· ~em fundamento, Y>recisQ nos .lembrarmos que os principies 
po~que .niio ~a ·uma rei:J.c~o. neccs..~rín, . . nem políticos e a ol·~ailisM:ão conslitucional não. 
mesmo provavel,.cutre co decurso de oito dias· são os mesmos. - Pau/in(J de Souza J-.mio?·. 
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O C\)u~-res$0 Naeio'llf"l decreta: 
· • A'rt! r.., Niio ~ Cti!Yrpre henclom n~ classe 
ó.e genet'OS de iroport."l<:ã.O. pa.ra 0$ ei':eitos do 
·a.rt. 7• n. l da Coostituiçii.o Fcdet•al. aquel
ies que Jorem e1Tectiva.mente ~xpost•)S a. con
SJllllO •. incornor;Hlos á. mu~sa. dos bens com
-m.etci.aes ou· pa,rticular·es nos Estados. 

Pa..-a.grapho unico. Presume-se estarem ex
!IO:o'ios a cousumo. os gene:ros de qualquer 
na.ture1..:t e procedenciat .. oito dia;; depois de 
sua. introducçã.o nos E:;t.t· :os. salvo. porem. a. 
'Prova. em contr;~rio, e:<~:hibida pt>los interes
s~d.(IS. no sentido tle de:monstrarcm: 1". qu~ 
·OS artigos de q11e se trata f,·,ram reexport:i
.dos; ~. que ent.r;wa.m c;m trt~osito par-a. ou
·ia·os Est~.do~; 3". que estão comprehenrHdos 
.. entre os l!(l!Jeros isentos de imposto. na fórm:~. 
dos tratado!( e leis fecle:raes. 

... . · Ar-t. 2. • Revogam-se as disposições · em 
~nteario. 

sionad;IS nesse posto a.té 3 de novembro de 
1894: 

1" di;;cu:;são do projecto n. 101, de 1895, 
a.utori;;~.ndo o Podet· Executivo tt reverter à. 
I" cl~:;e do exercito o tenente r :,forma.r'o da 
o.rma •1c ca.Yttlla.ri:~. Carlos Augusto Cogoy; 

1" d is:us~ão do pl'ojecto n . 1S5. de 1S9õ, 
mantendo ao c:>.pitão de engerilieiros Dr .. logé 
da Sil v;t Braga a inscripção. por elle feita em 
JS93 para. o concurso de substituto da. 3•· sec
ção do m;tgisterio do. Escoh Superior de 
Guerra e na fórma das instruc~es em vigor; 

P dis~uss:to do projocto n. 100, de 1895, 
torna.ndo exten$ivo aos guardas de policia e 
aos patrve;; de emharca~üe:; d··s a.r~enaes de 
marinha. da. Ropul;lica. o beneficio de que go'. 
sa m os ~u:trdas de l>"licia do Arsena.l de Ma.
rinlw. rln. Ca.pit;~l Federal, de concor·re:r para. 
o montepio 1!os empregados puhlicos: 

J.:• di~cussão do p1•ojecto u. 1113, de 1S92, 
auíorisando o governo a contracta.r com Jus
tin & Bandeir·a. .a: constr·ucçü.o de uma estrada 
de ferro <~t>rea ·do largo de S. Francisco de 

S. R.-Sala. das se..<>S:ões, 1 D 
.de 189-1. - Eduardo Rmnos. 

de novembro Paula ú. Sapopemba. ; 
1" discussão do pt•ojecto u. 132, de 1895, 

tornando extensivo ás praças da brigada poli
cia.! da. Capital Federal e do cot·po de bombei
ros, q ne SP. inutili$ill'OOl dw.-ante o · 'Wml,Xl de . 
pl"aça, o direitJ .. cl.& qne. ~m tt.s ~ r1o 
cx~rcito e arm:lda.. . de Se'tr~· .re\J;,')l'hi~ as 

,:> Sr~ PN~sicllc:nte- Achando-se 
~c:1.ntad:.J. a hot'a. desi:~no para. amanhã a. se
guinte ordem do dia : 

11 p!lrtc ate· 2 l/Zli1:-ros ou autos: Asylo dos In validos. 
Cvntinu~tç:1o dil. 2" discussão do projecto 2" discus~ão do proJecto n. 219, de 1893, 

n. li8. de 1895, fixand.o a. despeza do ;\linis- :tutori~~.11do o governo a innova.r o con
t~io da !ndnstria. Via~ão c Obras PulJlica.s tracto de ouc c cession:tri:\ a Companhia 
p:Lt'a o cxe•·cicio de 18!);1; . Geral de !\Iêli.JOramcntos no ~hranhü.o, se-
. 3 '· àiscuss;:o rlo Jll'o.i•··cto n . S3 A. de lS93, gundo as b:lses que apt·esenta.: 

.3-utor!sanr!o o Poder Executh·o a contrnct;w 2·• d i$Cussão do projccto n. 153A, de 1895. 
cn:n c en:;:enheirc• AF~~s Pompco Can·ruho e red uzindo ~~ tres mezcs o pr:tzo estabelecido 
So&za. e José Augusto Yieirlt, ou com quem no p;u·:~gl':Lpho llnico do at·t. 30 da. lei 
·!D.ethotus vant:J.gens oJlrerecer. a coostt·ucç-ão. n. 35, de 20 de j:~nciro de 1892, paro du
t!so e ·:;oso de:: um ra.mat! fer-reo c.J.::.. estaçü.u de r:tc;ü.o cla.s iocomp;ttibilldac.l.cs det'laiuas no 
:Sapopemba á ilua uo Go>ernador, c outros refeJ'ido artigo e revoga. a lei n. 28, ~le S de 
me1hora.rneutos. nas co:ndiÇ[ies que indlca; janeiro de 1892; ' 

Di~us;;ã.o <mica o.lo p :1 recer n. 144 A. de 2• discussã.o elo projecto n. 162, de 1895, 
l395, sobre a emenda, o!ferecida. pelo Sr. To· reol'ganisando a corporaç--ão dos correctores 
'lentino de. Car;aJllo e outros. ao pro,j~cto de fundos publlcos e providencia. sobre a.s 
n.. 144 deste anno. que autoriza. . o Pocler opera.çoos · dos correctores, realizadas nas 
Executivo a conceder;\ A1cii!es Cat iio da. Ro- 1Jo!s;1.5 officiaes. (Vide o projecto n. 121, de 

··cha. J.fcdrado. hibliothecario dtt Escola de ;\!i- 189:3, substi tutivo sob n. 2~7, de 1892); 
nas <lc Ouro Preto, um anno de licen~:a com 2" discussão do projecto n. 151, da 1893, 
·orllena.do pa.ra tratar de sua saude; isentando de direitos de importa~o e .expe-

2 ' discussão do projecto n. 97. de 1895. diente os materiaes emachinismos destmados 
~ut.ori~ndo o Poder Executivo a. traosfeJ·it· elo ú. fundação de fabricas na Republico.; . 

·<!l,U:.1.:1ro dn exerclto c: icctuir como e1Tectivo 1" cliscu3são do prcjecto n. 90, ~~ 1895, l~L-
n:L Briga.•Ja Policia.! ·d:t Capital .Feder;d, no vitlindo o territorio d:t Republtca. em 01to 
posto que jâ,·exerce em commi~sã.o. o major circuroscripçües, em ca.da uma das qu~ 
.o:.uxitia.r techliico do ~1inisterio da . Justi~.a · e .crea um banco para auxilio.r a.s industr1as. 
Negccios Interiores e n.lferes do exercito Be- agrico!a. pastoril e connexas, conforme o.re· 

-<~- .;,1e•enuto .. de~Sou?<L Ml;ga.lhães (V·'discus;;ü.o); . gimen que.adopta; . . . ..... . ·~- ., .. :. ... " 
.. I.• di.sc;,tssi.W do projecto n. 140 A, <le 1895, · Discussão unica do projecto n. 2.'31,de' .l893, · 

:autoris:'lndo o·go!erno• a confirmar no priin~i- elevando :1. ~00$ mensaes :a pensão d~ que.: .. 
. :_'!'o postp do exerctto toodas as praças comm1s· gosa D. Constanç.a Leopoldioa. de Albuquer~ ·. 
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que, viuva do capitão Francisco de P<\Ula 3' discussão do projccto n. 8-!. etc. ~895.,. 
Almeida c Albuquerque; . transrcrinuo ao domínio do Esta/lo de Matto-
Di~cus.são unica do projecto n: 254,de 1893. 6l'OS50 diversos proprios nacionaes, que a ~ 

a.utoris:~ndo o Poder Executivo a mandar União não necessita para os :~ervic;;os fecle
pa""ar o. D. Eula.lia da S:ilveira Niemeyer e raes; 
su~s duas fill1as solteiras., vi uva e filhos do Continuação da discussilo unica do proje::t.;)
fc.lieeido ea.pittío Joii.o Oo1Jrado de Niemeyer, 11. 5i. de 18!:15, mantendo em suo. pl~lütude: 
da d;J.ta desta lei em deante. o meio soldo e os dil'eitos conferidos aos Estudos pelo art. 64 . 
pensão que pex·cebe. pela. ta.belhl. ::?tual; da Constitui~;ão sobre ns tel'ras dcvolu tas si- · 

Discu~silo unica do projecto n. 2ol. de 1893, tuad:~.s nos $CUS rospecti vos territorios, e dá. 
concedendo a peruã.o ae 1.00$ men~«es r·ep~w- out:·as prov!denr.ias; 
tldamente em liLvor dos filhos menor€s de_D. 1" discu:::sii.o elo pt•o,iecto n. 215 A, de 1894. 
l:;aura. C:'I.!'Olino. Amaro Cal,las e do fallectdo declarando terem d.ir·eito á aposentaclorin. d~ 
1• tenente da. armada Henrique Francisco confOI·mid<ule cOa) o art. i5 do. Constinticiio
Calclas; · rla Republic.t e nos termos do decreto lr:gis-

Discus...~o unica. do.prQjecto n. 2SS. de 1803, la.th·o n. lli de.4 de noverr:bro de 18!12, {~
concedendo a. D. Juli<\na i\'forel Garcez Palha.. dos 0~ empregados publicos, como taes con,"i
viuva. rlo tenente do e:x:ercito Die>go Ga.rcez der-a.dos os que excrce1·em cargos de caracter 
l>nllla, a. pensão _aonual ode ~60~000; .. pet·m..'\nente e com vencimentos fixos em lci. 

Di:5CU:s!ÜO un~ea. do J?r~jccto n. •6 A. ~e (substitutivo a.o projecto n. 215 de 1804); 
1803, concedendo :i. vi uva <to Dr. João Ftr· p discussão do projecto n. 13.5 A. de 18!:5~. 
mino Vellez uma. pensão annuo.l de 2:400$000: creando no Snpwmo Tribunal Federal o ser- \; 

Discussii.o unico do preojecto n. 172. de l$9~. viço taehy~r-<~.pl!ic:o, e di~ outras providen
concedendo a. penruo 1!e ll!O$ mensaes. rep:u·· cias· 
tidamente a. Ursulina. Ca.udiua do CoutO e 1 .'discussão do pro,iect-3 n. 19-3. de 18$. 
outta, mãe e irmã. do fallecido ci~·m:gião :mtoris:nndo o Poder Ex.,cuth·o ~ reformar os 
naval, D.r. João Pinto do Cou~o; - estatutos cl.1. Es.::u:õ Polytechnica do R\o de 

Discussão unica. do projecto n. 110, •1e _1894. Janeiro. de a.ccortlo com o projectO formulado
elevando de 60$ a 100 mensa.es a pen~o do :pela. respectiv~ congre~;ão em ll lle ma~ 
alferes ll(lnorario Antonio Paes de Sa Bar-~ .;teste :mno. com as restricwes que indica; e 
reto; · . a uvmear ciTt:ctivos,iu·lepeurlentedeconcUl'so .. 

1" ui~USSãO do projecto n. 10, de 1894. dL"- DOS tel'li10S (\0 art. ;-.$)~ elO decreto n. 1159~ 
pon~\o que se-j~m entregu~s pelo Gove;:po a_?s ue :3 de ele-lembro de 1892. os lentes substi
~tnuos ?S pt·oprios Lll\<:ionacs 9~~ na~ S;tO tUl(IS r1ue na t·e.l~t·h~;t escol;\ ~xer<:em int.cri
nccess:\l'IOS par;~ o serv1ço ria tmao. e a ln· n:~mc:11te o ma.~rster•o ha. mn1s de 10 o.onos.,. 
tent.l::ncia. ~runicipal elo Distt•icto Federal o,_ sam interrup4;iio :tlguma ; 
edificios, qlte menciona. onde se ex~cutam I" tli;;cus<'ioJ do m·oj~cto u S9 A do lS95 
Serviços municip:l.eS e ()$ comp~el~~~·hdos DO opinando n~ scutiào Íf~ llàO ser ;\!'1;0"0\'lU.lo Ó. 
plano de melhOt':\lllento:s desta C<J.pt .. ü. projcctro n. S9dostc annCI. r1ne s:tbstitue :pcl~ 

2• parte. ti.s z l/2 horas. ou nutes: quo o. ellc acnrnp:~nh:L :L tab~lii:L r', a.anexa. ;l 
Lim.<D/itlm;tit> rla.~ Lt:is r.lct> ,lf.fimrlt:!Jf(.< O ID(5a$ Continun.ção <lu. 2• discus;;ão rlo projecto de rondas lu1lcrac.-.s. 

n. li~. l S~•;;. cstn.belecundo o motlo por que 2• di,.cus:ilo do pl'qjecto 11. 39 A. elo 1895. 
deve ser executado o a.•ccordo de q_ue ertlt;J. o dete1·min;tndo as crmdi~,:iies dr. J'{l;lcquisi<-â<> 
art. 5·· da. lei n. JS:3 C, d.e 23 de setembro de dos direitos de cidadão bt':l4iloit•o, com vot() 
11)93. para. o fim de l'e<ll~r-se a. transreren- 0111 se11o.rMo do Sr. M:Lr~ins C~st:~: .Tunio~;. 
cia das emissões e re:>pectivos lastros llos Continun.ç;i.o da 3• cllscus:uo cto pro;ecto 
kmcos de emi;sã.o regionaes para o Banco da. n. 35, de 1895, a.utorisando o governo. s. :i'a
Republica do Bra.zil~ . _ ,·er 0 re"ul:l.mcntO e m·ogmmma. de estudos 

:~a discussão do proJecto n. 142 B, de l89o, <Jymn~fo Na.ciono.l (t•êdaÇ-io paraS> discussão 
ore:~.mento da.·razenda.; _ _ . do projecto n. 205 A: de JS!l4); _ . 

Discussão do llarecer 11. ::>2, de IS9o, JUl- 3• discussão do nroJecto n. 9 'Sde 1895, m-
:,!ando que deve ser dirigida. ao govern? a terpreta.ndo as d.tsposlções do n. 1 do§~" d() 
lvpresentaç.ão de varios J.xl,ncos e companh14S art. z• da lei n. 260 'de I de de?.embro d~ 
com sédo nesta capital, que recl~ll!~10 contl'a 1841, e do art. J• das instrucções appro-..-adas 

· :~ cobrançt~. do imposto sobre divldandos na. pelo decreto ns 1.388 de 21 ele fevereiro de 
l<\Zilo de 3 1/2 °/o; · . _ I SOl (reda.cçã.o par~> 3• discussão do substitu-_ 

DiscliSsã.o unica do parecer n. 33, d~_I8~::>, ti>o·ao projecto n. 9·do corrente anne>); opi:lt\ndo no sentido da·· ser- a.pprovada a. 
cmendaa.prêsenta.da pelo Sr .. Ga.ldinoLoreto, 3• discussão do projecto n. 201. de 1594,. 
n:L discussão uo.ica do proJecto n •. _99, de declarando e:ttinct:l; a.·divida em que·ficou 
1894; para com a Fazeuda ·Nacional o fallecido ccr 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página1 de31 

382 ANNAES DA OA;)!ARA 

roael do e.xercito \Venceslú.o Freire de Car
valho; 

1" discussão d<' projecto n . 131, de 1895, 
declarando sem eJTeito a resolução rto Poder 
Executivo, de 28 de outubro de 1891, que 
~nnullou o acto equita.tati vo do Governo Pro
vi.sorio de 17 de abril. de 1890, e considera. 
com o curso de sua arma pelo regulamento 
de 1874 o teuent~ de c:avalla1•ia.Zozimo Alves 
da Silveira e com elle todos os officiae; e 
praças que se achare:n. ern su;lS condições; 

1'' discussão tlo proj1~cto n. 93 A, de 1895, 
autorist~ndo o Potler Executivo a mandar 
-construir um ra:nal do prolotlgamento da. 
Estrada de Ferro d;t 8ahia. de Santo AntOnio 
dos Queimados, ou de outt'O ponto mn.is con
veniente, á. villa do ~:rorro do Cb•tpeo ~ 

Discuss."io unica do Jll'ojocto n. 260, de 1893, 
Mncedendo a n. ~íartisa. Rodrigues Cabral. 
filha do capitão J~>sé C'arlos Cabral, morto 11<1. 

·guerra · ::ontra o Paraguay. uma pensão ;\O· 
nual rle 848$. indepeadente do meio soldo que 

.:percebe; 
Discussão unica do projecto n. 279. de 1893, 

m:1.ndaudo Qtte continuem :1. ser p(l.gos a D. 
Mathilde de Accioly L'ins. des•le I de julho 
de ·189Z. o moniepio ·e meio soldo tle seu f<tlle · 

. cido filho, o alf~res Sebastião Ca.r1os de Ac
cioly Lins; 

Discussão -unica do Jll'Ojecto n. 122, ole 
1893, concedendo <1. D. Olympia Carolina d:t 

.su~-:1. Barata, viuva. dQ desembargador .Toa.
. quim Antonio da SiJv·a. B:~rat;t, uma pcn~ii.o 
·mensal de I 00:~000 ; 

Discussão un'ica. do projecto n. 221 A, tle 
189.J, concedendo a D. Cyrilht Rolirigu~s d:t 
Si!\·a. v in vn. do Dt·. F toa.nc:sco Rodrigues da 
Si!Ya. lente da Fa.cul•1ade de Mcdicln:t tlo. B:l
hia. a pensão anttll•tl de :!:000$000; 
. Di:;c~~o unic;~. do p1·ojecto n. 19í, de 
1S9.J., relevando a pl'('SCrip~;;'io em que in· 
correu D. ~ari•t .Jo,sephin:~ Feita! Lima, 
p.'l.ra perceber o meio soldo a quo tem di-

. reito; . 
Discussão unica do projecto n. 130, de 

1895, concedendo a D. Rosa da Cunha e 
. Silva., viuva. do tenente elo exercito Alfredo 
. Silva, morto em defesu. da. Republica tl<t to· 

mada. d;1. ilha. de Moc:angut!, no dia. 21 de 
·dezembro de 1893, a pensão annua.l de 
1:200$000. 

Levanta-se a. sessão á.s 4 horas e 40 mi
nutos. 

101" SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 189:) 

Pn<ide1~cüt do.< S1·s. A;·thw· Rios, (1.• t>ice
p•·csi<le;~tc)-Co.<ta. A;ccedo (2• ·oicc-prcsi
delltc) e .Arthtw Rio:s (1° 'llice·1Jresidente) 

Ao meio-dia procede-se á. cba.mada~ á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Costa Aze
vedo, Tltom:tz Delfino, Tavares de Lyra., 
Alencar Guimarães. Sá Peixoto. Lima. Bacury 
Fi teto Pit•es, G:tbriel Sa;Jga.r\o, Matta. BaceUar: 
Augusto Montenegro. Theotonio de Brito, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hollantla de 
Lima, Benedicto Leite. Viveiros, Luiz Do
mingues, Costa Rodrigues, Gustavo Veras, 
Eduardo de Berredo, Cllristir10 Cruz, Anisio 
tle Abreu. Nogueira Pa.ra.na.guâ., Artlmr de 
Vasconcellos, Frederico Borges, Gonçalo de 
Lagos, Torres Por•tuga.l, Thomaz r.n .. val<!anti, 
lldefonso Lima • .To~o Lopes, Francisco flene
volo, Jose Bevilaqua, Augusto Sevet•o, Fran
cisco Gnrgel, .Tunqneira Ayres, Silva Mariz, 
Tt·indade, José Mari(l.nO, Arthur Orlando, To
lentiuo de Carv:tlho, Martins Junior, Pereir-J. 
r\c Lyr:t, Gasp:w Dnm1mond, Coelho Cintra, 
Luiz de AHdrade. Cor!lelio da. Fonseca. Lou
renço de S{~o, M~deiros e Albuquerque, ~1:iguel . 
Pemambuco,Gonçalves Ma,ia,Fernaudes Lima, 
Ara.uju Góes, Clementino do Monte, Rocha 
Ctw:~olcanti. Octa.viano Loureiro, Olympio de 
C:lmpos, i\Tenezes Pt·ado, Geminiano Bra.zit, 
Gouvên. Lima, l.;ttnu, Santos Pereira. Au
gusto de Freit.'l.S. Neiva, Milton. Fr<tncisco 
Su•lt·é. To~to.. Aristides de Queit·oz. Eduardo 
Ramos, P:tul:\ Guimar:'i.(.'S, Vergue de Abreu, 
Leovigildu Filgullil':\S, J•>Sé lgn:teio, Flavio 
o\e At'll.U.io. R<>~ll·ignes Lima, Tolentino dos 
Sa11tos, Sebastião Lallllulpho, Paranho~ 1\:T.ori •. i 
toue!.!rD, Athn.y•kl .Junior, Torquato i\f<w~h':!>, , • 
(l:\l•linq L~rctu. Antoniü de Siqueira, Se"l"'LCF 
•lello Corrctt, Fra.no;a Carvalho, Osc:tr Godoy, 
Alcint.lo Guaua.ba.ra., Americo de Mattos, Lins 
de Vasconcellos, Albet•to Torres. Belis:wio ele 
Souza. Et•ico Goellto, Euzebio · de Queiroz, 
Silva Castro. Nilo Peçanba, Ernesto Brazilio, 
Barros Franco .Junior, Sebastião de Lacerda., 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza .Junior, 
Ma.yrink, Campolina, Lima Duarte, Carva
lho Mourão, Monteiro de Barros, Chagas Lo· 
bato, Gonçalve:; Ramos, Luiz Detsi, Ferraz 
Junior, Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, La.mounier Godofredo, Ferreira 
Pir~::s, Rodolpho Abreu, Pinto da. Fonseca, 
Mu.tta Machado, Artb.ur Torres, Manoel Fui· 
gencio, Olega.rio Maciel, Para.iso Cavalcanti, 
Lindolpho Caetano, Carlos das Chagas, ,\1-
ft•edo Ellis, Domingos de Moraes, Francisco 
de Barros, Paulo de Queiroz, Casemiro da 
Rocha, Almeida Nogueira.; Dino Bueno;·· Gu5~_ · 
ta.vo G<!doy, Adolpho Gordo, Bueno de · 
Andrada, ·Moreira ·da. Silva, Padua. Sal-, 
les, Francisco Glicerio·, Furtado, · Herroe· 



Cim11a dos Deputados. lmJ)fesso em 24.0212015 17:22 . Página 2 de31 

SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 1895 383 

negiloo de Moraes, Alves de Castro, Ovidio 
.Abrantes, Urbano de Gouvêa., Mariano Ra
mos. Lameoba Lins, Alrneida. Torres, Bra
zilio da L\lz, Lauro MuUer, Paul~ Ramos, 
Franci~co Tolentino, Emílio Blum. Fonseca 
Gnill!arães. Mo.rtins Costo., lo>1a.rço.l E:lcobo.l', 
Pereira da Costa., A Pl·ali<~io M:1riense, Ri vo.
davin Corrêa, Victorino ~~Jon telro, ,\ ureliano 
Bat bosil, Pinto da Roclw., Ve$pasiano de Al
buquerque, r'rancisco A.lencn.~tro e P~dro 
Moacyr. 
Ahre-~e n sessr~. 
Debwm ue compnrecer., com cnu~a. pnrtici

-pa.da, os Srs. Rosn. o Sil>a, Coelho Lisboo, 
En~;~s :\lartins. Pedro &rgcs. Hel ;ceio ;\fonte, 
Ch?.te:~ubriaod, Arminio T<Wàres, 1\larcionllo 
Lins, Ca1·!o:> Jol'f'e, Manoel Caet;mo, Diony~io 
Cerqueir:'l, Marcolioo à~ott ru , Fon~e<.>a Por
tella, Pcnce de Leon, .João Luiz, .A lmei.ta 
Gome$, Landulpho ue M:l~lllhães. Vn de 
Mello.João Peuido, Fr:~ne:isco Veign.Oct;lviano 
de l:\rit~·. l{ibeiro de a.lmeida, Vallad:H·es, 
Cupertit.lO de Siqueil·n, Theoton:o de l\Ia~n
lhães, Simüo d:\ Cunha, Lam:irtioc, Co~u' .M;t
ch:~do, Domingues de C;~s,t!'o. Pilulino Carlos, 
Cincioat0 B1·a~a., Xavier do Vnlle, Luiz Adol
plt<', Car~1cciolo e Aug-el:o Pioheiro; e sem 
.c{lUSà, os Srs. Pires F'erreira, Cunha Lima, 
Cleto Nulles, Jose C:u·le>s, A7C•slínho Vh.lal, 
Jul'o Santos, Costa Junior, ViciJ·a. de !\lol'i\es, 
Hereulaoo tle Fl'eihls e Alberto Salle:>. 

E' lida. e posta em d iscu~~r~ n. actn . 

O Sr- T •·in <ln.de -Sr. presidente, 
na :1cta que ncabr~ de ser litl:t deparo com um 
engano, que tle~jo ~eja t•ectilicaclo. 

A act:t me dã. como nu~eote hontem, quando 
se fez chamnd:~ pat"<\ Yerit'lca<:ão do numero 
le.zal }lara •ct::n·-se, qunudo 6 cer to que me 
:u:ha; a. presente; respondi á chamnda junto 
com o m<?u comp:loheh·o de representac:ão, e 
tomei parte nos •otnçO<.>!;. 

Houve, portanto, equi·voco da parte do Sr. 
1° Sl!cretario no :lpanh.amento dos non:es, 
porquánto respondemos :i\. clmmada. 

Contra esse equivoco é que venho recla
mar, declarando que me acha•r~. presente. 

O Sr. Presid e n .t e- Será. corrigida 
a. acta. no sentido da recti!icaç-::io do nobre 
deput.:l.do. 

Em seguida é tqtprova.Ua a. a.ctu. da. sessão 
anteeedeote. 

PRIMEIRA PARTE DA OROJ<~;>.[ DO DIA 

E' ;nnunci~d3. :1. contin,ua~.ã.Õ da. 2 .. discusSão 
do r1rojecto n .. liS, de 1895, lixando ·a des
peza do 1\Iínísterío da Industria., Yíação e 
Obras Publicas para o exercício de 1896. 

O S1·. G o u v e i a L i ma- SI'. pre
sidente, nntcs de entrar na :lpreciólç;io de 
nl;:!uns ponto:; do projecto de Orçamento d~~o 
Viólçiío, quo om ~e tliscute, comc~rei ,por 
r~licitar-me, Sr. presiàentc, porque algninas 
..-czcs tenho visto reqt~ot•imGntos G pt'ojc.::tos 
meus serem interpretados de un1 modo que 
nem no menos tem tido a honra de rneracE:r 
:~ discus:;üo oest~ Ca.mar<l, tal é a interpreta
ção regimcntt\1 dad:~. pOl' V. Ex. E essa cir
cumstnnti:l. me enchen tanto de pavor, l)ne ao 
Ji!'igir-111e :~ .1\l t!:a. 1•ara pedir a inscrip~·ào .de 
meu noane pa1·a J:tll::w sobr-e este orçamento, 
cão deixei de ruzel-o sinão bastante teceioso . .. 

Mas, felizmente. ao a pproximar-me de !la,.'-" 
e fazendo sentir a V. Ex. "· necessid;ulc •)U\t 
ti uh:\ lle inscrever-me, V. Ex. tão boucl03:l
mente, tio um:\ maneira tão doei!, recel:eu a 
minh<\ petição. ins<:Nvt>ndo o meu n omo, 
que JcSh\ data. em cl iante considero-me, tal
vez. deTedor o. V. Ex. 

E assim julga.nuo-me quite com V. Es., 
llon p.1rahcns á. minh:~. sorte; porque jó.. ncre
Jito rn<!smo C}Ue ns emendas que tenho de 
np•·es~otnl' uastr: orça.mento, seJ·::io bem nc
cttii<\S. bem eucamiohatlas e receberão o 
La.ptismo ~lesta Cnmnra. 

Consiolet·a ntlo-me assim quites com V. Ex., 
e, t;.o!vez, como j<i.di~se, v~:nhn. a. ser ainda um 
dc,·o r-or est;\ ÔOe7.a. que v. E~. ac.'\bt\ de 
pre:>tat'-me, que ett :.\iud;\ lle~ta. cadeil':\ 
prot~sto os me1~s recool.Jecimentos, Q&mínhli\s 
aneiçQo?S no digllO p~tlen~~ Cilm:.>\11, 
e enli'io dir&ift}tilu $ U ;;l. a.Jitor qu~ fni.. . 

Continuo a: ser o mesmo que et~•. isto é, 
amigo de V. Ex. 

Feitos estas consitlet'<'çüe-:;, entrarei o gora 
nn "preeiaçiio tio al;;uns pon~os do Jlrojecto, 
âcercu. uos qunes tenho que ro.~cr lig•~it';lS con
sltlet·nçoe~ e petlit· ;tl:;uns mltli tamontos a. 
Jivarsus verbas nellCI propostas. 

Nllo deixei de oiJservnr nm:\ G't'llnllc omis
suo, tnlvaz mesmo involuntarin, J~~o porte rlo. 
i Ilustre commissão, em relnçiio ao meu Es
tado. 

Ao passo qu~ a. respeito d.e melhora.m~l)tos 
de porto:;, não houve um ~o porto mar1t1mo 
pa.ra o qual a. commi5são não determina~e 
verb:\ paro. seus melhoramentos; com reln~lo 
ao porto da Capital de Sergipe, o. commissão 
passou dcspercebitla, entendendo nssim que 
Sergipe era um filho éxpurio desta. Nação. 
Elle relntlvawc~pt~;~ tem clireitos igunes nos 
demais Estados da:tioião. 

Orn, si Sergipe é pequeno, ·n.ão deixn. de 
fazer parte da communhão uacJonal, parn a 
qual tem concorrido com as ren<las que alli 
são arrecadadas, e; sendo· ~im, .tem o · di~ 
reito de ser attendido com relação aos me· 
lhorameotos de que·eue-nio poderá exclusi- · 
vnmente encarreg-,u·~se, sem auxilio da .Pro. 
pria União. 
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. Sobre a -verl)a. para melhot~.tmentos de 
portos m:tritimos, diz :\ commis.~o (ld): 

« Pot·to do ?arú, 200:000;;:oQO; 
Porto do ~:~tal, pessoa.! e materi:ll, 

150:000~0; 
Porto d:~o Parahyb:~, pessoal e material, 

70:000.,<;()()0 ; . 
Pot·to de S . .Torio d:\ Bart'<<, pessoal e ma· 

teria.!, 341 :000.~000 » , etc. 
Yê·Se, pois, que o. dlljuo. commissão, apez(l.r 

do escrupulo com que cstuuou e:>te projecto, 
não deixou <lo olvidnr· o porto do Arücajt\, 
qué, como a C:\m:u·a :saue, porque jit muitas 
:çezes se tell?- . t1-:H:1do aqt:i de~ ta e:>pecie, é 
um pot·to SUJett'l o.o fln:\0 e re(lu::;:o das arei:\S, 
ra.1.iio pot· que wnita:s vezc·s os Yapores alli 
euh~\.dos pas~un :>emnuas .:speraudo melho
res condições tl3. bat·l':l r•attl. podo.!l\'H!l s:thir. 
_Por coo3eguiute, que ra;-.ão te,·e a commis

sa.o para esquecet· este porto, que tawbem 
. faz p:wte da t: um o '{ 

o BstaJ.o de Set·gip~l sempt·e foi considerndo 
como um lilho exput·io rh< Nação, d<~. IJUUI 
nunca ;·ecel>eu os mnb; in:;igni!icaotes m~lho
mmcntos; o qne ue,;te pootv de vbtn. hi. existe 

· e devido exclusl\·:~mente aos e~for.;o~ tle seus 
iilhos. 
· Entretanto, existe lá uma Alfaudc~a., cnjos 
rendimentos mio s.io wnito inl'o.!l'iorc.~ nos das 
de ottlros Est:~,lo~. e c;;;;e;; rcnt..limento;;, que 
muit:\s Yezes cxcet..lem :~ I .UQ!J:OOO$. veetn 
tlepositar-::e: uos corre:) ~!-~ L:uí:io. 

~e,;t.'lS <:OOiliçüe::;. tenho tle apresentar um:\ 
etUeatla ;i coo::;iJ.:r-.-~~~o da, Cau1;<ra,.: de:;de j:\ 
p.!~'O ú. commi:;;:io que uão lll\'O:: a mal est:o:> 
miub:ts pah\\'t':•:i :;olwe o S'1U esqueci111cnto; 
pot..lendo acredit:1.r q~t.: u:L minha parte niio 
exi::te !\ ml':uor acrimonia. uem m:·L >ont:l.de 
à uoLrc conunbito por t:ste t..l.:scuit.fo, que en 
,;ô nttt·ibuo it pon.::t :t U.t!tll::i.o que so p!·est:t 
áquelle Estauo, ~es•le anti~os tcmpos, deYitlo 
talvez ao pouco lUter~:Sse uas frouxas repre
SeUtl\<;Ões. 

O Sa. FRA~CA. CA.r.,·Ar.Ho - São Esta1os 
peque~os. 

O Sa. Gov\'Et.\ LmA - Diz o illustre 
deputado, e ê nma. '\'0t'l.lade, iJUe os Estados 
pequ>:!nOS são mnito d·~>eut~tdos, mas nenhum 
de!les tem sido tão iuteliz como o meu Estado, 
e não sei <\razão disso; po~·que, apezar de pe
q~eno, eu P?SSO gat'U?tir que elle tem reo
d)[oentos mutto sup!!rlot•es :1. outros que. si 

. são maiores em territol'io, não teem :1. riqueza 
... que tem o Est~do d<! S:ergi pe, e não é para ser 

_descnrndo tão ct'óelm•onte pelos poderes ela 
:..:..União. · 

Teulio que jtistitkar · aind:1. uma outr3. 
emend:\. com rel:tção il. immigração, que a 
nobre commissão,tratnndo da e.specio,consigna 
-p.'l.rn os Est:~.dos do Norte a quantia de 
600:000$000. 

. Si e ':e1·dnde _que o governo da Naç~io tem 
d_tspendJdo. e na.o é de agora., crescirla:; Qua11• 
tias com estes gn1.ndes melhoramentos·, oii.o é 
menos 'l'erdn.de tambem que em, su:~. mnio1·i:\ 
esses methot~tmentos teem servido só }X\1-a. ~ 
Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo e 03 Esta
do~ do SuL 

Algnm:\. consa tem chegado no Espir!to
Sa_nto e à B;~hin, mas dahi par:t o Nort~ uão 
Mt mesm'l quaes os Estadosque teem usuli•uido 
<less:: Yantagem ; ma.s, uma vez que su acb;\ 
CO!l:>Jgnaja a ;·erba de 600:000:) p:t t'<l os E~tn· 
do:> do Norte, eu, receiantlo que nessn parti
llla. Teu IH\ a tla.r-se a partilha. liO l~ito por
que metl Est.\úo é 'Pequeno e como tul d mais 
fraco de entre os socios, apresento unt:!. 
e:~1eoda propondo 150:000~ para nuxilivi\ im
m:grnç~o d? Esta~o de Se.rgipe. 

l:'a:·:\Jusllficar a1ud:~. mats esta necessi•laue 
Sr. pre;;iJ~ntu, en l'aco sentir t\ Cam::tra. 'lU~ 
:\ Assemblea do Estado d~ Ser!!'ipe o "otv> pas
~a~~ Yotou. um.:\. lei_ claudo '100 contos para 
10\CJar-se :t. !ID1mgraçno p:u·r. Set•ai pe. 

or.a, si alli j:i._ existe esta. vei·lla par~ tal 
ser::_tço com cento e tantos contos, qne a 
Unmo possa, fvrnecer encamiohará., Ct~m cer· 
te~", com mr.is lllcilicl:tde, áqueUe E:>t:ldo 
a. unmig1·:1ç:1o p:1ra lá. ' 

Set•gi}le, Sr. p: esidente, como todos s:tbem. 
er:1. um:~ ,PJ'O>íuci:~ pequen:t, mns essendal
mente :izncola, e no temnoda escmTiu:io nlli 
existi3. Urn ct•escido nnmei·o de GSCN\.\"03 j 1':11'0 
et·n o h.l.n<tdor que não os th·esse, entt'l'"'<\U· 
tlo-;;e :lS~im ao cultivo d :IS sn:tS terros 'Com 
os seus escru 'i'OS; desapparec~:ndo, pot·én•, essa 
cla.~se de braços. e seauinclo-~e lozo tre:; ou 
quatro :mnos 'ue secca, aqneÍJn gente 
e · população pobre de Sereive euugra
ram p:utl. este Sul, ventlo-se n l:woura a 
brnços com mil dillicul~l:\. l.:s. t11ztío pot· r1ue 
pe~:o, da consiguaçüo de l'.OO contos,qnc o1·3. se 
propõe, a qu:\uti•'- de 150 coutos p:m~ Ser
gipe. 

U)r. Ss. DEl'tiT.ADo- Ac'crescente ~00 coo· 
tos. 

O SR. Goun::tA LmJ.....:Dous apartes dos 
meus di~tiuctos colleg<~s, que prepar,lDt·S8 
par:~. npresent.'\r e:neml:1s elevando a veroo 
de QOO contos a mil e muis contos. 

O Sn. PAULA · RA:uos-V. Ex. 'Pôde udi:m· 
t:\r aiuua. m;tis, eu elevo a 1.500:000:-;000. 

O Sr:.. Goovr;rA LmA ... ou 1.50'J :00~. como 
acab;\ ele lemhr:\1' o nobre CClJle:r:l, anima·me 
u. pl·opot;, em vez de 150, que tinha. pedido oa 
emenda, diz:J.-se-:200:000$ parn. o serviç.o 
~~~ immigrv.Ç.i.o em Sergipe. Eu set·ei agt·nde-, 
cido à no'Lre com missão e a estt\ Ct\llll\r:\ pela 
udop~.ão destO: medid:\, 
:i'..,:. Uma outra emeucla que pretendo justificar 
él que autorise o Governo da União a con· 
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tl'actar com n. companhia. de na ve:ga<;<"'io a 
vapor, que melhores va1~l:n!j'ens olyer!lcer,.a. 
navegnç;"'io do porto do R1c• o~ Jane1ro ao r1o 
s. Francisco. F<\zendo uma .,agem p~r m~z, 
a pr~rtit· dAs ta. bahJn., toc:nndo. no. ' ICtorta, 
~cajú e Villo. No>:1, em Serg1pe. 

Díl'-se-ho. que ji ha n.l~ns vapflres de com· 
pt\nhins que f;t7.etn o servJ~)O dn.qm P!\_:-!1 Ar<\· 
.::.1ju, mas a ~sso eu respondere1 qu~ :' algu
mas com:x1nh:.,:; maDtlam seus 'fliPOI e~ caiT!· 
g:1r no porto c.lo Al·:u:ajú~ estes ~''~!·Ore~ nu.~ 
teern viagens :·c·guh\t'eS, vuo dnqu1 Ji\ fret~1do~ 
-por commerdautes rJlle t•~em :tbUt1llancul. de 
n-eneros para t;U'l'"g'!\r. o ne~tas coudições t~l 
~r.ve,.nç:i.o nü.o pó<le f:\vorHcer ao peQueno 1~
\I':IUOI' ou commerci;\ote, é uma. uave~açao 
especi:1l que '\"ai a coovite de um:~ ca:;a ct•n1-
mtrcir.l que por ~i só pótle• abarrotar ~~m _v;~
por, pr!tel'itl•lo :1ssim ?~~~··o q~t~\lque~· ~~t.ll:t
duo r:u·tt~;ular tle sernt-~O de:>~'\ nttve,..11:: .. 1.0. 

Estou por isso informado de qu2 a commis
são de desobstrucção tem sido um t1·opeco
p1ra a. navegação de ba.rcos e canôas na.quel
le rio ; entretanto, nlgl,!ns annos ha., qae o 
governo geral despeude grandes sommas com 
a<Juella. desob>trueç<"io, s~m que nté hoje ne
nhuma -çantagem se tenhn. eolhido. 

Attendendo a. esta circnmst:l ncin. e ú.s re
clam<~ções do navegantes do A !to S. Pr<lncísco, 
no a.nno p:l.SO.'\ÚO flli a.pt-es<!ul:\<lo :1. est.'l Ca
m<lr:l, pelo digno colleg:~, depulallo pelo 
Piauhy, o Sr. Po.rana~u:~. um prc~ecto fa
zendo ligar a Estra•la ue Ferro Paulo Atronso
no alto S. Francisco. 

0 Stt. BOE::\0 DE ANDRADA.- E' uma. idé:l. ptt.
triotica e n1·geote a ligação da bnch\ Jo Sul;~, 
do Norte. 

P~oo 1.:n·a qa~ essa co!Tlpnnlua. chegue até 
0 po1·to d:t Vil la. ~ova, que conrront•• com a 
Cid;~de ue Peneul), em Alag~•tS, ~ois .':ue ess: 
po1·to export:>. em nbuuúanc•:~.~ uao ;o cere~::. 
como nl!!'orlão e a~S•lc;tr; onn \ ·•l!a :;;o,'<\ eXt::.
tem ai!ith duas gra uues falmC<lS, . urn~\ <.I e 
despolp:ll' :tt·roz e outra de oleo, CHJ:l :;ele é 
nestn. C:•pital. . . 

Co:npl'e!Jooúc-s~, porltutto, a gt•audc uttll
dade íjllll h;\ Clll r.l7.6l' •~OUtraclo ~lll esl:\ 
companhia p:ll·.~ vhtgem J~1C~lS<ll ~~~~ tU)U<!lle 
pot·to. impon•lo-s ~-I h e n. ourtga<;<ao úo parar 
no Por lo da \ ictorht n:t idla. e LI:\ v o) t:~. 

Estõ\ nece~id::tde já foi reconhec1rh1 pelos 
meus c~ll~ga,; darpwlle t::;sta•lo,_ pot·quc ell~~ 
:;.'\bem que vs g-ot toros alnmenlJCtos rpto, tnnt, 
se consomem n;tquclla Pt·aç:t "~CC~t do. ~orle, 
principõ~lmcntc (i-; Al<~.~Ó.•·S t} •.le ::.ergtpo. As 
nos;ns tt,lll,;:u:~·ü.::; co:Oitlercmes tccm nu
~mi!Dta•lo \psl:tnte •le Surgipe. pn1'tl a Vict.o
ri:\ c ,Ja \'ictol'ia par:\ nqut, Jnnolo :•Sstm 
"l'ilndcs l'e.:;nl t:vlos n:io sõ ;\.pt~•lnen:\ lavout·a, 
~mo ao commerdo. facíli:l:lndo-lhe :ts tt·~t~S-
3~~. não :;õ pat":l o l.:Slttdo d!l ?:;PH'tto 
Santo como par:~ o p:>rto desta .c.a.pll:tl ; ~· 

• !lO i:;, 11:n;t 1netlid:t q tte, pel ~t su:t tllt hdade, nau 

O St~. GooYEIA Lt~C.\-0 nos>o collega. Pa
r:maguá, deputado {ltllo sertão do Piauhy, 
"'pre:~~ocauuo esse pr•~t~clo, uilO o rez. por 
certo, sem est~r bom info~mnuu da. nenlluma. 
utilidade dtlquellncommissü.o de desob:itrucçiio; 
eu não eslt\\'a aqui ness:\ occa~ião e ti't'e co-
nhecimeato uo vt·ojedo pelos jomaes; tive 
então occusião t!e cc.nve•·snr coai negociantes 
t1ue co~tmnam viajar até o Alto S. Francisco e· 
esses er:"n de opinião tle QUO esse projecto 
~~~via set· !\•loptndo petns n~nt:q;eos que h:win. 
de t1·ázer. Por Í:l:l\1, chamo a ntten.;i\o dos 
membros .1:1. no!>re commi:.são p:u'tl u~ ponto· 
c.lc :tll•J il\terr.sse publico e !JUU h:t. tio levar 
grandes rndhor<tmentos àqn!!ll:~ zona. 

\'ou tel'lllinar, S1·. Jli'C~i lcmt•~, anteS, po
l'ÓII). cl~vo fa zet· u:u:~ l'l!ta.pilnlaç:io ;;obre as 
enJCn•lns ncercn. dns qnacs nw t•·nho oc~upado. 

pôde s.:r •lispeus·•tla. . . . 
S1'. presideute. tenho :und:~ de JllStlllcar 

Ulll:\ ou tm euteo•ht, 'JUC St' r~ fere a w~lltc•r:t
meutos no Alto S. t• .. ancisco. !Jllr<~ CUJ:t tles
obstrt:cc·ii.o :l conuui:;siiú ma!'C:I a tmportao-

,\ prilllcil'll. co;.:ita da ,·eriJ:l ,!e :200 contos 
p:11·~ mclho:-:HIICOtn tio pot·to r.e Arnc:~jú as
:;nzmente jn.;l illcad:t ; 11. s<:gun•I:L trata. tl:t im
mk;;lçiio e colouisaçiio do meu Estaúo pe
diti·lo :t. ''l!rb:\ •lc 150 cu 200 co:1!os. con
forme :t.S emem!as aprescr.t:ttl:ls e adoptadas, 
so:gun•lo os n partes do.; uol•t·es collcgas ; a. 
tiH\:eiro. ver&"\ soh~.:l :t necessidade úe um con
tt-:tcto lle n;we;:-:. ~-;i.o meu~a l dc!Ste porto ao 
Jtío de S. Ft~lncisco, toc:tnd:) nos tl:t Victori!l. 
c Aràcnjú; :\quarta. C·•gita •h\ :::.uppressão da 
qoanti(l. ~~~ :200 co:1tos deslina•los :t. t.lesobstru
<:<;<i.o tlo Alto S. i~l'<tnci~t·o. ~ok•l ns íllllen!las 
tle qno mo t~::~ho occupa.rlo. H.ec:t(•itul:.tndo 
so!Jre CJUaes')uor •la.; cmenú;t:;, ti.Corca dns 
qmtc•s nc:1bo •le cnnud.tr-:ne, pecQ muito 
óirectamonte à nobre cotmlli"S!i.o qne preste 
tod:t a sua nttcnt:.ão pnt'<\ qu .• tqner tlellas. 
porque si ror·em acccitas peh1 aobre commis
siio, re:t\ttn- mo hwg;IS espct·au~·as, :t exemplo 
úo quo ten!Jo ,·isto sempt•c nesta Camnrn, t•es-

cia. ue :200: Oú0$000. . -· 
Peço i1. n<>bre wmmtssa.o que CJU<\n.lo rece

ber ck novo o proj<!cto, com uz c~ucn.lns qu.:l 
lhe forem ofrtt•eciua.s, procure tndag-ar da.; 
~rmt:tg<:os prorluzitlas pela, conHnissào Jo· Alto 
S. Fraucisco. 

i'\5o conheço o Alto S. Ffr:tncisco, mas dclle· 
t~ol:o iufot·m:\çü~,; ·exuctas . p~l'fl''e m;~ntet~ho 
rela~ões com dh·ersos tHl!:OcJantes uo batxo 
S. [.-rnocL;co que costun1.'1rn vi:~j<~r nté ·o 
Alto. 

peitandi)·SC os p:U'cc~r'-s. das c.Jmmissões, de 
([llG a Cl\Ol:t 1'!1. ::tS ;\C<'.Ol ta 1':1. •• 

T~!nho C011clniuo. (.11 ui to bem, mwilo bem.) 

o ~r. Lindolr)ho Co.et:l.no -
Sr. presidente, convencido de qn~ todos, 

.\O 
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neste momento, das~jam o encerramento da que, no seu entender, eram onerosos aos 
di:;cussiio do projecto que ora. occup:\ a noss.1. cofres d:\ Cnião. 
attençiio, SO!Jl·e a qual. sou o p1imeiro a. reco· Não ser~i eu quem pretenda deõorganisar 
nhecer, com muita. vantagem pttra os serri- o plano concebido pela illustre e patriotica. 
ços :\ qne el!e se refet·e. já pronunciott·se ??m~llissii?• si é, direi da pass;,~em, que elle 
grantle unme1·o de illJnstr-ados representantes, J:\ nao o forn. peles augmentos de \'enciroen
'l'coho, r,•,\lmoote constrangido, impür a V. tos a funcciouarios publicos, cone"s;;ões de 
Ex. e aos mens distioctos collegas o sacrilicio pensões e muitas outras despezas. 
de toler:n·ern-me por alguns minutos. ApeMs o!Tereço duas emendas, sendo uma. 

o Sa. Rooor.rHo A:sru::o _ Sa.cl'ificio, abso- relativa. â navag.1ção do rio das Velhas e OU· 
lutameate uenlwm; prazer, (,lpoiados.) h·a sobre a linha telegr·aphica de Joa.zciroã 

Januaria., que poderão ser con,er·tiuas em lei 
O SR. Lr;.;nou·Ho CA"STANO - Por muitos sem que dahi resulte aug-01ento de des~ 

motivo~. cntr·o os quae;: sobres:l.he a minha zas. 
incomp•!tenci::. (llrio ttpoi«dos gerac.<), ct·eiam Sr. presitlente, V. Ex. Stl.be qne pelo de
o:; nohre:; deputados,. que llouram-me com a ereto n. 9. 004, de 8 ele junho de lSSS, foi 
scn :lUcnç:'in, ct·ei:urt sin<'er:tmente, que eu concedido aos cido.düos Cícero rle Pontes, Dr. 
t:uuh<: m. o~cnp;1.ndo :1. tribuna, impon!J.o·me B·~ojamín de Albuquerque Lim;l. c Freire de 
um ~:cl'i:ldo . Brito, privile;;io exclusi\"O, por espaço de 10 

Qua:~·!n os 1neus e.sror~os não tive~sem em aonos, p:u":l. a nav11gnção a vapor no rio das 
vist::. o c:mtpriwento estricto dos meus deve- Valh<~s, a. pi!rtir do Cidade de Sab·mi, até á 
res, o:t :liltll:> - o pro~resso materh\1, iotel- sua confluencia, e no rio s. Francisco desde 
lectn?-l e m'lml do Jpaiz, eu tinha obrignç.iio o referido ponto de coofluencia ató o extremo 
restru:t:l t.!e patentea1r, por qu;\lquer meio que da p;trte rJesobstruida. e d<t que o fvr sendo 
fos~~. :lOS lllcus comm:ttentes o sincero reco- pelu Es:ndo entre o alto da Cachoeil":l. doSo
nlJecimeote pelns inequívocas provns de con- hradiuho e Jatobá, ponto terminal da Estroda. 
sider<lt::in e confiança que ininterruptamente, de Ferro de Paulo AIIonso, privi!eg!o este 
d<!st.!e ISSü t\t~ a presente data teem-me dis- que flkn. concedido com a. sub\'ençiio a.nnaal 
pen~~do. de 00:000::;, e posterior·mcnt·• tr~:Jsfcrida á 

Este sentimento, por a.'sim dizer, cnrpori- Companhia Viaç<to Central do B;·a~il. 
fi<·a-o to lo :.qnelle que não perde occ.1sião e A companhin. C<!SSiOll:1.!'ia, é for<-oso con
niio po:1pa ;.ael'ilicios p:~r~\ desempenhar cri- fes..,w, não poupou esforçvs, não ponpou os 
tet·io~a e patrioticamente o mandato que lhe maiores sacl'iiicios, par.< cumprir todns .'IS 
ó contüulf\. (.·lpoiados .) clausulas do contracto celebratlo com o go-

Enten•li , e a meu ver, perfeitamente bem, verno. ' 
que ufio pl\di:a, indef•lrente, assistir ao deu;\te Assim é qne e lia. promo>en e r<!a li ;;ou os 
e it :l'lo;u;iio deste p·rojecto sem indlc.1.r e ao i trabalhos de desohstt·uccão das cachoeiras, 
mc;;mo t~'mpo propc1r a considemção c lleli- tr:otnn de construir diques, etc., :~~im de ues
b<ot~•c:in .!a Camara n.lgumns medidns, de cuj~. empedir o canal do rio das Velh:1S ; ma~, iu
el!,:clin<l;~tl!:, estou certo, depende o p1·o- felizmente, esses csrorços for:un l~thiados. tl
~res;n, :;ini'io de todo o Estado qne tenho n. canrlo de entã~' p<ll'n c:~ recouho<:iua :~ inexe
liouJ·<J •.le I'CIII'eseutar, 11.0 menos d:L extensa. quibilidade da e:npreza. 
Z<'n•l qne con,;litne o districto qúe elegeu-me. Nestns circumst:.tocias, a companhia solici-

?i\!:;ta:; C<Jutli(.'i:ies, '(lreciso addmdr nlgttnt:ts tou e ohte,·e a alter'llçiio do primitivo contra- . 
coosidcr:tç.Ves rel:\tivas a duas emenda:> que cto na par·te referen te ã obrig<t('ão de f:tzer 
en\·iat·ei á Mesa, :ui.m de serem submettida,.; a. OQ.>e;:ação da Citlade de Sat.arú. ao S. 
6. cor.sitlc•l~tcão dos IJobres deputudos, e, em Ft·nncisco e na cla.nsula refc::rentc ú. sub:venção 
oce:tsiüo OJ.opot-tuna., á snn. deliber!i(:.:lo. annun.l, ficando estipulado que ·~ nn.vegaçio 

~iio sem con1hr m111ito na bene,olencit da. do rio d<l.S Velhas começaria. rta bal'l':l do Pa
C:uu~t~t. ouso ;\tfirtna.r que estú. justiflc:\da a ranna, que lica á. distaucht de muitos kilo
actual posição ; e, por isso, sem preoccupar- met1-os de Sabarà e que a. sobveHç;io aonual 
me m:\i~ com ns cir•~nmstancias, ja expostas seria à dat.:1.r da iun.ng-umçii.o d:\ na.ve,'"ll.~dO 

.~o occupar a tribmt:l.; tratarei de ligeira- do mesmo rio de 150:000$000. 
·mento jtt:;tifi•'nr a.s emeodús que formnlei. .Não omittirei facto algum que·<ttga respei-

Sr. P••!Si•lcnte, a. illustrnda Coromis:>üo de to a esta em preza. e nos tr;\U<\lhos que e!la 
Orçamoutc. confo.>rme se dep1·ehendo do pa- realisou ;, e, por isso, informa-rei à. C.1.mara 
rccet· que elaooron e que cnnjunctamente que, c.lesde a data em que se inangu!'ou es~ 
com o prt~incto otr~recea i~ nossa consltleração oavegaçi~o, o que foi ft!ito, apro""eitando--st 

· tendo em vi:;t:\ o estntlo pouco lisoDgcit·o da.s a circumstu.ncia. de um:\ grauue enchente, 
íln:m(•us do p:dz e falta de meios teurlent.es n. nenhum vapor mais consegui o, de ellt~o para 
e'luilii;J-:u· o,Ot·ç:\lnen,to dt~ Receita. e Despeza, cit, sul.lit· ou tiesce1· o rio; e uem mesmo isto 
cot·tou das;tpiedailitm.enie, üigo eu, serviços conse;uiu uma. peque11.'\ lancha, qtte mal 
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contém :J. tripolnção e que·, destioad:~. po.t'<\ o resulto.dos sempr~ beneficos, que el\es produ
serviço desse rio, ha. mer.es não pilS$:1. de zero c demoll3trar que as de:>pczas feitas pelo 
Gnnycuhy, segundo fui informado por um Estado, na. cvnstrucção de estrada.s, de via.s
distincto co. valheit•o al!i l'<~sideu tu. ferrcns, tluviu.es, etc., são despeza.s reprodu
·; p,U'a. demonstrar que é ·ine:tequivet a na.- ctivas, que o Estado, qu<'tndo não lucre dire
Te~ç.ão (les~. rio, basta n. coofis~'\o da. pt·o- cta.mente, lucra. indirect..1.meute; entretanto, 
pnn compnotwt, que, ~::m um requerimento mto o tilçc, porque não desejo absolutAmente 
que dirigiu ao SeM1IO, pe,diu que fosse dis- fatigllt' ou abusar da. attent·ii.o da C;tmara . 
pens.\da lhl obrig;oçâ:> de !hzel' a Di\ vegação (Nao apoiados.) 
do rio das Velh'\.S. Vou a.gora rererir-tce il. emenda. crne diz 

Demais, nas ioformac:.õe!~ que M governo respeito á. lioba telegraphica de Joazeiro il 
prestou o engenheiro tisC<ll, >ê·se a conilrmn- Janual'h~. 
ç:io do que-acabo de expor. Si'. p1•esidente, é t.ambem de interesse :;e-

Prov-.l.do, Sr. pt'esillente .. que a navea-aç.i.o ra.l, porém, interessa. m~is pat•ticularmente 
do rio dtlS Velhas é impossível, para que s~j:\ ao Est.1.llo que V. Ex. •lig-o;tmeote representa 
despeadhJn co:u resultado a subvenção de (apoiados) e ao de Minas, o restu.beiE:cimento 
150:000~ 'JUe percebe a.nnualmente a com- da. verb."l. de 50:000$ que foi consigoa.d:t IlO 
paoh!a., apresento uma erneoú<\ cl.utoris<tndo orçrunento vigente po.t•a. a. coostrucção de uma. 
·O g"\)"erno a eutr•tr em ac<)Or•io com ess,\ em- linb:~ telegr;q)ftica. do Joaz!lit'o ã. Jo.nunria. e 
preztt, E:tn virtude do qua.l ~::!la de verti. assu- que, não tendo sino despeotlida com es.se ser
mira ohrigaçflO, não de f<lZel· a navegação viço, deve existir em corre. 
d~sse rio, mas sim a do rio Para.c.'\tü . Esta. vel'b:l. foi consignada no orç;nnento, 

A f;tcilidade d;J. navegnçii.o destll rio niio <li)Vido n. esfo1·ços de V. Ex., que as:;im pro
p<jde set· posta. em dllvida, t.\nto que o va.por cedendo, foi ao encontro dos desejos, das 
Soldanlw Maríalw, o de ma.ior ca.lado que nece~:;itlades dos ha.l..it.õ.tUtes da. mar;;em do 
possue ess.~ companhia, tom chegado até ao Sii.o Fl'ancisco e consultou os interessos da. 
potto de Buritr, que rica distante da ljidõl.de Uuiã.o pel;'l.s v·~nt~geos de toda a sorte que 
de P•tra.c.'\til poucos kilometros. lha adYit';"iO da. re:llisação desse servi~. 

Esta. medida., Sr. presidente, além de não V. Ex., melhor do que eu, conhece as im-
lr.tzet, como eu j:\ disse, ::~.ugmeoto de dos- po1•to.uto;:s locnlitlndos d:LS mnrgeus do Sito 
pezas, racilita os meios de tt·aosporte MS mu- Fr:\oCisco, l'ovoa.Jas, em toda a ;;ua ex:tensão; 
nicipio:; de Par:1catli. e Patos, no Estado de S.'\be as grolndes rela<;iies commercia~ que 
Miml~, c á região central. de Goya.z, cuj;\S existem entre ellas; e, por isso, com muita 
relaç.:;es commet•cines são todas com as cida- ra2:l1o d•'t"e continuar n. eovida.r esforços afim 
des ri\;eit·iulwsde s. Fran•cisco, pa.ra a.,;; quaes <le sa.tistazer ·~ justa;; aspil'ações daquella 
tr:•n~pot•t.õ.\m com difficuldo.des e gra.ndes pes- importantíssima parte do districto, que, con-
per.~ su:~s mercadoria.s. fiou<\ v. Ex. '" defesa. de seus direitos. 
E~t:\ metlHa, cujt\ nece~;sidade e cuja utíli- A linha telegraphica de l\f<!Chado Portella. 

daole ninguem podel".i. po'r em duvi..ta, ft\rã. ~\ C:\l'inh:tulm e dabi :i. Jaouaria., cuja con
oout que o conunet'cio, a lavouro e a iodus- stt·ncç-.:io, pens.1. o Exm. St•. !l'fi.Listro d::l. Via
trla, l10tno aconteceu nas nocalidarles ser'l"idus ç.i.o, neve ser feito. de prerereocia, afim de 
{leia oav•lgaç."io do S. Ft·o.ncisco, tomem m;\i- fechai' o circuito entt·e Bahia e Miuas, não 
or in<'romento, se deseo'l"olvtLm e~tt-.'l.Ot'diotl- oll'<Jrece as mesmas V;~ot:1gens que a de Joa.
rinmente. r.eiro ã. Ja.o uaria, como ji fiz ver particular-
. Desta. maneh'll. concorremos p:~.ra. que o mente {~ S. Ex. o Sr. Ministro da Via-

thnheiro da. Uniíio seja IJ~:m dlspendido para c;<1o. · 
irn}mlsionar o desenvolvimeuto cornmercial e A zona, ::t que vae servir essa. linha.. não 
iodustrit\L 1W1uellas regiões, segl'eg.\das n.té tem a mesma importa.nci& que aquella que 
hoje de centros populosos pela f:~lta de tneios faz ol>jecto da. minha emenda; pois que, pela 
de commnoicaçiio. . facilidade dos meios de transporte, todõls ns 

Por mai:; rerteis que ·sejam as terras de operações commereiaes, não sô das loca.lídndes 
Um.'\. moa dada, niu:;uem procurará cu!lival- núneit-;.1s como bahiauas são entretidas com a 
:IS, desde que faltem-lhe os meios de commu- Prac.,"l. dt1. Bu.hia; a impoi'ht<;ão e e:..:port.'\çi'ío 
nicaçUo, desde que nã.o en<:ontre lU.cilid;\de na são f~itas pelo s. Fr"ocísco, de sorte que os 
perm11taou no transporte dos seus productos; iatet-esses de tod tS e>sas localidades as mnn
ocommeJ•cio não se deseov·olvorà, attendendo toem em. estreitas relações, a.s quaes vão se . 
n que ft\lto.m- lhe os meios de estender e en- esteodeudo :lOS Esta.<los de Pernambuco, Ala:- ~ 

• IJ!t~r ns snns operações·;: emfim, tudo tlcarã gfus, Set·õipe, ?iauby e Goya.z. 
ntntatu quo, no 6:>tM.o primitivo, o que n.bso· A.s me51D:J.S relAc;ões nio· existem entre 
lutamente não é de ho:1. política. as di\:IS ou tt•es loca.lidades que ~ linha do 

I 
Ell poderia estender- m(l e!U C!>Dsider3.Ç(5es cirouit?. vne lig;~r á. Janua.t·h\; e creio ~der 

sobre os meios de co.mmluDJcat'AlO, sobre os 1 desde Ja garanttr que a SU5\ renda, depoiS de 
. . 
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construidn, n~ dará para o custeio ; ao passo 
oue n liofla de Joareko à Januaria tocando 
:Das importantes localidades - Riacho, Re
manso, Cidnde d:~. Darra, Pilão .4rca.do, Uru
bu, Senhor Bom Jesus d;o Lapa e Carinbanha, 
importantes pelo commercio, lavoura e· in
dustria p:lStoril, tr:u-:~ sensivol augmeuto de 
renda e S.'\tisfar:i. perf13itameute a neC!SSidade 
apont<1da pelo 1\linistl'o da Viação em seu re
latorio. 

Não adduzirei, Sr. pl'esitlente. outras con
sidemçües mais pat•n provnr a ueces:;i\\rule 
da. construcciio da 1iuh:l. telegraphic..• de 
nossos Estados, por,1ue V. Ex. apresentao i o 
o projecto primitivo, o rez com o brilho.n· 
tismo com que costuma de tender· os interJs
ses de seus committentes. 

Fui informado de que a. Yerbn. da 50:000$ 
está. incluida na. rubrica- Telegraphos- e, 
bando a,;sim, não traz a miuha emenola ser
viço no..-o. e não ac:lri·et:n·á para :• illnstrndn 
commissão grande t.•-al.mlho uiscl'imiml-as 
separarlamente, pora que os 50:000S n:io 
sejam gastos na coostrucçiio de outros li
nhas. 

. -Vê a illustro\la com missão que não vim nl
terar :\ sua obra patri•otic;l, protlondo meuiri<\S 
onerosas aos cofres dt\ Republica. 

Sr. presidente, vou termiu;1r; porém ,nntes 
de fazel-o, devo cha.mu.r a ntten~ão da. illus
tr:ula Commissão de Orçamento para 1:ma 
emenda que foi oa'et'E!Cid:t pelo illustre depu
tado residente em Ar:~»suah~·, e r1ue propõe a 
suppre~ão do § 5n d0o art. 1° do prCijecto de 
orçamento, que determina. qne, até ulterior 
deliberação do Congresso, lica.m os estnrlos e 
constru'*1o do prolongamento da Estr;ld:>. de 
Ferro Centrnl do Br·;~zil, limit.'ldos ã Cioli11Je 
do Curvello. 

Sr. presidente, quo.n•!o todas as razüe:; de 
ordem economica aco;os·~l~•:nn os leç;isla.dores 
a não deseuidn.rem dol; meios de tr:1n~rorte, a 
cortarem o pair.. em todas as dit·ecçõus, si 
tanto fvt• possi•el de f.im·o-vias, e rpmno.lo vão 
os-trilho> da Central tocar o trecho m:lis im
portante, é que se pre:tende a.di<\r indelinid:\· 
mente o seu prolongamento 1! 

O trecho, a que quero rerc:1·!r-me vae nttra
vessar os valles do rio das velhas e S. Fran
cisco, cujos terrenos HS~ cobertos de flort!S· 
tns e campos rertt!issimos, até hoje •lésTa.!o
risados e incultos, por ra.lt.\ de meios de tr:tns
porte; vne toc..'\r as margens do S. Franci:;co 
e assim nnlmar o COilnmel·cto e as iudusLrin:; 

• das regiões centraes ·de diversos Estatlos da 
União, ligados ao de Minas pela na-vegação a 
vapor·deste· rio, creando um:~. no v:\ fonte 1le 
renda para os cofres da Uuião; o que não 

• acóntecerã ficando c·)mo ponto terminnl a 
Cidade do Curvello~ 

·Fw iurorm>tdo pelCI eogenheíro-chere da 
Centrnl, o i! lustre Dr. 1-assance, ~ue o trecho 

cuja suppressão reclama a. illustroda.. com
missão é just.'\mente o mais necessario e o d~ 
mais facil coostrucção, visto como pela. natu
reza. do terreno não ha t:mneis, grandes côr· 
tes e uem obras de arte da maior importancia 
a f<tzer-se ; e, por isso haveria uma. reducção 
uP. :{0 :1 :t2 % no custo kilometrico. 

Sob qualquer ponto de vist..'\1 pois, qne 'Se 
queira l'azer a nprecia~ão da suppressão ou 
atlinmen to proposto pela. illustrada commissã<> 
não se pôde concluir pela utilid:uie da medida 
que ell>l prúpoz . 

:5e~undo a exposiÇ;ão succiuta. que fez do 
e~tatlo rtuauceir<> da União, a commissü.o esfor
ça-se patriotic..'\mente par:l. S<'\lvar os cretlitos 
da Republica. al t:lmente compr·ornettidos, e 
p:\t':l. chegar ao lim desejaliO serviu·Sil dos 
meios de que ji no começo destas obser>ac;ões 
fiz meução. p:trecera.m-lhe mais se~uros. 

1-':ntret:l.nto, proponllo C}Ue o.' u-nbalbos d..'\ 
E:;trada. Central continuem até Curveilo, e 
consign;\ntlo ~erba p.'\ra o serviço de con
strncção, nnima-uos :~ acreditar que nossas 
t1nanç:\S uiio são t~ c.lesa.nim:ldoras que pos
~amos desde j;i, g-n.rontil· que de::lt:l uata hn. 
dous n.nuos, mais ou menos, nüo tenhamos 
recur~os p;wa fazer fa~e á.,; tlespezns ueces
sarh\; para o p1·olongameoto tia "':;tL~lda. até 
no seu poo to terminal- a cachoeira de Pira
pót·a. 

v:> tralJalhos de constntcção da estra.Ua até 
n. Cidade •lo Cur"'t!llO sómente estMão termi· 
m•dos em 1891, e de~emos esver:tr qne até 13 
:t:; condi~ii:!S do p;~iz sej<tm outl'õ1S; pois que, 
si :\ p1·iucipal cau:;a. u<\ ruina. de sun.s tinauc;as 
foi a. anarchia. t-rn I')UC temos vivhlo, o regi· 
meu de o1·dem vh·á aônal substiluil-a. e com 
elle ''il";~ a. riqnc-za. 

Acho, Sr. presitlente, mais prudente que a. 
illustr:H.la cornmis~ão a~uat'lle e~sa medida 
pam depois úe termin:\rlos os tral.Julhos da 
Estvada Centrai até Cur,re\lo, porqne só então 
pouerumos auopll'll-o, caso não tenham desap
p:trecido as ditllculdades qu<> nntolham o pro
g•·e~,o· do nosso paiz. 

~:i.o entendo que a s::h·ação dos cr•edi tos 
d:l R.epublic;~ esl<\ na suppre~o de serviços 
I')Ue realisu.dos ele..-arão suas renda.s. (.-lroia· 
dos.) Entre outros fitctos determinante:; da 
relici•lade de um paiz, parece-me imprescin· 
tlivel :\ paz, o respeito às leis e a boa :ulmi
nistração de suas rendas, e esses elementos 
•le progresso fora.m desprez:tdos, posso dizer, 
•le~ue a proclamação da Republic.:L. Asora, 
porém, que nnuuncia-se que n. paz é uma 
l'e:tlidade no Rio Grande- do Sul e qne. vamos 
~nt1·ar no regiinen da ordem, eutrnr~m~s 
t~ualmeute no do tr.tballto, quo intiuo eut~rgl· 
carnento na prosperidade, na riquez.'l. de uma 
Nnç-:io. ' . 

Paro <\ Corm:!:_ção di\ riqueza, rorõcce-nos o 
Brazil, e, fartemaote, o:; agentes ne.turaes i 
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e nós como legisladot·es, devemos estntlar o 
promovet' os meios tlE!C2S:X'trios, p:\ra. Ql\G o 
tra.l.ialho humano, CV<l•perando n. na.tn•·c·z.1., 
produz<\, m;.1s produza de mo-lo a resultar 
aahi proveitOi', uiio sô para o paiz, como 
ainda p:•rn quem dit•ect:amentc cmpre!!"n a sua. 
actlvilhlrle. ( A)lOiaáo.< .• ) .. 

N'e~ta:; co:nliçõe:;, nã.() devemos temet' o <\S· 
;>ecto da I); ncarota. 
· Sr. presidente. o que sinceramente dc>~e.io 
é que a. par, seja sineer,,, que estenda.-lie a 
todas os Esta.dos da União, apagando de uma 
vez pat·;J._ sempre as p:ü:sões, os oc!ios, t}ne são 
elemento~ productorcs da. luct<• ; o que to,los 
deseja111os é que sej:J um;t "erdade o lemma 
-Ordem c P1·ogresso --estampado n-c lmn· 
ueh'õ.l da Ro?publíca. dc•s Estados-Unidos do 
Braz i!. ( ~1luito bem ! ilit!ito bem !) 

São lir1as. apoiadas e c~n'l"ia..l:L<: :i. Com missão 
de Orç,amouto as seguintes 

Eme;ulas 

Ao pro,iecto n. !78, !S95. 
P;J.t-n. consirucçrto de novas linhas tele

gra.phica.s. augmente a -verba com mais 
300:000$000. 

S. R.-Sala ~as sessões. 19 de setembro de 
1895.-Gr.,.•ta~o v'e•·as.--Eclua>·do de n,.,.rêdo. 

Na rubrica-Agencia Cen~ra.l de Jwmigra
ç.ão-diga-se: P:1.ra auxilio â colonisaçã.o em 
Sergipe, 15:000$, deduzidos dos 600:000$, pro
postos p;n';). us Estadol! do norte. 

S. R.-Saladas sessõ1es. 19 de setembro de 
!895.-Gov.ceia Lima. 

Na parte que diz - Melhoramento do Rio 
S. Fmnci:;co. pessoal e material. 200:000$
Supprima.-se. 

S. R.-Sala dn.s sessões, 19 de setembl'o de 
1895.-COHt;eitL Li,;ta. 

Na rub1•ica-Portos maritimos-accrescen
te-se: Para o porto de .AI'UC<'l.jú, 200:000$000. 

S. R.-Sala das sessiies, 19 de setembro de 
1895.-Gou!'eia Lima. 

Onde convier-Au~ilio á Academia. de Com
mercio de Juiz de Fõ1-a1, 20:000$000. 

S. R.- Sala das sessi5es, 19 de setembro de 
1895.-Al'llal'O Botelllo.·-Lv.i.:: Detsi.- Pinto 
da Fonseca.- Leonel l?ilho . .:.... ](){1o Lui.::.-

· Go;~çal'lles ,Ramos. 

Na. rubrica.-Subvenç:ã.o ás companhias de 
navegação a vapor-diga-se: 

Fica o govet·no aU1torisado a. controctar 
com a companhia que melhores vantagens 

otrere.cer uma via"'em por mez do porto llo 
Rio de Janeiro aos d~ Victoria.,Araca.jú e Villa 
Nova, em Sergipe, podendo despender com 
esse contracto ate á importa.ncia de 50:000.,S 
n.nnua.lment.e. devendo a...oompanhia em tó?
na-,•iag:em tocar nos põrtos intermediari~:; 
-Ar;tc:ajú e Yictorta. 

S. R.-Sala <las sessões, 19 de setembro de-
1805.- Gotn:eia L·ima.. - GaldiM Lo,-eto.
Tol·qu<tto :Jiotci,·a . -Roclta. Caval~nti.- Fcr· 
nand.:s LiJila.-Octavicmo Lot1re:1·o. 

Ao § lO do art. 5•-A entrar em accordo 
com a Empreza \'iaçã,o do Brazil no sen
tido de substituir a obrigação que tem 
a mesma empreza. de navegar o rio das Ve
lba.s até Bom Jesus do Pa.raúna., pela de effe
ctuar esse mesmo serviço no rio Para.ca.iú 
até o po1•to do Pontal, na barra do rio do 
Escuro, sem augmento de de:op~a.. 

S. ·R.-Sala das sessões, 19 de setembro de 
lS95 .-Lindoh>ho Caetano.-Olega1-io Maciel_ 
-Gonçal·~:es Ramos. -Leone~ Falw. -Ah:a1·o 
Bote/.fto. - 11úmocl- Ful-gc.tcio. - Parai.::o Ca1:al
ccmti.-F'el'l"ll.:: .hm i01'.-J1lmeida Gomes.
Landul~Jho de JIIa:falhaes·.-Can:alho .DioH~·ao. 
- lot.ífJ Lui.:; .-Ltti: Detsi.-Fo1·tes lttnQtiCt?'IJ, 
-Costa _i\faclw~lo.-C'arlos elas Clwgas.-Ch.agas 
Lobato.-Vw•artine.- Octar;iaao de Brito.
!Yoqw.:im Parana!JIUi.-Lamotm.iel' Godof!·edo. 
-fre,.;·cit·a Pi;·c!s.-Ca·u•polil!a. 

Ao art. 4"-Agencia. Central de Immi~~
ção-subst.itua-se o que propõe a comm1ssao 
pelo seguinte: 

Augmente.se a consigoação-S~rviços di
"er:>os-com 750:000$, rep:trtidos 1gualment~ 
pclos'Estados do Rio Grande do Sul, Parana. 
o Santa Cathal'ina: Cllm 1.500:00f'l$ como 
auxilio :.l.OS E~tados do norte da Republica. 
para a fundaç-ão de nucleos coloniaes, sendo 
um terço p:1.ra pass.1.gens de immígt-antes con
tra.ctados pelc.s respectivos Estados e dou:; 
terços para·,~ fundaçiio e m:~.nutenç.ão d~s n~
cleos coloniaes; e 50:000$ pa1-n. colomsaçao 
nacional em Matto Grosso. 

S. R.-Sal" das sessões, 19 de setembro de 
1895.-Patclct Ramos.-Frcmci.~co Tolerttino. 
-Alencar Gtdma;·aes.- ~f.a.,·çal Escoba1· .
Fonseca Guiiil<w«es. -.4.ppa?·icio Ma1·ie-;~se :
Fenumcles L!ma.-Emil!o Blum.-Trinclade.
SiliJa Jlfm•i:: . - Almeiff..z '.TJI!TP..~.- Ttmares de 
Lyra.-Francisco Gurgel.- Pinto da -Roclta. 
-Bra::!lio da Lv.:: . -Fileto Pi1·es.- Lamenha. 
Li1~.- Vic'to;·ino' Monteiro.- Atweliano.Ba1·
bosa.-. G·ustavo Veras.- .Lui::.Domingu,~~·-: 
.Edtca?·clo de·::. Be~"l·êdo. ;__ .' Clwistino C1-u::. - . 
Frederico Borges.-hti..~io -de Ab1·eu.-iJ!a.1·tins 
Costa.-Rocha Caoolccmti.- Gouveia Lima..
Francisco Alencast1·o. - = Costa Roclri(Jues.
França Ca.rvall!o. 
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Ao n. 6 - Telegraphos- Accrescente·se: 
Para pa~pmento da subwnção aos concessio
nario>-. ao cabo telegr;\phico entre Pa.râ e 
Amazonas, de a.ccordo com a. lei n. 2000, de 
2 de abril de 1595, i : 17. 125. 

S. R.-Sala. das sessões. 19 de setembro de 
lS95.-Paula Ram.os .. - Franci.<co Tolcntino. 
- Sti Pcixoto.-:Fileto Pires . - E1nilio .Btum. 
-Gab;·ie~ Sa~gad4.-.?J1atta .Ba.cellar.- Cat·tos 
de Nocac.s.-1.'T.eotonio de .Brito. 

Accrescente-se ondE! convier: 
Fica. prorogado o.tê 31 de dezembro de 1896 

o prazo concedido á. Companhi3. Industrial e 
de Construcções Hrdroulicas, para. iniciar as 
obras de melhoramentos da. barra. e porto da 
Laguna. no Estado dEl Santa catharina., e do 
porto de Ja.ragua, no de Alagôa.:s. 

s. R.-sala das sessoes. 19 de setembro de 
1895.-Paula ro.i!mos.- F;·aacisco Tolentino. 
- Emilio Blum. 

Ao n. 21-0bra.s federaes nos Esta.dos-ac· 
crescente-se: Pa1·a conclus5.o da estrada de 
D;Fr:l.ncisca,em Santa Catha.rina, 50:0000$000. 

s. R.-Sala das sessões, 19 de setembro de 
1895.-Pau/.a Ramos.·-Francisco Tole;1tino.
Emilio :Blum. 

Ao n. 6- Te1egrapbos- accrescente-~e: 
P(IJ'(l. conclnsi'io da linha. telegraphica entre 
Blumena.u e Ln.ges, em Santa catharina., 
35:000$000. 

S. R.-Sala d:~s ses.siics, lO de setembro de 
1895.-Paula Ramo.•.--Fl·aacisco T(llcntino.
Emilio Blc!IJI. 

OndP- se 1<1-Ser\"ÍÇ:I) de reboque nas b~rras 
de lt-:tjahy e Lng1100., no Esi:tdo de Santa. Ca.
tharina- di!;:\·SC: S•3r,·ic;o de reboque na. 
barra. do 1tajahr. 21):000$, e n;\ L:t.rra. da La
guna, 25:000$000. 

S. R.-Sala. das ~e!;~ões. 19 de setembro de 
1895.-Palll't R<cmos.- Fl·a,tci.~co Tolcmtiao. 
- Emílio Blum. 

A' rubrica-TP!egrapho.s- :-.ccre~cente-se: 
-Fie<~ resta.belecid'~ a verba. de 50:.000$000. 
const.1.nte do or{;amento vigente, para. \lma. 
linha entre as Cidades. de Janul1.ria., em :Minas 
Geraes.e JO.'l.zeiro, na. Ba.llia,ligamlo-se á villa 
do capim Grosso. . 

S; R.-Sala das sessões. 19 de setembro de 
-·1895. -Lindollllto C~Wtccno. -GcHçal·oco-Ramos.-

. ···Olcga;·io ·Macic~.-,1fc.Hoet Fulyenc<o.-P,a1·iJ.iso 
1 

· Cavalca.nti.-Leonc/. F'ilho.- .·llt:ai'O EQtelT.o. i 
·- Ferra.;Juaio;·. - ,llmeirla Go;;;e~<.-Lo.riiJ 1.1/pho 

- de 3{n.gttliv<cs.-Ca;·caUIIJ Jfo>mTo.-Joilo L•ci;. 
. - Lcd; Detsi. - Oct~danQ de B;·ito.- P<n·a· 

nhos J1[ontcacg,·o.- Tosta. - DioWJSio Cer
quci!·a.-F,·a;lcisco Sod;·é.- .P.od;·igt!CS Lima. 
-Santos Pereira. - Tolcntiao do< Snntos.
EducH·do Ramos.-Mattn. Maclvt•lo.- Verg11e 
de .·lln·eu.-Jose I!J1Wcio.- ~\'o!Jueira Para· 
na!JtUi. - L ctntounie-,· Godofrcdo. - Fer1·ei1·a 
Pf1·es.-Campo~iaa.-Nt:ü:a. 

São lidas, apoi:l.dns e postas conjuctamente 
em discussão as seguintes 

Emendas 

Da Commissão de Orç:a.mento: : 
A· rubrica n. 2 : 
Accrescente-se: Fabrica de ferro de S. João 

ele lpanema- Pessoal : 
Administração.... 24:220$000 
Operar1os diversos 70: 140$000 
Aprendizes . . .•. : . 6:000$000 100:360$000 

Material: 
2.100 toneladasde 

carvão .....•.. . 35:700$000 
Remonta. e fer-

ragem dos ani-
maes. e outros 
a.rti9os.... . .... 5:000$000 

Importancianeces-
saria. pal':l.:l.:l des-
pezas de no;a 
con~trucção.... 36:115$800 

Idem. idem para a. 
compi"ade algu-
mas machinas.. 28:000$000 104: IZi$100 

A' rubrica. n. 5: 
Redijn.-se assim : 

5•·-Corroios- Supprimidos 
50 collectores e 22 cari m
bu.dores i1 proporção que 
vagarem. e elevada. a. 5$ a. 
di .... ri:~. dos scrnmtes desta 
a.dministl'aç.ão e c.l:~. Dire
ctOria Geral; supprimidos, 
reduzidos a. 6 carimbado
res na. administração do 
Esta.do de S. Paulo, e ele
vada. a. 4.~ a. diaria. dos 
sor,~on tos dessa adminis
traÇão ; reduzido a. S. i 
proporção que va.,"llrem os 
curte i ros da.Administt·aÇão 
de Alagó;\s ; a.ugmentada. 
de 11:6SO.),para gratifica
ções no maximo de 40 "/o 
aos empregados ~do Cor
roio do Amnzonns - Au· 
gmom.ad:1. de 50:000.S a. 

344: 12i$100 
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-çerba. - Vantagens e3}-e
ciaas a. empregados; dilllli· 
nu ida. ue lOO:UOt·$ ;1. •e:rba 
- Conducçã.o de malas
e e!evada. a. 600:000$ a 

O SR. Pltl'.SIDE;sTF. - l"a fórm;t do Regi
mento V. Ex. deve macdar o ::e:u requt:ri
mente por eseripto. 

destinal!a a. objectos c!o 
expe·lil.:uLe e ut.ensmos .. 

O SR. HoLLA:-õDA LDJA - Sim, senhor. vou 
fot·mulul-o. 

9.471 :473$0(,'0 
A' r ubl'ica. n. 6- Officina.: 
Accrescente-:;e- 31 :040$ para. o.ugmento 

~e operarios. sendo 2 de l•classe, 2 de 2". 2 
de 3", 4 de 4" e 4 aprendizes. 

Rubric.t n . 7 : 
Accre,;cente-se -Impres$[0 do mappa. do 

Bra.zil. 40:000$000. 

Ao§ lO : 
ACC!'escente-se : 
A re>er o re::ulamenoo a.pprovado por de

cret.O o. 1.142. de 22 de novembro de 189-2, 
e ta.bella de ,·encimentos: que o acompanhou, 
reduzindo o pessoal da. Secretaria de Estado 
do :Min..i~terio da lndustria, Vi:t~ã.o e Obras 
Public:\s ao que for stric:tamente necessario, 
comt;tuto que a despe~:a. com o pessoal não 
exceda á actn<\l. 

A' rubrica n. 20 - D:emonstração n. 6 : 
áugmente-se !le 100:000$, pa.m a.cquisição 

c cn.nuli~a.;>io <le novo:s ma.nanciaes e dimi
nua-se ue 50:000$ na C>.lnsignaç-lo para. d~
apropria,:ão de ter1·eno•s, etc. ; som.ma.ndo. 
G20: OOf!>:I)OO . 

N . 21-Porto do Rio de Janeiro. 27:~. 

S. R.- Sala. das ses:sões. 19 de setembro 
de lSU5.- Jrl(1o Lopc:s, pt·osidento.- L<t~u·o 
MHllcr. relator. - _.tuyttsto se~e,·o . - F. 
Mu.y•·inh. - Paula C'ttim!"'iies . - Set.;;c
dtllo Corrêrt,- Benedicto Leite. 

O ~r. F.:..-nnc.is•:::o Glicet•.io (pela 
Oi'dem)- :::r. presidente~. est..udo sullicientc
mentc c!iscutiilo o ÜI'Q;\IllJeoto cli\ Viação em 2" 
discns;,;ã.., e achando-se os trll balhos da C••m:i.ra 
::ttt'<)7.1ld••s em relação á •-illi'<'Ção llos trabalhos 
legi:;i:tt!w s. pols que ·~st;\mos attin~indo ao 
I\m ua prÍI:JCi:-a. prorog:\ç;10, peço licenç.'\ Ü 
C:unnt·a e :\V . Ex. p~r-a. requerer o eo.cerra
mento un. cliscussão. 

O Stt. Pll.~~m~;:sn: - E lllr:uanlt> Y. E .. 
formúla o seu requerimento. vou c•·n~tlltar i 
Cntn<LJ~l ~ohre o pedido de exr•nE-r:u;iio feito 
bontem pelo Sr . Panliuo de Souz:-o Juuíor, de 
mernhl'O u~ Commissão ue Fazen•ln.. 

Sendo a~~ ... ~~~ ç,xQJ:~
raçiio pedi:iw~lv.ç. ~txh·msth'MM.\ltC.c: 

O 8x·. Presiden te - Na fórmn. do 
Regimento nomeio, p;~m substituir o :"r. Pau
li no de Soozl\ Junior, o Sr. Julio S;lntl):;. 

E' sem debate appro>ada :> Hedac:ão fin:\l 
do projecto n . 136 A, de 18~15. ll<•lt\ ser cn
vi:ulo ao Senado. 

Vem à Mesa, ê lido e approvado o seguinte 

Reqtle?'imento 

Requeiro urgeocia para ser d!srut.i<lo e ,·o
t<.\1\(1 um requerimento de iuformn~iio :10 ~o
veino. sobre o caso de d::sembarqm' tle tl'O!rc's 
rrancezas no territorio liti~ioso no ext1·emo 
No1·te dv Brnzil-

Sala tlas sessões, I!J de setembro da 1895.
Ro/lando. de Lima. 

Consult:ula. si a. mo.teria. do rcq1:c:·imcnto é 
UO Ul'!:&IICÍU tal QUI: dC\'3. intetTiltlljiCI':'a Ol'llem 
uo diã, a Camo.ra decide pela :>llil'lll~ t i\';a. 

O Sr. I ·Iollnnda Lim-.~-St·. pr~
sidente, ;mtes UO tudo Ctlii!J'I'C·Ill "' :>,:l';H!ecet' 
~\ IJenevoleuci:t th\ Cam:u•:l p::nt. com o r"I'JilC
riuten to ole ur~encia. que npresen tui C li I II'Hlle 
da \ 'l'll nlnc~io do n1eu Est;ldo, jn~bm.;ute ~c
br~snllac.la, no momento nctual. •·lll ~na lr:\11-
qnilid:tu•·. por :1ttent.1do:; f.;:tC1~ ]":lo .~0 \'I'I'
no 1'1 ancez em territorio Lrazileil·o, p~rtcu
cent e iHJ ilt:lle Est:1do. 

Procedentlo-se ;i, yota~r"" do requerimento 
de eucerr:>.mento, é o mesmo :qrt>•o-ç:hio, ti
cantlo :\ votn<:ii.o udind<\ nlé qne :1. comn1iss.:lo 
dó parecer sobre as erneuuas o.ll'erecidns em 
2• uiscu:;sitó. . . 

E' fH'OfuucJmnente emodon:vio que <tpre
sento este requerimento. e V. E:->.. ::r. pt·e
sidt:r.te,compt·ebenderú. a. minh;t rattitwle na 
questão, Yeriticando que não o :1p1·cs•:nt<• como 
um actu de descontianca. ao f:O\'et 'U•;. ma:; sim 
como um ucto tie justo sobresalto ele m.:u cc
rnção de br:•zileiro'·<( p::u•:\enSf!. ( ~po;ot/os . ) 

O Sr. H o llauda :Lima (pela 
o;·dcm ) - Sr. pl'eSiden t~. peço :n, Y. Ex. que 
consul te á Ca.111n1':\ si me coneet'e 20 tnillutO$ 
de Ul'g'CIICi!~ p::r::t. ll'iliD.t' do Ci\SO de ueSCUl· 
ba.rque tle tt·cpas fl':l.DC<!ZM em te1-ritoriu liti
gioso no ::\urte do Brazil· 

OS jot'tl:les JU;\ÍS import:-ontes c!eSt:t. (;~pit.·'ll 
annunciam hoje, em sua. :;eccão t••legr:t?hica, 
qne o governo francez m:ml<im, c•·n?.ando nas. 
ngua.~ do territorio litig-i o~Ç>. uo ext!'emo Nor
te do Bruzil, navios·de. aaet·:·a. rn.:Jhlo <les
eml>arquc lle tropas regulareS.IJUO in:·•td~m 
os pvvoado::; brazileiro:; uar,oellc ten: turto . 

E:>tuu certo do que o ;;v-çerno I.J•azile_il:o 
scri~ ~olicito em attendeL' com lll'i!~te::n :\s :n-
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l'ormQçôes que lhe pe.limos ; e~tou cert•l de 
que clle t:\mbem seril. solicito em procurar 
pro>idenchu· ~ol.n·e o c•'\So nacional; ma;; tudo 
é de temer da m~ !lh:l. da. dipl111nacin. fr-aoceza 
que procura!à JJrotellar. como tem rrotell:~d~, 
pot espaço ja de tres m.ezes, o caso do Amti!J<t, 
querendo con~hlernl-o simplesmente como 
uma que::tão de limites. qn:1ndo se trai:~ de 
um attenlado de i:n-a::no tle territoric9 · 

O r:~, qua o do uós ;,linrla. h a iJP.m pou.~o I em~ 
po 1'in1os I)Ue o ;:o,·eJ•no brazileil'o tbi tiio ~o~ 
licito em atteoder its l'•~Ciamaeõ~s do !!.JYCJ'llO 
francez, em tão pef]ueno espaço de~ tempo, 
sobre a morte do• olous fr·nncezes porocc:L,i.io 
dare,·otta, não se C.)mpt·chcode a su:L in·:rcia 
deantc do,; atle!ll:ldos agora p!·atieoldos. 

Q SR. 1\'u.·, Pf~A;o;!I;\-A Fr·anç:~o aind:~ :1ão 
-pagou u:n ,·int~m pelos :1nnrch:stas qn! ma.n
.Jon m:.~.t::tt• ille~"llltuonto. 

O SR. Hvtr..\:\11.\ Lrl!A- E' c!::r to tambern 
que est:l qne . .:t:i..l não tem :;iolo t!\h·e7. tr .• ta•la 
co:n o verda•leiro M>llu.rsinsmo; p:u·ece lllesmo 
que n:io se t•~•l<~ cl.:! lllr·ritorio br;•ziieiro. ou 
então qu'} s•1 quet· afa;;tat• tnl,·ez o extremo 
Norte da communh:1o brazilcim. (Nc7o tcpoía~ 
do.(.) · 

O Sn. Br:r.t~AUII) .... ~ Souz:\.-A C:tm:\rn dó. 
a maior• a tt<.'n•;:1o :\ fJIIf!Stiío e n IH'O\':t 0 qne 
votou a m·;:rt!ncia 'I ue V. Ex. reqnereu. 

O Sr.. Hl'lf.L,\;>(O,\ LmA-~ão me r·etlro ;\ 
Camnra. l'etlt·o-me pt·íncipalmente ú pouo!a 
:ltte~~:ão que n t:tl qnesti"w pr·e;:;t:\ a op:niiio 
pubhca, e il. poura ,olil:ill:•le qne tem ha\·icJo 
em se rcsolvel-:~.tl:!flnitth·:unente. 

Estou ~erto do> s~:nthnento da Cam;tra, não 
dn-çido IIIUSÕ momento d::lle. m;~;; hmb~m 
não é IDo}llOS \'Crdncl~ que vejo nind:\ hQje 
mantilrem-se com •llnlu•J ito elos nossos cofr·~s 
jorO(•es l'n.ncexo:.s fJUCl defetH.Icm os interesses 
da França na qu<?Stüo do Anmp;\. 

O i!:wel'no brnzileil·o· tt·ata a. questão por 
meio de not:'s diploma ticns, m·t:; o "'O'I"er·no 
froncez ni'1.0 se tem mau tido neste tet·~eno das 
notas ; t~m ido mnis nlém, tem e:1viado oa
v~o~. tem. dese!!liJarc:ulo tropas, e nioguell\ 
:lu·a que lSS<> nao~ um atte:ltado. (.4poia,Jos.) 

Não se tratn, pois. só de notas di plomatic:\S ; 
e preciso que O f:OVCI'OO brazileiro tiCUd<l. :lOS 
reclamos daquella populaç.r~o, prometteuclo 
que tambem enviarà t:ropns para. garantir a. 
traoquilidnde e poder recl>as;;!lr :1s tJ•opns 
francezas: (.-tpoiados.)i 

Não lln. de ser no tet•ritol'io pnraeuse que a 
França. h a de Y}L' b11s<:ar cc·~lpensação l>ar·n a 
perda da Alsacul Loreon. va t~?.er isso era 
Africa, mas não om ter ritorio bmzileiro.. . 

-· _ Não··qu·éro de modo :llgum cança.r a atten~· 
çao da Camara, e não desejo ser mais exten
so, mesmo porque: o ossumpto profundamente 
me, emociona, não podendo eu por essa razão, 

tratai-o com o S:l ogue fl'io \) a C:\ i ma de qoe 
carece. 

:\hlDtlo, poi,;. à :\I~a o me11 requerimento, 
e n. Cnntar·:l óccidit•á $Obre elle coulo eu ten
der. (Jluico bem, muito bem.) 

r:;· lido. apoiado e posto em discussão o se
~ointe 

Reque1·imcilto 

Hel}tJolr'ctnos qne a Mesa ol n Camm·:1 solici te 
:\0 Pvfl<!l' f.xecntiYO as ~eguintes iuformn
çõ~:;: 

l. • Si tP.m ~ouhecimento cmdal <!:~. e :ti>· 
tcncio. de n:wios <!e :!uerr.• f r:\ ncezes cru· 
zando ns :lg"U:IS do territorio liti~ioso rlo ex
tt·~mo ~orte elo Br:uil. fa.zenolo cle;:emb:~rque 
ele lt'OJI:IS regulare~ . :~meaçanclo :l tr:>.n~u~tli
tl:>tl,. da po;>ul::tG:i.n nos tun-oadc;; l•r:lzrletros 
do CaL,neae e uo Arot~p~l. 

2.• t·:m c:1so n.lfirmativo lJM providencias 
tem to:1\ 11!0 de:-.nt.e desse r:~cto . 

S:ll:t oi:\S sessões, 10 de s~tclllbro 1le 1895,
..l.ugocs:o illoatcnc!ll'O.-Scl·; crlcl/o Correa.- · 
Jiri('io Filho . - l!tJii.a.litl•~ ti~ Lima.-.i\Iattu 
Bacclla1·. - Titeotonio de JJ,·íto. - Carl~s de 
Noco.es. 

O~··- !"Sell.·.;.o:cdello C o t·x·43a - St·. 
pres!dente. eu courio ua sol:citude tl:\ Ca
m:u·n. dos Depul<ttlos que arprO'rlllil. O reque
l'itllCtttO qne ncaU..1. do ser apresentado pela 
bancada l''l'llen:>e e subscr!rto pelo orador 
qne nc~te momento lhe diri~e :t r:\l:t.Vl~1 . 

· Tmta-se, corno di~ o meti illustrc coo
t.!l'r·nneo qnc acalro. de f:tlln.r, de interesse ca
pilo.l I!:' I'"' o E:;tado do Pará e Jl:\1':1. todo o 
Br:rzil . 

Tr'atn-sc de i:lteresse \'erdaol·:il·amcnte n:~
ciomtl j tl'at:I -S6 llad:\ llla is, ll(lU;\ lllP.DOS,,UO 
que ele <lircitos coucnlc:ldos, ele tt·at:tdos vto
l:~.dos, Jll:\iS rio que isso aiutln , 1!e tlll la oles
Jealtlade qm\si publica do govet'OO francez, 
de:mte ualcaldtlo.le e sioceridade com que tem 
3-~do o f!'O\'erno 1Jr:1zileiro nesto. questão. 
(Apoiados.) 

Sr. Jll'CSi<lent<!, parn todos uquoliiCS qua 
tP.em ncompnnhado a.direcção que vii.o toman
do os n~go)Cios da fronteirn. no extremo Norte 
uo pniz, no territot•io litigioso, se :~.figura 
perfeitamente cl::wo uo espírito est.e facto : 
Qlle o s-overno frt1ncez p:~re~e ter o mteresse 
de nrugentnr a população vn1-aense do ter
ritorio contestado, pa.ra fazel·o occupDr por 
concidudii-os seus. 

Não se eomprehende de outr:~. fórma. ·que 
um· povoado de quatro mil lHt bitnotes excl~- .. 
sivamente brazleiros; onue não l~trver.i. ma1s 
de 40 a 70 estr(lngeiros, em su" maior pnrte 
f.ot·tuguezes, nüo havendo talvez si não dous 
ou tres frnncezes, fosse destruido, arrnzadas 
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as ca;ms, mortas mulhe:res e cli<\nç~s. sem rn, I'Lig"ir, porque é pacifica, uão tem nrma
a.l~um intuitu detinido, ·sem pl:•no vreconcc- 111ento c municOes e assim auandooar a po
bido. \'O.H;ão, crnbr~uh:1r-se no matto o os france-

Ap.!7.ar disso, tal é a !orçn do nos;:o llireito zes toma\'em cont:l do mesmo torritorio. 
que espero Q:Jc o ~overno da Reput..licu :\[ais :~ind,,, Sr·. presidente ; a grasid:.1de ~a 
Franceza, dessa. nnção quo se ~prescnt.'\. na situação ~ maio1· t!o que póde se afigurar a 
l1istorh~ ;::-l<•l'itlcnda pelu r~nhecimc'nto <.lo muitos csplrltos, porque os rt·ancezes levam 
direito e )>•)lo he1·uismo J.o seus filllos, niio a sua andacia, na. questão do Amapá, a ponto 
deixe de cumpri•· o flUO de\·e it civil isaçào e a tle cou::iolel'ar como não sendo mnis tenitorio 
glorin. de seu pnssado lhe impüe. contestado, c onde, ptlrtanto, clle:> potlcm e:t-

Re;).lmoote, St•. p:·esid,nte, :~ nti.o st-r assim, e•·cet· ;\ sun. jurisdicçiio o territorio que vne 
verilica·se que hn occasiões em rrue os goYeJ·· até o Cnlsucne. 
nos se mostmm completamente ... ,haixo dos po- Espero, po!' couseguiote, que a Camnrn. 
'I'O~ que dh·igem; h;~ oc·~nsiões ent t'JU-.l o; :;o - rlos S1·s. deputados 11:~. de appro'l'a.\' o reque
•erous não>& mostraru :.\ nltn•·a da civili~:~- J·imento <los illustres :•mi!:OS representantes 
ção do povo que estfio emcarr~gn•los de :;o ver- tio Pn.ri~, e confio que o governo da Republica 
oar, e ~e pat('ntenm :~IJsc;Jutameote ~1baixo dos do Br;lzil ha de fazer sentil' ao go•erno da 
mais S<lg"T<\dos. dos mD-is l'espeita'l'ei~ princi- Republic;\ Fraocez:\ n àeslea.ldade com que 
pios rle ci•ilisaç;io moderna.. A Camarn. ha ce está proc~dcudo pnrn. comnos.:o (apoiados) .•. 
me rele,·ar "' emoção com qu~:~ J'al!o ~o!Jre o O S!l. NOGUEIRA PATL.,XAGUÁ - Qunulo 
assurnpto; ha. de retev:u·-me ess" em~.:'io, maiores ;;;ão as proYas de consideração do 
porqu~ nasci nessa terrn digniilc.•da por ;;mu- ;:-o'l'erno bl'nzileil o em relaç;'io M goreruo 
rles nrludes, porque nhi, pa.r:q•ln·;~~e:tndo t'rancer., tanto maiore;; s:.i.o as provas de des
De A mieis, na~ccn meu pne, nasceu minha 1 attent:ão do !!o,·e,·no francez em relaç;i.o ao 
mãe, pot·qoe ahi vivem <>S l'not·tos &\tirados de go,·c•·uo bl':;1,iieiro. . ~ 
meu htr ; terta. que eu :;uno porC)ue nelhl vi.- o SR. SERZEbEJ.r.o ConRi,A •.• e h:~ de f~ '-_ 
vem as minl1ns mais IJE'lllas recordações, por- zer-lhe ~enth· :\ neccssidl\de de ser solicitfp·. 
que n\ü habilam ;tS sau·'la'l~s de millha 'l'id;\ ! em corra~pondcr às prov:-•s de a.ttenção e 
iJOrque ahi aprendi .:1. f:1.llar esta liu~aa que consideração IJU·~ t·Wl consta.ntemeutc, póde 
me permitte com eoe•·giin ~sli,zm:tti,.,lr a l.iar· dil'.•w-se dl3 tempo imn1emot'iae~, dndo no povo 
llarin e dc!'ende:· o dh·aito ! ("1jlOiados, ,,.ui- fro.ncez o goYerno brazileiro. (Apoiados 

·:o /;ea<.) gera e$.) 
Quando, pois, os meus conterrnneos são ns- Espero, pot· conseguinte, rtue o governo 

~sinaoios, quando se calcam os trnt..~.tos, IJr,;zile\!·o exigká :~ retit";.ld~\ des:c~ uaviosde 
QU:l.lldo se correspoude a nossa !.toa fé e lea 1- ~ue1·rn, q ne pa•·ecem s~r mensngen·os de nl
dade co:n ,, de~lcatdal.le, m:tn:la.ntlo-se premiar ~um pl:wo de l>t1rbaria contra o direito e os 
os promotnres dos aS$MSinn.tos o crur.ar :~~uas tJ-at:ldos. (.A.poiados .) 
que oonh;m1 o t,l'l'itorio litigioso, por rmvios Espero que a C.1ruar.1. appr·o'l'e esse reque
oJe g'l181'ra que ell'ectuaJU de;;omual'f1lleS a t'U· rimento, (jlle 6 O ;!ritO de ::l.l,lrnla que .de'\"e 
geutaurlo u::: hrazileh·o:> pacíficos, c impos- desport:u· o e$pil'ito n:1cional, porque a mte
sivel ti.:u· ··n.!mo, iTnJlOS~>i\'el fie:\ I' cah\do de- gridad~ do nosso tenit<Jrio. :\honra da l~epu_
ante tle;;d<~ atten tndo. hlicn, o di t·eíto que nos assiste ao reSP.Ctto <t 

Sr. p1·•~sid~nte, 1•S talegrammas puhlicatlo~ vida. c á propriellede de nosso~ concidadãos, 
pelo impot·tantc org-ão republic.10o O Pai:, eslito nmeaç;.ados. (Apoiaclos .) 
re,·elam J•C:J·f·Jilamente :1 gra-rid;1de da situ11- Sim, sejamos fracos, si o fluizerem, mas se
ção e proYam f'JUC, emqu(lnto se procur:1 obter jamos dignos! Sim, sejamos unidos par~ de
uma coJmlli$:!;io de ioquerito para, dd accordo fender esse lc::-ndo qu:: vale mais do que nm 
com o governo fT':lncez, liquidar a. qnest:io e exercito numeroso e uma esquadt':l tcm~:rosa 
saber quacs os responS:l veis pelo con.flicto do - o brio o a. in.!coendeocio. ~ Que se acordem 
Amnpà, S\\uendo-se de que lado os culpa•los as uos...~\S energiâs e ~ que o governo rra?cez 
desse neto de barbarismo praticado por ma.ri- siot:l e veja que em uosros cornçües '{XI-11,)1~ o 
nheiros fr:u1cezes, el?lquanto dnc;ui so recom- patriotismo, porque sabemos vender. a. ~1da. 
meoua. tod:l prudenc1a, •emquanto se eviL~ até em deres:l. do lar · ,d~ uoss~ coucHhtdnos. 
que . os na.vios mercantes uossos sigam do· (~ipoiados ; muito bem. O onuto1· (oi cal.o,.os~
Pam pnro. e\'ital' prete~:tos a confiictos ; em- mente comp1·imentado pl)r seus cotlegM .) • 
quaoto ·se provi.-lencin. no Parã. P•\ra que a 
população do Amapá niio se arme, o govet•uo N-inguem mn.is pedindo-a: ~lavra, é enC!!r· · 
rran.cez n1n:nda cruzar nns ngua.s do territorio· rada a disct•ss.'i.o. · -
litigioso na-vios de guerrn. com tropa .armada 
regular, prompta a. desembarcar. ameaçando 
a populaç.'i.o brozileirn., desembarqne cuja 
oonsequencia natural é a populaçiio ·brazilei-

C:un:t.r:t. v, V 

Posto n votos, é ~-n:.mimemente approvado 
o requeriment~ do Sr. Augusto Montenegro 
e outros. 
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Entr:~ em~· ~liscussã:o o projccto n. 1'3 A, 
de 1893, autorJS<\udo o Podet· Executi,•o a 
contractar com o en~.J;ulieiro Ayres Pon1peu 
C;"trvalho e S>JUZ.<\ e Jos.e :\ U!:!u:;to Vieil'<), ou 
.co.m quem melhores van tniéos otl'erecer. a 
construcÇ:1o, uzo e ,g-oso de um ramal fo.:rNo 
da. Esta~ão de Sapopell:lb;\ ó. llh;~ do Go\·e!·
nad?t' ~outros melhoi."J.meotos, nas condições 
que mdtC<l. 

O :Sr. Thoxn.a:z Del:fino - Qner 
começat• declarauúo, que não vem combater o 
p_:oj~cto em ~lis~ussão. nem levantnr objec
çoes u-re~u~~n·e1s, t?:t~. simplesmente provo
car a .optnt<tO du. 1llustrau:~ Commi~sfi;> de 
Obras, t.ie seu relate!', de qu:!.lquer de seus 
membt•;>s, o~ mesmo de qualqnet· dcputadt) 
9-ue tenha. fetto estudo especial solll'e o pr·o
Jecto, para esch\recer-:>e nas duvida:; que vae 
formular. 

Seu intuito não e obstioada!ilente n.tra
v:;sar-se na pass:1gem li<.> projecto em ques
tao com a sua pala:n·;~ que pouco vallc 
(uq.o a~oiad!>s) ou CCI!U o :;eu \'oto ; })elo 
cot::trar!O, s1, porvent:u!'a, r·etci;e~sem res
postas completas as. cl~jecç-ves quil pre.teo
de le~;lnta.r; empreg:a:•ia e:;!orços em prt'l 
do pro,:ecto, p!'ocuraria len.t• a sua convic
ção ao an~mo tle outrt)S colleg:\s e dari:~. o 
seu voto 1rancil!nente:. 

O Si:t. Ftu:s-ç:.. C:..nxAuro - ?.Ia.s uã.o ücha 
o projecto ioconstitnci:oual ? 

l\Iaranbão, Amazonas e Districto Fetler'al são 
uo pa1·ticular uoil'ormes c de•em ser íl.".l
tados superiormente nos pontos de vista. e,_ · 
treitos . 

A Cnmara sabe que a Con~tituiç;.t.o àe 24 
ele 1evereiro estabeleceu privile~JOS para os 
inventos industriaes e melhoramentos mate
rínes. 

Este privilo:.>gio, esta garantia justa, ani
madora d;t iniciativa;in•!ividual, gamotidora 
do trabalho muita vez de aono . .; e obscur<t
mente, só o governo federal pórle conceder .. 
;\Ias qnamlo se tr::~.ta. de as~umpto commum e 
...-ulU:>l'. como este de estr<lda fie ferro, qne 
oão~resul!a do trabalho individual, mas de 
ide:1 anti~. P<\l!'imi'Joio de tod'JS, não ha 
l(lgar para previlegios. (TI·ocam-sc muitos 
ap<.trtes e~1tre os s,·s. Bueno de AwlraJa, 
!•'·rança Can:alho e BeLiso,·io ele Sou:::a. 

Vem demonstrar que não é unm conce55ão. 
na !'órma. geral pot·que ns concessõe5 se dão, 
mas um verdadeiro privilegio . 

O art. l" do projecto. diz: 
"\rt. 1.• Fica o govP.roo autorisado a 

contrncta!' com o engenheiro Ayres Pom- _ 
peu Carvalho e Souza. e José "\.ug-nsto Yi- · 
eira, ou com quem maiot·es vantagens of
ferecer : a construcç-5.o, 11;0 e go:=o de um 
ramal fe-creo qoe·, partindo dns immeclia
ções da. Estação de Sapopemha., ·v;i. ter
minar ela ponta d;\ Ribei;·a. llh;\ do Go
veroartor : bem assim, o estabel~cimentos 
üe cães, docas, molhes de atra~.a.çiio, arma
zens. e m;\is installaçües necessarias par:~ 
o serviço completo de carga e t!escr.rg-a 
e derosito de mercadorias e entreposto ptra. 
a Alfandega de Juiz de fôm. » 

O SR . THO:l!A7. Dr.c.-rr:-;o - No correr tla.s 
observ:tvves que tem a !itzer dar:\. resposta á 
perguut.j.. EmiJora. o projccto envoh·a in
tet:esses de ordem local, subiu ;i. trih:llla uü.o 
tão ·sQmente, co~10 re;rreseu~autc t.!a zona que 
o e!.e.~eu, _m::s ::uoda. c:omo l'E:!Jt'esent.l.ntc do 
povo bl'<'Zlleu·o. ús iotere:;::es das di\·ersas Os nobres deputados que tanto o ioterrom
:~:ouas em que se di\'ide 0 Brazil são llomo- pem uiz,~m que não h<\ priYileg-io porque o 

·u · :.rtigo lido diz - ou com quem me!hor.::s 
g~neos e 1. ent1co:; :no que Sil rt:ft!re á sua v:•nt.~, aet1s oftet·ecer _ e effectiv:\mtlnte 
v1da p1·op:·•~. como no c.1~o actu'' l d(} e~ ta.- ·' "-
belecimeuto de •i·•çii.o fe•Te(l cou·i~>n·•do 110 })areM assim rapillamente que se e::tat.elece a 
projecto ·- · • ' ' " "' ~ hasta. pnblica ; mas c a. penas nm:~. illusrw e a 

· · - deulOMtrar~i:o está lozo no § lo do ar~. l. que 
O SR. Fruxc.-~. C.>.lt>ALIIO - Y. Ex. f::~.lla assim reza.: -

em nome da ba:watia do !..li:>tricto Federal. · ,~ t t .. 1 · 
. _ . « § 1. o :•;o con r<~ c o o ~o>el'no est•pu :~T'lt 

O Sr... Trr~nr,:z DELFI:xo lhZ qno uao se Jul-~ minuciosam<>nte as obras a. exccuta.r·. nos 
gav:~ aut1':·Jsaoo :1. torn;~r e.;_ta attitw!•J pe- termos tlos r~querimentos apresentados aa 
rallt~. ~- ~amar;t , m;ts :>1 •le laet•.>, :·,_lt:tUc:lda congl'13sso, hem como os ·pr;-.zos para. começo 
do ~~~tucto Feclel'<.\1 se ach:\ de Mcur.J•) _com e te1·minação dos estu•los e tr:~balhos de 
o,.. sen modo ele eo·teoúer, sente s<~t!St:\- exe•!llf;;io. 11111Itas. etc .. a(lopta.udo todos os 
<;aO ll lt:m llOOI'a em Sl'l' IOterpt•etc; úa ban- ffielhoram<~lltOS introduzidos etn ÍUStal!a~veS . cada. · 
_ 0 S.R; . BGE~O DE AYDR.'.D.\ . - E' uma ques

tao Di!ClODal. 
.·c ., •. p ~R .. Tso>IAZ D!,c!'l:s-o- diz que o nobre 

1'el~tor d<\· Commi-ssão de Ohra.s ac:~b•• de 
aillrmur o que ha pouco dizi:t. i:;to é, 
~u~ 3.. ,questão não é local, ma:> ger.d. da 
mteresse na~iooal. Os intet·esses do S. Puulo, 

cougeoeres.» 
.. -\r1ui temos como a hasta publlca. é vi?len• 

tO:mente ::~rrl'.dada. . O govet•no fica ob~g;tdo _ 
'a:.contl'aC!I).l' ;.\S'Ô\:)ra!i;. noS 'tel'lllaS.cl()S requeri; ' ... 
mcntos·:xprê$el)tS,.:,os ~\o Congre~r}. 9nde està. 
a. concul'Nl.'lcia 1>Glilica 'I (Ap1iaf]t.s.), · ·· · 

.. -\ concurrencia ·està limltadp. ~o;findividu~s 
qne a.pl'esentam ou jú. apreseotar~m ~-equer1_-



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 17:22 • Página14 de 31 

SESSÃO - EM 19 DE SETE~!BRO DE 1895 

mentos :lo Congresso. (;1poiados.) Explica que 
o projr?ctt• em questão é o resultado da fnsão 
dos dons projectos anti~!O:S, nm desta legisla
tllt:\, oulru que·vem do. legisla.tura pas~ada. 

Estranha qne a commiss.\o se ache nutori
sada :~ fnndit· o projecto. qne são. atinai. re
querimentos de pretenJeote;;; E' incornpre
hensivel a intervenção. da digna commi~são 
entre peliciomwios dil•crsos. N:nuralm~nte 
ha de receber a este respeito info1·ma.;-ões ca
baes,_ corllpletns. Diz que o pro.iecto de que 
result:'l. nquo:lle que está em di!;cussii.o, indo â. 
corumi~l;ào, estn deu u1m p;wecer de que vae 
ler um tr·echo para mostrnr que eCl'ecli\'a
mente ;;. com missão não •QUir. e não quer· a con
carrencia publiC:l, mas sim, tlar t\ co:~ce:;são 
a particülares. 

Sustenta o requerimento do Sr. Detsi, pnrn 
que seia ouvirlo o Podet• Executi\·o e o :;o· 
vernador de Minas. 

Si l1a 1.<u1to interesse geral n:\ ~tl':lda rle 
ferro em discussão, nadtt• mais natm·:ol do qne 
ouvir o Podet· Executivo•; o entreposto althn
dega~leuto n que se liga. a Alfar.dega de Juiz 
de Fora. most~a. bem :a vHnt:lg<!m e r.onve
nienciu. r.loJ ouvit·-se a opiniiio do governo mi· 

. neiro. Esta.s fontes ele ioformnçõé,; lhe pat·e
cem pr~cicsas, sabe-so que esta linhn proje
ctaua faz ha muito tempo parte dos estndos 
do gon::r·no e rercre·se especialmente aos 
estudos do Sr, Crockat de Sá. 
Sustent~. o requerimento do S. Detsi, mas 

enten!!e qne de preferencia o f)i'Ojecto deve 
ser rejeitado de plano, in iiminc pelo modo 
porçne e,;t:i. concebido. 

Ero naturnl que chnma..-se em auxilio rle 
sna opi:liii.o sobre a com]peteuch a. Cornnzis>ão 
de CoHstituiç:<"io, LegiE;luç;\o e J u:;tiça, mns 
nã.o_o faz. esperaut!o que; on o projecto seja 
reJeltadu ou o requeri:mento do Sr. Detsi 
4 Pprovado. ' 

A Camara. far.i hem, pensa. ouvindo o ?o-· 
der Executivo, o Ministerio da Vi:H;iio.. velo
iotet·esse gemi da vi:u;.-ão; o da f;tzaoor •• :pela. 
questão de nlfanclegameoto da Ilha do Go,·er
oador ; o presideota de l\tim,s, pelo inte:re:;~e
mineiro not:wel, pelo entreposto suushl!:ltl<> 
d;~ All';ludt:ga. de Jo!z de l'óra. e seu comple
mento; a menos que :Jão vret'ir;l, & qne me
lhor lhe purece rejeitar o prCij<'cto formnlud<> 
com tanta imverfeiçüo. (Mtcito bem, 1llllt(e.

bcm; o Ol'Odol· c comp1·imc11tado.) 
• Fico. a discussão adiada pela hora. 

SEGUl\DA PARTE DA ORDEM DO·Dl.JL 

E' :~nnunciada. a cootion:~<.":io da 2" riisc:ns
~ão •lo pro.lecto n. li2. de 1S<J5. estabelecendo
o modo pot· qae de\·e ser executa rio o :tcCilr'Jt> 
de que trat:1. o a!'t. 5• da lei o. 183 c. de 2~ 
de setembro <:le 1893, para e tlm de ren~is:l.r
sc a transferencia. u<JS emi~í5es e :-espetiTcs
lastros dos Bancos de emiss:.\o regionaes Fa. 
o Banco da Repuhlica do Braztl. 

O $1". 1\:l:ny::~.·inh: (mo11ime11to ift rútl?1f
çao)-Sr. presidente. 1\ petiçiio dos B:moos; 
re!riono.es emi~sores, o.:lfecta 1>elo go>erno á 
Crtmar:l, dit"idiu a Commissiio do Or(;:lmení:<>· 
em tres grupo:>: 

t,;m constituído pelos Srs. Alberto Tl)rrOS e
Augnsto :,1onteuegTo que cpinar:.Hn po?ln _iD
comoeteucia co Congresso para tomar coolJc
cimênto da mnteri:•; t•utro pelos S1·s. Be:ue
dicto Leite e Paula Guimarães qae opinaiH~o 
pela competencia esl<\helcciam. entret:mto,. 
b:lses tão restl'ictas, que autorisa..-.lm ~ pre- · 
Silmpç.ío de não ser acceitas; finalmente~ 
terceiro pelo Sr . .Toão r.,.,~es. Augusto Se•·et'?~ 
Lam·o Mnller e o orador, que, conco!'l);)mi'c· 
com a competencin., eutendet·am, '!?Orlim, e;:r
tend.er m; basClS para o aCL'ordo; alem dos ]e
mites do se~unc!o .zrupo, 't'ntando com rP.s-

0 art. 1. · ·do projecto não estabelece a con- tricçües o ~1:. Uiuller. E tendo eu tido tt ltom-n. 
CUl'renci;\ com t'ranquez•.'l., e é e:>te •l syste- de ser nomea•lo reh\tor rio parec::r· qn9 coe
ma. prr:ferido e habitual pnt·a as ot.z·as puuli- cluiu pela aprcsrnta(-ão do projccto que r>rn. 
c:\s do B:·azil; system:1. garantidor do intere5se se lliscute, venho d::.r :1s r:<zões em qo-e me
publiC?, •lo interes~e dc•s gue vi•em ou que- fundei e no me~mo tempo responder n~ on
rem >:.ver de fazer taes ohr:ls, e da mor-.ili- dores oue .me preceàeram. 
dade :l•lministrativa. O § .20 Jeste al'li~o dá Sr. presillcnte. pnracc que os oroàore:; que
ao concessio1wrio funcÇt'Jcs que pela. su~~ ex- se empenharam ou. discussão bns<.-:~rom nc-· 
tens.ío e importaocil~ sfio p•·opt·:as dos Poderes decreto o. 1.1 ;;4 de i de dezembro de ls<.I'C·a.. 
Publico,;, taes como os do soccorros marítimos cluwe para esclarecer a qllestão; m:~s q::er
nest~t vasto e movim1mta.do porto. E$S~S soe- parocor-mo t:\lnboin, que, uo correr cn. dt:;... 
c_orros, a sc~·'lm feitos como devem, ::Jfi.O cabem cus;iio nf<lStaram-se elas Ji:;posicües que ser
nos orça.man lOS de cooce~:sionarios e envol vern viam ao caso e pot· isso cheg'flram it collda-'
tal enxame de u ttl'íbuic·ões e tautas !J,zações sões q:1e não se ncordmn com o direito ê a.:· 
. impQ!:tantes, na<lionHes e1 iuterMciõ_oa~s, que justiça . . · · , . 
não ~c:im be:n em particulares. O §·4°, o:nis- Sr. presidente, o ç!eereto de dezem'{wo no 
so no juizo do digo o rela.tor da commis~iio de l art. 4• marcou o pr-Jzo de dous a.nnos par:\ oo. 
obx·a·s, diz que.a estradtl. de fez•ro sô' trafegn:-â Ban<:-'S comple.tarem suas emissües, commi
n~ercadcrias, o que é singularisshno e nunca nando-lhes <\ peo:~ dedec.'llrirem do direito e 
••sto. · emittir si o não fiztlssem- · 
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Foi só o que estabeleceu em relação aos 
privilegias de emissão facultados pelo decreto 
n. I f•? de li' de j <tn<úrct de 1890. 
· Nada absolutamente determinou sobre tr,uls 
fereocias de lastros dos !Hncos par<~ o da 
Republica. . 

o SR. -;\L!lEI~,·o Tot\tu;~ - Bm pa.r.lsr,\pho 
desse arttgo manaou-se r,a$5:\r para o 13;wco 
da R.epublic:\ ''· emiss.i•o j il. feita e v . Ex .com
prebende que o Banco cln. Repul.tlica n:io po
dia ficar· responsaxel pelas e:miss<Jes, sem ficar 
com os Jo.stt·os. 

dos fa.vores concedidos pelo n.!lndido decreto 
n. 165 de li de janeiro tle 1890. isto me pa
rece logico. 

Vejamos quaes S<io esses favore~.gue cons-
tn.m : - · 

Art. 3.• E' conc~tJi.lo nos Bancos fundadvs 
uos termos do presente tlecreto: 

a) cessão gl'atuita, ã descriç.'iv do governo, 
de let•ms •le,·o!ntas. na zo11<~ dn sua circum
scl'ipção, pa.ra locali;,aç:"tO d~ colono~ e funda· 
çii.o de estabelecimentos iodustria·JS de qual· 
quet· ordem ; 

O SR. ?.fAYRI~l\- v. Ex. !la. de permittir- b) preferencin, em iguald;~de de condiÇtio, 
me que continue minhn. expo~ição e nella me tH\ CO!lStt·uce.<i.,, •le estrada. de, feno e o11tras 
esforç.w~i em dar msposta à pet•gunta que oln•as e melhoramentos projectados pelo go· 
V. Ex. tormulon . Yeroo · 
• O decreto •.!e 7 de de:ze:nbro, Sr. p1·esideute, c) p;.efet•ench\ em condições iguaes pa:-a 
nxantlo o fH'it?.O de dons .uwos pam 0 preen- explor:1<;ão de miu:•s de qualque!· especie. 
·cbiJ.neoto .. ~las emissõ:!s, altercn 111·othnrln- comprehel)dhh1s nn. sue~ cit·cumscr:i r•çii.o terri
mente ;~ disposiçiio Ido decreto de 17 de lot•ial e IJem as~im para e.);plot·açáo de caoaes 
janeiro tltl 1890 iustittttidot· dos Bancos regio- e commuuiC<\~ões iluYiaes, que S.:t·virem ás 
naes, porque ahi se es.tab3leceu que 0 capital ditas mio;lS ou tlel!as se a "binhm·em. 
ser!~ cotBtituido ua mzão mínima de 10 o;.. cl) prefdrench\ em igtlt\lJ;;.de de condições, 

N!lo marcou pt<IZO; e, é de bom senso, nilo nos c.-•utl'actos com 0 g-overuo sobre objecto 
podtaf,,zel-o, porqne a~ emi'55Ues .depen(leudo de coloni;;aç..io e imrui~r·açi';o na. SU<l. circum
<iellm rnillwr de <:ircumstnncias. entre as scripç:1o territorí>~t; ·· · 
quo.es re::onh(:Cidt~ defficiench\. do· nmnerario e) uireito de des:qn·opriaç-.ã.v nos tet•mos da 

· no merendo, tem de Slllbmetter-se às leis da lei u. $16 de 10 clejnlho de 1865 e seo R.egu-
opportuaith\de e assim não podem, em :llJSo- lamento, •1Ue baixc•t com o dP.Crelo n . 1.604 · 
luto, ficar suhot•dina:das a prazoo fataes a •le 27 de outubro tio mesmo anno e hem o.ssim 
ptiori est<\beleci~los. iseuçiio do tlecimas, impostos e Jil\~itos atl.ua-

. Foi, pois •. na ré que regnlaria~ os princi- neir,,s pm·a oo estttbelecimentfoS in1ustriaes 
p1os estatutdos 110 fl ecreto n. 16o ue 1890 que que rnnth1Nm, emquanto os houverem sob sua 
os Bancos se or!!ani5<1l'.tlll e, nessa. ré pe:·mo.- atlrnini:;tt•nção, e m.terial de qual•]uer especie, 
necer;1m, <lté que fot·am sorprehemlidos pelo que in1pot·tare1_11 com destino e: applie;tç:,io ~ 
decreto n. 1.154 de i ' de dezemb!'o de 1890, esses e_;;tal,ele.ctme~tos, estl'adas t.le ferro, ex· 
qua.ndo jiL haviam recolhido ao Thes0uro .Na.-. .P!<E!!\:<~<?_de. r10~, mJoas e outr<tS fo~tcs de p!'o-
cional cer~a de vinte e quatrõ mil contos de ducç1io . _ . . . 
réis em npolices e tomados s~ios compro- :\J·t. 1.• Poderao emttlu· btlbetes ao pot:t..'l.-
missos. do:· os Bancos que se fundar.em com autonsa-

Foram, portanto. ;ict:Jl}:l.S ue u ma impo- çã? tlo govern~ e cuju ft~o~lo socia~ foi consti
;;ição; mas cujos etreillos não iri<un além de tmdo com <lpohces da. llmda puhhc<:- m?eda 
- priYar os Bancos da. faculdade de emittir-· con<:nte ou ouro-obsenadas as d1spos1ções 
jsto c, não o.t:fectar os seus lastros, nem quaes: Sef!mo.!es : 
quer outros mt~ressel>. ~ § 2.• (Tra.ta uo c.'l.pital fixado aos Bancos). 

Em meu humt~de modo de ver, St'. presi- Este C<tpit;\l seri~ realisado em prestações 
dente, essa fixa~ao de pr.~zo só por si bastaria nunca inferiot·es a lO •;. e convet·tido em apo
para destruir o laço que liga. os· Bancos ao !ices as qnaes ;;e n.verho.rão em nome dos res· 
governo, ~nuullo.nd~ .ns obrigações rcciproc..-ts pe?tiYos Bancos com :t. clausula de inaliena
que const1tuem a vtd.a. do contracto acceito vets. 
por amb~s. . § 12. O pro.zo de duraÇao destes Bancos 
:~Ias aH}d.a como ju~.tiflca.tiva. dessa opinião será. de 50 annos podendo set; prorogado, me-

3eJa•me h~1t0 ler O <\l't. 4• do uecreto U. 165, di;~.nte n.Ut<>l·i~~l) li~ .I}Jv'f.'!)l'UO• .: • 
de 1890, u1z : São estw o~av~€!'S ~ c\?ncossõe.s tei.t&-pelo 
,.. · Para ~que õs Bancos,.vossam pretender os decreto :D~, la),.~ l'T de .~<;!lt;W.O ®.·H~) aos 
1.avores_do P~<:;ieote dec~Gto e gozar d3: facul"' B•tncos regionae~. erp. col!lp_en~ação das .obri-:_ 

~··Aade da; .emJ::.Sa.o de ·n•ot~; · d~vem olmgar-se· .gações·que-contra'b.em em favgr· do· Estado (f·,-
- 'em favor do Estado. · constam .do art. 4• · ~ 
. :,- ~eduz:-se conseguilntement_e do texto ·deste 1•, :1. redn7.ir, u. contar do começo-de su~ 

_-. art~go gue os.J?ncos que nao acceita~sem as operações 2o;. nos· juros das apolices que 
-obnga.çoes ·ab1 1m postas, não poderiam gozar constitui rem o seu fundo social e a. a.ugment.'l.r 
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est.1. porcentagem ma.ís l./2 "/o nnnut.l ate á 
com piem extincção do referido juro; 

2~, a averoor como inalieua,·ei~ as apolices 
que constittlirem esse fundo social, das quaes 
não pod1:di.o dispor, salvo nccordo com o 
governo : 

3°, a co:Jstítllir como uma quoh nuocu. 
inferior n 10 •f· do3 luct·vs Lruto.s, um fundo 
para rept·csentar o ca}Ji:<~ l em apolices que 
ti~triio nnn n lindas, para tOllos os eO'eitos no 
fim do pr:,zo da duraçito d•1S Bancos. 

A ess;t quota St!riio contados seme~tral
maotejut·o:; m\ razão nomiual de ô •t. :10 anuo. 
Ce$Sêl.r<\ a formação d~te (1:ndo logo que sua 
iJnpoL'tnucia attio;.dr ao rE!specti vo limite ; 

4°, a. ~111 pl'estat· ó. ta·vour-<~o e iodustri~ 
nuxili:\res t\ juro ouncn Sl:>per!or 1\ 6 •/., ooru
miss.'io de l/2 •f. e prnzo maximo de SO nnoos 
:;ob :l I.Jypothec:J. de Íll)U\0'\'CÍS l'Urt\e;!, lldJ(\UOS 

e iodustt·ias e bem assim a etreclu:tr com ella 
tr<tOSl\Cçfto 1le peohot• tle produclos e ouu·os 
titulas Qtt'il on·ereç:uu gat~u1 ti;1, a. pt'l.\zo ou oca 
su periot· ;\ ~ ;~unos. 
Pat~ auxiliar we:; emprestimos o ~overoo 

eonconel'ú "penas com as :;omma.s que~ receb~r· 
•los Bancos a titulo de l'Elducoiio <ta. ttl.xa. tle 

. juro dns apolices que constituírem seu ruouo 
social; e depois dessas somma.s tlltingirem à 
totalidade do jnro, tico.1:Õ1. este t\ll:>tilio redu
zitlo ;i. met:Hie. 

Corn est" :ntxilio os Bancos rorma1·ão um 
ruodo especial pa.ra gat'l.l.otic o serviço d<~s 
Jettras llyp:>thecari~ flUe emittkam, em vir
tude c.le elllprestiruos á l~t'I"OU~\ e industrío.s 
:tuxili:\l'eS. 

Parece-me, Senhores, que isto set·ia clllmo
rosa injustiça. Ou o decreto produziu um só 
eO'eito ou nenhum. 

Si produziu um só, subsistem para Bancos 
e. governo os ouus 9 concessões que os rela.- • 
c1oom·am; ~~ neuhum, os Ba11cos e govero.o 
ficaram o;\ mesma posição que esl<\>am antes 
do seu apparecimentos. 

Foi assim que cornpr~hendi o decrete. O 
contrario seria. a.dmittir que o Po~er Publico 
elev:t. a Na~1o e gere com hom•:J.dez seus in
teresses, impondo a lei d:~ fot•ça, ou abaudo
n·•ndo a cadeiJ·a. d:\ justiça, para seot.'1.r-3e no 
t:~.ml.torete do:; :.wentureiros e especull\Jlo
res. 

8' o que se clarin. si realment., fosse exigido 
uos B:t ocos :l eft'olcti v idade c.los o nu~. nego.ndo
se ou fugindo o got·erno ao curnprimeuto das 
oln·i~aÇôes, que tomou eru Lroca. 

O Sa.. Be~e:otCTO LElTE- Da miulla parte 
protesto. 

Não eston ,le nccoruo com a. intlemni~ção 
que V. t·:x. propi)~, mns entre isso e sel' um 
aventureiro ou especul,i.úor, ha uma. grande . 
uiíl'erençn. 

O SR. MATrA ;\l.\CIIAoo - O ora.uo!' não 
teve iuteoção de uizer i:;so. 

O Sn. EóuAnoo R"u1os- Fallou em ab--· 
stracto. 

O Sn .. MA YRJNK- O que eu disse e snsteoto 
e que esse decreto não I:Jõde prodn:th· dous
e:reitos uiam~tt-almeotc upposto~. N:io me 
retko a Y. E:t. nem ti pes;-:>n determinada. 

&\ciocina '>a :~opeo:~s, no in tel'esso de mostrar 
o ri:;co que col'ret·h" o Pt>tlel' Pulllico de ser- ...... 
acoimado de a.Yeotureiro o especulador, si 

Ac.'1.bei <le ler, Sr. pr~ir!ente, o qne o realmente procedesse como acabei ue ngurar 
art. 4° Jo tlec;-eto u. lti5, ele li •le janeiro tle _ qu· •• ul.lo entre o" onu,; do,; Bo.ncos e ()S too-
1890. exlgín. qne os l3anco.s acceit;ls.sem, po.r:t ces..ões tio g-overno -existem intim:t. relação 
obter o gozo dos f<WOl'eS e concessões constnn- de dependeoci:\ ex-1>i dv:; arts. 3• e 4• do de-
les do :trt. s~. ereto n. 165, ch IS9U. 

O que acontece nctuu.lmeote 1 Discuto a meu modo e exponho o que en-
E' que os Ba.noos n.cham-se collocauos e:n teu\lo como me é po:lSiv~!, sem pretan;:;ões. 

uma. situaç:lo melí~tdrosa. 1'01'<)\\0 uã.o se pn- 1\:\o S<)!l formudo em llirP.ito. nem mo a.pa
deram conli.Jl'llltu· com o despacr1o do govet·uo drinho com a opinião dos publici~tas, com
sobr-e cs tot·mo~ do M::Ordo co~it:1do t: auto- ment:ulot·e~ e pr:1xisto\s; "' que aliás, no C:\SO· 
ris:ulo pela lei n. IS3 C, Je 1893 e í:;tn em vertente, seri·• intcir:1mente l.le:me~ss:.wio, 
l'azão de h:wer.siolo 1,1semdo em elemento,;, n.ttenta i~ clare7,:\ tle taes arti;;os, que me
que po1• COI'Ç ~ •lO deCI'etO d.e i UCl dezemlJ\'0 de rm•mittem Uffi:l. OpÍUÍ(ÍO t(\0 Vltliv>a. C}Ull.UtO Ú, 
1890, pe1·dera.:n :l rnzilo dle ser. de V. Ex. 

(Ha '"'& oparle.) 0 Stt. BS~F.OICTO LEITE- Ne:n contesto a. 
Seohot•es, isto é logic", é claro. é jqriJí :o. competench de V· Ex· 
O decreto de 7 de clezclmbro nã.o podiu. na O SR. :\iAYttiNI\ - O!Jrig:~odo. A-- prn.tica.: 

suo; execuçilo compreheo!ller só o l]ne lhe e n. e:-.:periencil1, St·. présidente, me eusíOL\!ll 
~gradasse; .não tinh<\ o direito de·· escolha.; .que n:lo l.t:~ CdUsa, cJt}e· não dà loga.r á cou- : ·- · 
Jsto é. manter pnra o ~overuo em completa trove\'Sb; n:io encontre · umn.· rP.speitabili
el!ectivid;ttle os qnus n qus os B.::.r:co:; se c!atle do róro qne n cont:·arie ê ou h~ que :L. ~. ~ 
obrigarem a t'etir;tr dos mesmo3 B:l.DC03 as derencl;t : quautlo não à a. mesma que desem
concessões e fuvol'es que (:01 troctl. o goveroo penha as duas funcções segundo as couve-
lhes g:J.l':l.Utiu. .niencit\5. 
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?ot is:.'il tenho firme convicçiio de que ao- além disso, um a.nno antes de findar o Dt':\ZO, 
-ooakl.da ta.mbem r.tlspeitabilida.des que jul- o governo cr<\ o primeiro "' violent:u· 'o de
.~a.§am ~tcertad:• a interpretação que dou ao ereto de 7 de dezembro, negando antori:>:lçáo 
·.dcer(l!G de 7 ue dezembro. ao Banco Emissor da B~thia para. completa.r 

f>red:SO explicar-me bem, Sr. presidente. sua emi~io sobre apolices ~ 
~ll'::;l. ve11cet' a. prev.eu~1o 1h C~mnt·J. semp::e Que vale .a pena., repito a. perg-unta. ã. 
·qr.re f:lHa um lnoqmeii'O. (titulo com que. me vist;1 .• pt·incipalmeute, da. ultima cl)nsidera
·nunrou v Ulu;;tre deput,tdo Sr. Alberto ção ? 
"l<vrres.) Nath\ absolutamente. 

!)e~l.e 1891 que me occnpo rle questões Sustento, pois, qne o decreto de 7 :le de-
no.:tcceir':!.s e ecouomi<:as, e sempre son >eo- zem!Jt'O é al'bitmriQ, ])o.rque feriu direitos 

-ddo; o que, al:ás, nnda tem de estranb:tvel. aúqrtiri· los pelos-Ba.ocos. 
~~Je qae :\S i:léas e: o:> princípios q11e <til vogo Não entro, ::)r. p:·esidente, na. ind:\a-n,.-mo. Si 
não 'Jg!.'~tdem. o Poder Publico póde a. seu t;J.!aute ~ ~lte1oar 

_.tiu•l " e!ll. !S93, quando foi discrttido o de- cont1·a.cto~ e:u que elle é p:u·te. Concedo 
·~!'et,:· de li de dt~zembro de 1802 propaz rnesm.:> que o possa, dado circu:n~t;J.ncias 
-em<:n :l.:<:> qu~ me p;;rreceram uecess:tl'ias; e, imperio~as qne t~nda.m a prejudicat· i:lteres
~: t ·~rt•), teri~m e>!t:u!o as dds!nte!ligen· ses da Nacão; mas, neste caso, elle niío ap· 
-ci:.tS de uoje e no en,tanto 1'or:1m recusadas. plica mec!i·las que produzam mei<•s ·~!reitos, 

Teu!w sido. pois,. infdiz. Entretanto uão mas totaes que cortem o mal. snjeit:~ndo-se 
-t.:nit<1 <l.eb:::tdo de goz:w t:tmbem, algumas ás con~equencias do seu acto. E roi o que 
;;ra,::>; · mGmentos d!e ,·erd:v.leim satisfaç.io, realmente fez o decreto de 7 cl.~ d~>.e:nbro, 
({.l!<!.~t·lo vejo as min:h:J.S idéas, as medidas que marc.'\l1clo o prazo de dous annos p:t.;·a. com
~as;;lllei, tra.nsfo:;:-mad~\S e~ lei sob o pa- plemeuto cl:is emissões bancari<l.S. u g-o;-erno 
troc)nio <1~ um co!leg-a, depots de haverem qui~ ou antes autendeu que d.~via. e,;~:tnca.r a 
.sián. :.-;:j<:itadas . fonte das emissões e o meio que mell!ot· achou 

Q :'::R.. ~,íA 'l'TA Z..Ll..C!IADO- Todas as idéas fo.! esse ; m~\S uo~e-se que a pen;l. !:('~am;nada. 
teein sido adoutàdao; e até por decretoS diCt:.t- Ua.O p:tS;SOU ele prtvar ?S .Ban~s_rl:l lacu:tlade 
mrbes. · de CO!Jtmu;1.~em a emttttr, Sl L~:tO cnmyt·I~sem 

. . . a obl'Ig;\çiio unposta .. Na.d;\ mats. O •)li'Clto á 
O S11. ~L~ Y'RI~K -· Ja rllss~. Sr·. prestdente, indemnisaçito ficou mantitlo e nem P•)di:.! dei

ma-; peço ~cenç.:t r:xr:~. repettr, que on o d~- x:.u· de sel-.o. 
:~t"etn. é·~ , d~ :l.t!z~m1Ul'll. de _189~ ?r?duziU Accresce q~e 0 proprio . governo p"i'<3":irl.: a. 
~den.t1~s etre!to::.. p.tra Banco, e .,_?vetoo no iocouvenienctado preenclumento d:t. e:ms><~o, 
(ill~ •Lz l'espetto ;~.-· on_ns e eo:lcessoes -a 'FlC de;;úe que ti:~:ou 0 m:1.:>:imo de f>OI) . 000:000$ 
roo[lt'Jc:;mente se obrtgaram. ou ficou lettt·a par.~ 0 Banco da Republic:t dos Est:r!J,1,; Uni
mort2- t!os do Bra.zil, successor dos p~·ivH~;i•J~. d_?s 

O Su.. .~r,llf:rcro To•n.R'E~- V. Ex. toler:t um Banco;; regionacs, comprehentltlia '' o:lr.ussao 
aparte f E' qu& o ·kct·et'J •.le 7 · de dezembro do E:,;t::vlo. 

-=utinll.a, tuna pem1, e as pco:LS ernul nntu- O r•\, a emissito jti. re:\liz:tdt\ pelos B:meos 
r:t.!.:w~12te eoubt aquelle5 que infringem ui:;- regionne:> ou nii.o, imporl<\V<l em :J.W.il·l:200$ 

. !l<>Sil(ií~. . 
A emittir: 

O ~P... M.\ nu::o:li:-- Tenho o maior prazer 
~tn G\t>ir a, v. Ex .• pois quero :\ luz e n:'~o B•\uco da Repu-
l,ler'.t<' votr.;;; o que desejo ê o jnlgamento cr·i- blica . . . . . . . . 133. 2QS:SOO$ 

· te:'i<l~o ·~ ju,;to da. questii.o. Acc.:it.J o aparte Bancos do. União 18.3.09S:OOO$ 316.3tiG:SOO$ 
de V. E.:. mas per·;uuto: que v:tle a. 1)ena. si 

-eUr.. é tiio aruitr:~.ria corno a disposição do G57.:t2l:OOO$ 
<L:e~to que m<U.'COu o pl'azo, si...... Emi..ssüo do Estado ....... .. . . ~!~Q:J~~~ 

O· S~t. ALBERTO T•:nmc:s- A exposição de 
:nmUvo do decreto responde à esse nrgu
;m(t!lto. 

O Sa. l\!A YRINK ·-Cinjo-me stl·ictn.meute 
.:isdisposiçves da. lei . que estou lendo. 

Não commento. nem d6cuto exposições de 
=otl:<G que não são llei. · 

· Liaüto-me aoestud.o do decreto de 7 tl.o de· 
. · .. _,·...zembro, <l!Ze·com :t' fiix:t<;:<1odo prazo, levou :os 
:. ,.: · ·' ·.B:ittco~ i situ\\çi'io inteiramente oppost1. á 
--· ·"f.lle !bes gat:~ntiu o. decreto n. 64 de L?90, dtt 
:<":.' '· cs:t3.- org<lnisa'(:ão,- •.•. si, cómo htmos· dtzendo, 

Total. ................ Sli .0:.!1 :000$ 

Que di\ri<~. um excesso de ~li JJ2! : fJ~.lS p:~.r~ 
o· computo mat·cado peLo governo. Verr:lade e 
que, si U~lltro do prazo, fos_scm r<:ahzadas 
taes emissões, o resultado serJ:\ _.pr.e-;oer -ore· 
sgate desse excesso, par~\ dcar ntl' :dgn.rismo 
!lo decr~to. de 7 _de dezembro ; 1:1:\S tn ~!~em, é

:"verdatle.·que h:wia; ern. conhec~cl::t :\ un~s
sibilidade mau i festa produ7.ida pelo:-.! to preço_ 
do ouro de rea.lír.:tr-se :L emissão nesta. espe
cie, a. qu,\1 impossibilidade foi a.il1l!i\ a:ggra-
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"\"o.1a pela. in:~,batavel de·cisão do governo 
1wohibindo o Banco Emissor da. Bahi<\ effe· 
etu:~.r. a que f<\lt<\>a. sobre :apolices e tratava
se sirople.:meote de 500:000$000. 

Pol'tl\oto, Sr. president•~. este decreto pe
rante miult(\:é<iosciencia Qtte, em ma.teria de 
direitos e justiç:l, não transige, não pooe ter 
produ1.it\o os ell:eitos oppostos de que hei tra
tado. Não. 

Para mim elle limitou·SH a dar como deC.'\· 
hido do <lil•eitode emittir os Bancos que não 
p!'eenche.r:un àS emissões no pr<\ZO marcado ; 
não foi além, isto é, não.i.ofluiu nos onus e 
eoncessocs estipulados no tlecreto de 17 de 
janeiro ue 1890; e qunndt:> inftuis;;e, seria-no 
sentido de anmtlla.r uns e outros, como se 
re."l\mente não hou<essem oxisticlo. 

Nem ontm cousa logic:l.mente se poderia 
deprehender. E nem se di !.!S. qne o dect•eto de 
li 1te dczemiJro de-1892 a:utor!sa. a concluir 
diversamente do meu mod.o de ver, não. por
que uo art. 3•, que e~l:iugne a f,Lculd<\de 
entis50ra dos B<\ncos da ~·epublic.'l. e Credito 
Popttlar :(penas diz: ao qzlal (Republic.'l.) nos 
termos do art. 4° do decreto de 7 de dezem
bro de 189() foram incorpor:vJos os privilegies 
dos demais B:lncos emissor·es. Isto é, jii. conri
d<;rou incorpo'l'ados os P''i"ikgios. 

Peço bem a. attenç:áo c:b. Camar:o para· este 
poz~to: incorparado:; os pl'ivilegios. Nada 
mtus. 

Verda.rle é que este decreto tambem mandou 
lh:t.er t\ sub:~tituiçito dos lustros por apolices, 
seut.lo IJne estas deveriam ser a'\"erbadas em 
nome do Banco da Rej)Ublica do Brazil ; mas 
é t:unbem verdade que es.ta. con'"el"Sfu> •.• 

0 SR. ALll!!R.TO TORRES dá nm apart~. 
O S<t. ~L\nuxK-Nito pôde ser entendido 

assim, etniss.1o não ê last!'O. 
O Sl\ . ALmm.To Ton.ar:::s-Trnnsrerir emis

são feilt\ import.'\ transf~Jrir h\stro. 
O SR. 11!.\YRIXK- Não, a.bsolutt\menttl não; 

é esta o ponto da nossa. di.>ergencia. 

o Bnnco da RepulJiicn cootioua!";io em nome 
uns Bar;tcos Set~S propt·iet:\I'Í9_S,por isso que eu, 
como vtm dedtze~·. ellasestaoaveroadas com 
a clausula. de inallena v eis ; e é j ust:l.mente 
por isto que o ;~rt. 5• da. lei n. lõJ c de 
1893, autorisou o governo a entra1· em 'J\c-
cordo com os Bancos. visto que, sem elle a. 
tnmsrerencia não se oper:~.rá, ao menos lei.u
monte. 

Ort\, Sr. presidente, si os decretos de i de 
dozemhro ue 1890 e 17 de dezembr·o tle 1892 
est:.l.VRnl em execuçúo ; si oü.o ofrlll'ecia.m du
vidas nem cb vam log.w a. i uterpretitções op
posti\S ; si B:10cos e governo tinham nelles 
clnra e perfetl<ltner.te esta1->elecidas as rela
ções juridica.s e de interes;;es ; si reconhe· 
ciam o;; direitos dos B:\ncos á iot!enmis:I.Ção 
e tirav-am-lhes a propriedade das •tp<>lilleS • 
pórqu~. perj:unto, o legistador tle 189ll' 
Jlllgou neceSSILI'iO, iudispeosavel o art. 5• dà 
11!1 n. 183 C, de Z:l de setembro; que é a 
prova mais comptett\ de que tnesdec!·etos nad:l. 
definiam 1 

Di?. o a.rt. 5°: Para exeCUÇtlO do decreto 
d~ lí '.le dezemb:·o ~e 1892 na. p_arte quã pro
Vldencta. sobre a untd:l.de da. emtssiio 0.'\ncaria. 
é o governo a.ntot·isado a entrat• em accordo 
com o~ dive~s Bnoc~s emissores para trn.os
fer<:nCla de !mas eonssões e resoectivos las
tros, no sentido de indetnuis.'\1-Ôs por conta 
dos recursos destioados á constituição do fun
do ele garantia.. das vantagens e direito que 
lhes são C.'\:lsados e devendo qua.esquer dill'e
rençns a f,,\•or dos Buncos ser levnd"s á conb. 
dos respecth·os debitos para com o The
souro. 

A indemnisação sert'L b.'\Sea.da sobre os juros 
das :\polices depositadas. qua.odo COU$tiluidas 
nest:1. especie os lnstros ou sobre osjut·os das 
:1polices substituid:•.s de emis~ão metnllica., 
durantt- o pr;\ZO de seus privilegios.» 

O Sa. ALRERTO Ton.m:s-R.esponderei o. 

. Ha.ver:'l. }1:\ua. :n_ais claro e positivo do que 
tsto, que dtspensartn, qunodo 111esmo hollves
sem, quaesquer ou tr<\S leis que pt·ecisa.
meote tr-a.tas.:em do l\Ssurnpto 1 

O Sn.. BEXEDICTO LEITE- V. Ex . se esquece 
da. ilisposição. do art. 4. o 

V. E:c Peço a püla.vra. 
O Sa. M:A. YRINK- 0 la.slro é uma proprle

d:\cle do Bunco : é seu :~,.ctivo ;:1. emissão é 
ob!'i~~.ão ; é seu passivo . 

0 Sa. ALRERTO ToR.RE:>-Lastro não. 
O Sn.. M,,:nuNK- Sil:n, l~stro. - Apolic<! 

deposi tnda é lastro e co•m os caracteristicos 
·de propriedade dos Banco~;, e para. maior forç.'\ 

· a propri;\ lei impoz ;\ avE!I'bação com a. clau· 
su.la de ioalien:n·et. . . 

Sn. . MA YRt:sx-Perdôe-me, estou lendo 
o art. 5~ ; hei de ler o :\ft. 4• tambem · mas 
dasde já declaro que este artigo <'penas 
mll.oda extinguir a fttcuhh,de emissora. dos 
B:\OCOS regionnes. Ni\o G~rve, llaU:l. udio.nta o 
ponto que estou di~cutintlo. 

Cou~guintemente não pó~ê ser alienaJa 
sem o conseusú d;~s duas l?:l.rtes. 

lsto é que é jurídico no meu entende!'. 
Assim, pois, as "po\ices ou suas succeda-: 

net\.s, emqua.o to não forem transferidas para. 

A questão, Sr. presideute, é ·Hsa. e simples· -
nos seus termos e o art. 5• a que venho d~ . 
referir-me.e.Jer. ê o seu unico,regula.dor. · • 

Elle autoris.1. o ·govérno a entrar em ac
cordo i e, o a.ccordo só' .tinha. por fim a troos
ferenct:i. dns emisssües, 

Ora. estando !sto tão claro, tão terminante,. 
pergunto, de que serve tudo quanto de con-
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fuso, de dubil), porve:nlura conste dos decre
tos anteriores ? 

Do nada absolutamente ; o si ::tssim não 
fôra, como comprelwnder-se o motivo que 
originon o art. 5• que hn. pouco li '! 

lmpossiçel seria, uma vez que o le~isl::tdor 
cauteloso e pre..Yidanto Erocurou Nnstil-o da 
maior clareza, reunidll. a maior precisão, sem 
duvid<\ para corta.t· o C\•itnr falsas iuterpre
t:lçQes; e é natnrnl .que isto não lhe acurlirin. 
ao espírito, se esti>e:sse coo ,·encirio ele quo :1. 
roateria sobre que le·~slaYa. uão estaçn. sn
jeit.'\ :1. du•idM o sophlsm:ts, oriundos da. dn
biednda c omissões dos decretos antel'ioras. 

O Sa. BR:-.EotCTO LTHTE- L~i3. o art. 4.• 

O Sa. :\1.:\.YRI:\k -- Jà qne V. Ex. t."luto 
deseja, >ou ler o art.. 4. • 

«Art. 4." Fica extinct;\a facnhladeemissora 
do Banco da Republirt:.'l. ao qn·•l ll•)S tet•mos uo 
art. 4°. do decreto d.~ . "i lle dezembro ·le 1890, 
foram incorpor:lJos os Pt'i'l-·íle;;ios dos demais 
Bancos emissores, dc:~ndo igua lmeute extincto 
o direito de emis:ão do B:tuco cl~ Ct·erlitQ Po
pular. c.-eado pelo decNto de 23 de ue1.embro 
de 1890. 

Este artigo é a raproJucção iiel do 3• •lo 
decreto n. 1167 de 17 do clezen.tr,) tio 1&-r~. 

Comprebencle V. Ex. Sr., presitle.r.te. Cllle<~ 
Sei'Vir este artigo à!; vist."\.S elo meu illu~tr6 
collegn, St•. BeneJicl;o Leite, 'l sna utilid<~lle 
não poderã. ir n lém d.e mo~t~tw rpte :1.0 lh nco 
da. LtepubliM C<lt·am uuicamente incot·poru
dos-pri'l'i!egios-O:ld:~. mais; cous:\ que. n.liâs, 
nunc:\ puz em duvida. ; apenas me hei limi· 
bdo n. considerar como ot'ig!nal'ia. de um 
a c to arbitrado. 

Proseguirei, portaJ:lto, oa minha argumen
tação. 

Sr. presidente. dnas opet•:-.c:ües t\is
tíoct:\S resultam do :h·t. 5~ da lei n. 183 r., 
de 23 de setembro do 18\13. 

A primeira que nu tol'is:\ o g-overno a. en trn•· 
em accor.:lo com os Eh\ncos p:ml c lar log:tr á 
trnosfl)reocia das emissões e respe;th'llS 
lastros. 

A segunda que, como consP-•luenci<\ da. pri
meira., ma.nrl:\ in·lemaisar os Baacc>s, por cont;t 
dos recursos destirmdos à consti tuiçãt) tio 
!uudo de a:u~oti:t, dns vnutagens s r.lit·eítos 
que lhe são cassn.dos. 

Nada pó:le haver dle mais claro. 
a leglsl<lAlor de lS!.l3, port·•ulo, ·.-e~olveu 

de fórm;t :\ oii.o dei:l:ar du viua.s, que os lnstros 
.. eram propried:ule 1.l.os B<lncos -e como bl 

. determinou que o governo eutr.tsse em ac
.. . -=- · .. cordo co:n~ estes-paro tet· lo~ar sua. t: \OSfe
. · rencia n.õ.~da Republic:t. Este a.ccor.l<t, pot· 

consequenc(a, é indi:sp~nsa.vel. 
E si assim não Ccs5C, :)r. presidente, si sim

. plesmente o legisl:Ulor tivesse iutenç:io 'do 
mde:nnisnr-os Bn.ncos dos ~ireitos e vunta· 

gens que ~los, é manife..c;JA <J.Ue· 
motivo. d&~~~u>.il\ o ol'tr-ig&l'~ à lll· 
c~uir nà. ~isP?siçã?. q~esmo 
nao lhe o 1 , , umca. razãó-=mf que 
seria cootra~ictorin, desde que conside:-ava os. 
lastros como proprieda.-ie do Thesouro e su
jeitos ii. sua linc disposição . 

l\Ias, Sr. presidente, no em vez disto, 
autorisou o accorJv: logo, é porque tiaha 
como incout.Jst:wel o direito do;; Bancos aos 
~e:ts respecli \'os lastros. Comproheusito per rei· 
lamente cot·recta, porque a.s leis n.nt~rior<!S, 
embora tod:t.. a sua arbitt~\riedaue, Olllln. dispu· 
ze1~l1U abs·)lutamente sobre taes direitos. 

,\s:'im. Sr. presidente, o accordo p:\ra a 
tx;ansrerencia dos hstros é lmlispllns:wel, re
ptto; e tnnto, que o B:~nco da Republicn. niodn 
não estit reorg:1nisndo nos termo:> da rererida 
lei ·Jc 2:~ •lo :;otcmbro do 1803, uoi.lll.mooto 
po'rque ... · ~ 

O S t<. AJ.UEitTo TCIR.RES - Isso nii.o prova. 
O Sa. MA YRt~r-.•.• · porque, para isso é 

ne~e~s:~rio que se lhe tr:tusnra os lastros dos 
&\Ocos, ou seus succeLI:\necs., trnnsfereocia 
ni:-da l!ão etrectn:ul:t, evidentemeüte pela -
razão ole ··onstítnirent os lastros um<\ pro
pri~t.lade e depender do accordo nutoris(\do oa 
su pmdit:t lei. 

O SR. BE::>ED!CTO LEITE - ?.la~ a. lei 
fall:l na tr:\Usferencía. dos la~tros e r.lns amis· 
~v~s ; portanto si estas já e:;tiln sob a respon
S<Ütili•lade tlo Banco c h Repuulica, não póde 
haver duvida qn:\nto ãquelles. 

o SR. MA \"RtXK-)lão ~ assim. 
Si o B:m~o ns~umiu a responsauilhhule da 

cit•ctll~çiio, foi porque o quiz. 
Mas n:io o de\·h~ ;lUtes ue 1\.'l'e!'b:\tla.s em 

seu nomo as <ll)(llh:cs suustitutivas dos lastros 
uo~ tc:r·mos tio art. 5• <lo uecroto n. 1167 do 
rle~embro de 1892, 3.Jl!lt'v\':tdo pelo :\l't. ;• 
ua lei n. 183 c, de 23 de scteml.tro de 1893. 

Sram poria.nto dnas oper~ões wstinctas, 
mas que :;c complekwam, e o Bancn, nliD era 
o\.Jri;;a..to n roalíZ.'\1' uma ames 1!:1. ontro. ; ao 
contt·,.rio, não del'ia separar-as p ol':l. evitar a 
anomalh1 qne se nota. no seu b:tl:\oço - o 
lastro nilo corresponder li. emissão. 

t:;to, pois, :n'o\'a que o accoruo é indispen· 
~avi:! pat·n n trll.n~rerenci:~ dos lastros ban· 
r.•t·ios ao d:\ l{eptu,lic:u. e l)ue, sem elle, set.i. 
art.itrnrio qualquer ;~elo do governo que o 
det<.lrmine . 

PóJe ser qne o ~overno mande :\Vat'b\rem 
nome do B.'\tlco da Repu~lic.'\ apolic~~ que re· 
preseotem as emissões, r•:m~ •Lesfa.zer o. ano--
malia a. que ~os vimos do raferir ; mas isto 
s~wà ·cous.'l. in'lepenllente lle conver,;ão dos 
lastro:;; ser:l. cous:\ inteiramente dive1'Sa. do 
que cogita n lei. 
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A condiçiiosubstaocial da:lei para. dar-se a 
transterencia dos lastros e chegar-se á sua 
conversão é o accordo, porque sô este póde 
tornai-os alienave!s ... 

0 Sa. ALBERTO tOR.R'ES--0 illustre 'Ministro 
dil Fa.:cntio. em ~c11 rclo.tot~io, tt·atando .leste 
ass•1mpt.o, diz I'JUe n conversão dos lastro;; 
:ntlepende elo accordo com os B:l.nco:> ; já. vê 
v . Ex .• pol'tanto, que nli<> foi por isso que 
ella .deixou de ser feita. 

O SR. MAYRil\"K- Tnnto depen,le,que ellá 
não se rez. ne1n se Cu. roi. co:mo jà. o disse, sal v o 
neto arbitrario. O nccot•do e ·indispens;wel. 

modo de ver e julgar dos direítos de outrem, 
podem dizer-me que estou errado ; e, como 
tenho de sujeitar-me á maioria, coosider.JJ"
mc-hel veucido ; mas até l:i. e estudando a 
questão, como ~estudo, gra.m;n<~.ticalmente, 
pet'Si!lto no. opinião. j:i. m:lnift>.Staria.. tle qne 
o rerel'ido art. 5• sô (Jóde ser comprehendide 
como o regulador do modo pratico pár;\ se 
celebmr o aC<"ordo, atim de·chegar-se á trttns
fereucia. dos lastros e conseqúente indemoi
St•çiio <\OS Bancos, independente de qualquer 
outrul<li. 

0 Sa. ALllERTO TORRES,- Não foi por esse 
motivo que nã,o se f e r.. 

O SR.. MAYR.l"K- O Ministro d:\ Fazend~ 
póde d;u· uma ralsa in_telligencia .i. lei . 

O SR.~· ALBERTO Totttt'ES·-::t1a.s si se tivesse 
estabelecido essa ft\IS.1. int.elllg-encia, a con~ 
versão ~ao estaria. feitA ~ 

O SÍt. M,n:ntNK- Arboitrariamente; Neste 
~'lS~; o fç_Qver.oq J~Spoodel~io. peln.s conseq_t\en-

7 cl~ 'f-'Jjio~ttnrJo de boa fé. - .. 
' 4'J S:t. ;At~rtta1o Tom~ t::!;-v. Ex. nrw pôde 
att~iuuir-me otitros intuitos. · · 

O Sn.: ~bY&I"K - Nilo, tenho nr gnmantos 
preconcebidos, n"m me sirvo de sophismas. 
Procuro· sempt·e tliscutir com a maiot· clareza., 
mórmeote at"tig-os de lei. 

0 SR. AL'BER.TO TottttR:>-Sem qnc isso im
porte dizer que cu sô ar~~umento com mà CJ. 

O SR. MA.YR.L.~I~-com ccrtez.'\. E a niioser 
Qtte cu já não saiba. ler, acho que o modo 
por qM comprchendi o qtte está no at·t. 5• d•~ 
lei n. 183 C, de lS9::1, ó I) verdadeiro, o legi
t imo e o unico. Póde o i !IluStre deput;1do com
prehender d uiscutil· com.o e11t~ndt:!r mel~or 
as Sttas vist:ts, que me mnntcret no que dJs>e 
h:~. pouco : torJas ns questões encontram sem· 
pre uma respeitabilidade jurista que as 
defende e outra qoe as .ncc•ts;L, quanúo não 
eacontra.m em uma só o defensor de hoje e o 
accu5ador de :lmo.ohã. 

Port:t.nto, pôde o illostre deputado concluir 
do modo que m;~is lhe aprouver ; mas eu, 
que não sou :ui vogado, · cu que sou commer-
cia.nte .. _ . 

O SR. ALBERTO TonnEts- Aqui nenhum de 
nós é :l.dvogndo. 

0 SR. BEi\"EDICTO LEITE - Y: Ex-. diz que 
em face do a.rt. 5" noo se põde fazer a tra.os
ferenci•~ tio lastro ; mas como esse artigo diz 
tambem dl\ tl"<~.nsfereucia do lastro e emissão, 
pergunto : - houve ou oão transferenciA de 
emissão? · · · 

u S&. 1\IA.'\."R.Il\"K - NiLo houve. v. l::x. 
tet;;. a bondade de attender. Si vis pacenl 
para beUunl: - venho preparado para paz, 
porque <lSt:~mos em tempo de guerr-.1. 

Tenho presente. Sr. p;l'esid_eute, o balanço 
tlo Bnnco tia Rc,publir.a do Brnzil. de' 31 de 
julhCI ultimo . Ne:se bt~lanço, o Banco men
ciont\. o algarismo da. propria emissão confun
dido com o dn. que lhe foi encorporad:~. do 
f:!(lllCO ue Credito Popular do Bmzil IÍt\ impor
t.lncín. total d.: 306.000:000$000. 

s\OteS ÓO proseguir, convem Ôizer QUE! este 
Banco de Credito Popular n:id~ absoluta
mente tinha. com o decreto de 7 de dezembro, 
porquanto foi nomeadamente exceptuado d:~. 
obrig:~ção imp:>st.'l. aos dem;1is Bancos. E!l
tret;tnto, o n.rt. 3° do decreto de 17 de dezem
bro de 1892 exting11e-lhe a raculd:ule emis:.. 
sor:i. e em 1893, quando !oi disc'utido este 
decreto. n.lltHl.l ::t.lter:'LIIo pela lei n. 183 C, do 
mesmo aono, ficou acceotuado pelo illustr3 
deput..'\do St·. Rosn. e Silva, que nem elle nem 
o dt~ l<.epublico. teriam iodemnisação em caso 
algum. 

O Sa. MA.Yl'-11\"K:.. eu, -·que só compre
lionuo as leis pelos sous t•ermo!;,natur:Llmente, 
S~llJ. ... preoccupnção · .. de = especie ,.a.y;uma,-.;:SÕ 
posso dar ao ;trt.· 5•·a mterpretaç.ao· que.ve-

Poi~ bem, St•. president<l, ap<lr.ar disto, foi 
e:<actamente o unico estabelecimento que o. 
teve ató agora. Cito o facto npena.s pará. 
mostt'at' como stO diversos os · modos de ver, · 
compreheoder e resolver n. questi'to da. inde
muís.'l~lo, sem que de modo algum elle me 
sorpreheuda, pois fui autor . de um(l.. emenda. 
que mandava iodemnisa.r não ·sõ :1. esse ~a~co. 
como o d:1. Republica, de par· ·com os r.egio
Mes. Os direitos para. mim eram petfetto:.:. 
mente igua.es. Cootiouando a. exposição do 
balanço. chamo a. -voss."' attenção, Sr. presi
deôte,. pnra :1.- vet·h.,. . ...,.-" Emissão dos .B:~.ocos da. 
União - 33.000:000$000:· Estes· Ba:ocos são 
da B1~hio., }'ernambuco,;;S· Paulo e Pa.rà.: 

nho de reCel'ir. · , .. . ' · 
· Os illustres collegas fayor<l.cidos por outro.s 
elementos, doutos n·a s::tenct:l., .. ~m . conhecl· 
rncntos especiálissimos d(l. maten:~. e soccorro 
das respeitabilidades que se atreiçoem ao· seu 

c:uu:J:1 v. ·v 

· O Blinco da Repu blica: poís, nccus:~. como 
proprio. emissão ;~qüellâ: que re:~.lmente é ré~ 
unida •.. 

0 Sa. AL'BER.':ÇOTO~~Està:cla.io. -. 
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0 SR.. BENEDICTO LEITE- A outra recebeu-a 
elle. 

OSR •. MAYRJNK .•• a que lhe veiu do Banco 
de Credito Popuhl.r, cuja. transferencia. de 
lastros e emissão .foi-lhe feitn. a.pó~ o accordo 
deste com o governo- i:;to e, eth obect·vanch 

. do art. 5• da lei n. 18:) C, de 1893. 
Diz! p~rem, o illnstt-e deputldo que si figum 

. a erntSS;M, ~g~ram os lastros ; vou provar 
que asstm nno e. 

0 SR. AL:BERTO TORRES - Eu não disse 
isso. Disse que o· art. 4." do decreto de 7 de 
dezembro, tr~usferinrlo ::~o Banco da. Repu
blicn. a.. responsabilidade d:~. emissão dos Bancos 
emissores regiona1e:> iJl$0 {<!Cto tr~,ns:'et'iu 03 
lastros. 

O Sn.. MA YRINK - Não, senhor, e vou dar 
a_pr~y~. _ Q':h\t~to ~~ emissã(\. j:i. expli_C!?.ei. qu_e 
fi:gura na verba dle 306.000:000$000 do pas
SIVO; 

O SR. Ar,mm.t·o Tor..ttES - Sei que ess.1. 
tr<tns1et•enci;~ de lastro não teve log;n· e.IIecti-
meote. · · 

O SR. 1\iAYRL'õK·-Mas ·si não teve, Y. Ex. 
~tá auxilia.odo-ro.~. 

O art. 4• do decJ~eto tle 7 <le dezembr·o não 
cogitou ·de transr.erii· emissões, nem lii.Stros, 
mandou apenas ineorpora.r privile,(:'ios. Per
gunta V. Ex. como é então que o Bauco as
sumiu a respocsabilid<"(le <ht emissão ! Res

_pond<;~ que o Banco . ant(;cipou-:;e a assumir a 
respons..'l.bilidil.de dc~ssa. emissão de :33.000 con
tos de réis, simplesmente na · boa fé filha tla 
presuasão de que o accordo : fosse celebrado 
de~tro de breve tempo, tland_o loga.r á ioscri
pçao em seu nome' das apohces respectiva.::, 
coro o que equílibr:aria o <tctivo c passivo tio 
seu balanço. 

a.s em que fossem c~nvertidas os lastt·os, e 
sem clausula alguma; nem onus de quat. 
quel· e:;pecie, o que constitue prt.va evidente 
de que o pensamento do legislador r.lo decr<Jto 
de 7 tia dezambt·o de 1890 foi, unicamente 
reduzir o numero dos BM1cos emissores, 
apro'l"l:itando-se das circumstancia.s do mo
mento, que de algum modo difficnltavam a 
emis~üo sobre o ouro, pois, o seu preço era 
acima. do par; restando <t de apolices fJUc 
com qmtnto provavel·, todavia. ni~o porlia pre· 
1rer qne tambem fosse embaraçada, por acto 
do governo. como o foi. 

A pen:t pois resultaote .do prazo marc;tdo 
nã.o h bem ; não i nt•!rP.~wa. ils detmtis cou
diçõe~ tio contrato e tauto que o le;islador 
do decreto de 17 de tlezcmb:·o de 189:!. e pos· 
terior•mente· o de 23 de setembro de l89:j, 
ma.nd:u':l.m que ns apolices da conver;;ão -elo; 
lastros·~ fossem ·"sinrpleslliente · - · inscriptã3 
em nome · do Banco da Republica. - -isto 
é, sem clansnlns, nem condiçues ouero-
ro&\S. · · 

Eu tretan to, Sr. presit!oute.. <L responsa· 
IJilid<i<le a.53umid;t pelo :' B<Lnco d;\ Repu
blic;t. não ricou descobet·t;t ·rorqtiauto; a.i'nda 
que não possuisse us apolices correspon· 
dentes, tod;l.via, ellas - continuaram err. 
nome · ·dos Bancos, como propt·iedade ina· 
lienavel; -

Assim não repugnou tomar tal respousa· 
pilitlade. Sómente pam que a todo o tempCl 
se pudesse tli:cl'imint~.r as divers1U> emissões, 
pôl-as sepa ratlameute no seu lJalan~'O ate que' 
o accot·do tlésse logar iL inscl'ip('ão das a poli· 
ces em seu nome nos termo; da lei n. 18:~ c, 
de 1893. · 

O SR. Ar.BERTO T01~1ms - O Banco da 
Repuhlíca é que não se púde recus:tr ao cut71-
pl'imento do art. 4" do decr·eto de 17 de tlc:· 

O Srt. Ar.B~RTO Tormes - Foi em Ctirnp1·i- zembro de 1892, que fez :L fusão do;; Bancos 
•nento (lo a.t·t . ·1.'' . dos Esta•los Unido::; do 13razil c Naciônal 
. o SR. MA YRI~K _ Não senhor. ·.Já acabei de ficaudo-llle logo nesta fusito impÓito 0 de-
provar que este at·ti,zo não tr·a.t:.~ de t run.:- ver de rccebet· as emissões dos Banco::; re-

~ ~ gionaes. 
l'~reulcia. de hsdlros, nem de emissões: tr·at<1. Porta.oto não fui IHL fé de uol uconteci· 
stmp esmente e iucorpot·:w privilegios, qne 
absolutamente não é'" mesm:\COuS<\ . .Não é mento . . adventiqio, inas sim . por .disposiÇr'w . 
licito escurooer o r1ue esti~ tão claro e ao <'1· da. lei. · 
cance da. mais... O Sa. !IIAYRINK - Não muclo de opioião. 

O.Sa. AWER.TO TOR.Rf>S _ E' uma inter- Foi a bo<t. fé conjunc:tnmente com <t certer.a 
P:retacão sua. ~a. inalienabilidade das a.polices. . · 

0 Sn.. MAYRC.'1\: _ Tal e IJU:Í.l. ~ nã~ peço 0 Sa .. ALBERTO TORRES ..:.... Foi a lei. ·1 

.. acoparticipaç.io<leV. -Ex. · . · ...... ,O SR. nL\.YRINK - . V. Ex~ pódeprever- o . 
'· ~ssim, Sr. presidente, ror essa a razão que !li!G. ha de resultar ·ct.as . ·transformações ~r 

·:::-· .. - · t;"1l~fpu,-::para.·, q~e '70 - Banco -se'··antecip:~se '·.ã· ,que~o~unrlo .. bo,uver:P_e .. Pa:?sar.J .<. ~'·:.,., .. ,.,~ 
.. · · · tomar · a ·· responsa.bilidade da. emissão tios · ::~Quem -sabe o:que ·poderá. · acontecer · ,:lin(la: 

B:mc9s .. d~l UniãQ, itod•,pentlente .de, , simulta- _:mt~s d_?-_ co~plet.'l.. e;XeCuçiio d~~a}e!. ? " .. : . 
- nep.me~te, ~et~er~ iioscripta~ eni seu· nome as . P.ortuil~o o ' J?ar.)co :i.qtecipando:se a, tomar. 

pespecttv_as .tpo!tces •. Apohces que . cumpre compromrssos antes da. execuç.'io da lei ·pro-
. ter em VtS!a, 1~ao .~;er1a.m as dos, Bancos, mas cede ou não· por boa fé . · · · ~ ·· · ~ !, 

. . . . . : t 
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Sr. presidente, disse-o e repito :1. responsa.- O Sa. ALllER.To ToRRES - o cambio esta.va 
bilidade assumidn. pelo Banco da Republica Ca.rf.o de saber que os htstros não estão con-
não soffre conte$taçã.oS vertiuos. 

M.ts .o a;:to não es~ completo pois lhe fu.lta O Sa. BEI:\"EDICTO LEITE- Só si o cambio 
a inscrtpçao d<\S npolices. . não leu o t·elatorio. 

o Sr. BaNEDICTO LEITB: - Entretanto o o Sn.. 1\L\"l.'rtr:-;K _Podem os mostres depu-
accordo não se fez.. t:tdos oiio ligar impot·tancia ao facto; mas no 

o Sn.. MAYRIXK - Mns jà disse que justa- meu Diodo de entender as cousas intluem nas 
mente lbe falto. es~e sact'õ\mento. relaçõe::; internncionaes dn. moeda, não ba. du-

O sn.. BENF.:orcro LEITE _ v. Ex. então vida que a noticia da diverg-encio., entre .o 
está quebrando 0 seu argumento. Ministro da F(l.zenda e o pres1<lente do I;lanco, 

annunci:>.da por uma folha que gos;~ dos fôros 
O SR.. MAYRJ.NK - Não comprehendo. de bem informada-, foi uma razão para que 
V. Ex. ha de pern~ittir-me dizer estão eqlli- no pt•imeirO momeu~o o cambio desce~e. 

vocado, não quebro. VV. EEx. admtttem que poderu1. pela 
Tenho. dito e susten~do que o Banco da mesma. razão subir; isto entretan~o depende 

RepnbliCa. ainda não tem ern seu nome as apo- do modo de comprehenrler os serv1ços ou des
li~s corr~~ondente:ni.s en1iS5(ies ; ã.SSuüiio i servi~ d~ directoria. E' portanto uma. 
responsabhdade na fé e Elm r;uã.o de saber questa.o proprta.men~e de VV. E&x. Eu! po
que ell:>.s estão averbadas c~m a. cla~J!Ia de rém, gue so~ oegocw.nte e como tal obrtgãdo 
inalia:veis; <~ssim, si a.ma:ohã qualquer cir- .n. ouvn· ~ a mf<!r!Dar-me do que s~ passo. na 
cumst.'\ncia ou acontecimento vier alterar a Praça, tlve nohcta. de que o cambto estreme
vida do paiz e iofiuir desthvoravelmeote no cera 1/S por tal motivo. e achei logico. 
seu credito.e nas suas relações econorilicas e: Esuwa. eu, Sr. pres1dente, d.em?;tstrando 
financeiras desvalorisando suas apolices fi- que embora o Banco d~ R~publ•~ Ja accuse 
c:\ndo consequentemente a. emissão a.. desco- em seu balanço as ~em1ssões proprtas e as dos 
certo o Banco téria a No,ção ·· como respon- Bancos da União em verb(l.S especiaes, todavia 
st~"t"el' · · não figuram :~.inda em seu a.ctivo os l:tstros 

"Foi: pois, nessa. fe, que ,, B~nco acceitou a corraspondenús, que formem n. garantia de 
responsabilidade. pois tem firme convicção de taes emissões. 
que seja. qual for a situa~ que os destinos o Sn.. ALBER.To ToRRES - Isto é sabido. 
preparem \)ara o pll.iz e ainda no. pe\or deUas. o sn._. 1\fA:rnn.'l\:-M~s isto e um argumento 
não lhe seri negada ou apolice ou a gara-n- que apresento pa..ro. r::ostra.r ao nobre depu
tia, provado como estâ. que aquella. estã. a. ver- tado que o decreto 183 C, de 23 de setembro 
lnda ua Caua. da Amorti:r.ação como inalie- de 189~, ainda uão està em execução nessa. 
na.vel e o ouro estú. depos·itndo n::~s a.1·cas do parte. 
Thesouro. E, Sr. presidente, esta questão dos Peço lícenca. Sr. presidente, para lér o 
lastros jà v:~.e produzindo ·e1feitos desagrada- art. 1• do projecto da commissão de Or~-
veis,"quiçà inconvenientes. mento, ora em discussão. 

O jornal annuncia crise na administração do <Art. 1. o o aceordo de que trata. 0 art. s• 
t Banco d:t. Republica: qual porém 0 seu mo-. da lei n. 183 C, de 28 de setembro de 1893, 

uil ~ Diz-se: exigencia. do plresidente- do Bancõ para 0 fim de realisar-se a. traosferencia. das 
; ao governo para a reorganisação do estabe- P.missOes e respecti>os lastros dos Bancos de 

lecimento nos termos da. lc~i, dando-se di ver- emissão regionaes para 0 Banco da Republica. 
gencia no modo de realisa.r-se a operação. do Bl'azil em execuçãQ do deg:eto de 17 de 

' l..<:to e o que se sabe por Ull1:l. -caria do Jornal dezembro de Ui92 e C'l..m· inde~jsação da&. 
do Commercio. ... vantagens e '-'1reito&··~dOF~!l6 mesmOi 

O SP •• .ALBERTO Ton.n.r:s: - Mas a. camara. B:tuco::;, terá.como iimfte o ~úeto de 15 
não póde ·ra.zer obra por ,arias de jor- ao o os de jlll'os das apolices; que constituíam 
naes. · · ou vierem a constituir os seus hstros, nos 

O Sa. MAYJ.UNK- PerfE!itamente. Mas re- termos da presente lei.» 
ftro o facto apenas para mostrar a· V. ·Ex: os Sempre qÜe sediscúte nesta. Ca.mara. assam-

. inconv~nientes de um·a.· llitoação· indefinida ·ptos queentendem.comosBancosregionaes, é 
. que_ es_tà.. produzindo :resultados' . prejudicia~s argumetito obrigado, :' que :~ bo.tburoia, ·a 
aos· intere.'!Ses da. ·Nação, co1mo· o 'demonstra a ana.rchia. financeira, pela. Iargue1.a. das 
baixa ·do cambio no .mesrno dia. ·'em .que se -emissões, dellcs procedem. · - ·· · · ·· 
soube da d.ivergench\ en'lre o ministro e o 01'<\, peh\ not:L que -tenho em mãos e que a. 
~residente do Banco, em :u:;sumpto de ma.xima Co.mara ·pó<!e verillcar, a. emissão dos Bancos 
•mportancia., como rea.lme11te é o da. reorg:'\- regionaes fcit~\ o.té .30 de ·dezembro de 1890, : 
nisaç-lo de accordo com a lHi. represênta, apenai 23.000:000$. dos quaes 
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4.000:000$, baseados em ouro e 19.000:()()1)$ Banco Emissor dn. B:1.hi:1.: 
em apolices. · 

Seri<t, pois, crueldnda altribuir-se-lh~s 
o motivo origina1rio- do de reto de i de 
dezembro, como principio de um plano p;:tra 
cortar os lamentaveis etreitos do e:~:cesso e 
diversidade de meio circulante; não. 

Com emissão tão reduzida seria ate ridiculo 
semelhante presumt?ção. 

Apoliees - Capit<1.l e juro 
-ouro .. ....... .... . . . 

Apolices- Pn.pel. ..•.•.... 

Banco Emissor elo Norte : 
l1p<>lices- Ca.pital e juro 

-ouro ............... . 
Apolices - Papel ••.....•• 

8. 330: 3005000 
!.179:700$000 

9.510:000$()00 

750: ooosooo 
250:000.~ 

E convém pondernr, Sr. presidente, que lle 
em 30 11e dezembro• de 1800 os Ba.ncos tioha.m 
tal circulação de 23.000:000$ ; em 1892, 
quando e:tpirou o prazo para. complemento 
das emissões, o tot:ll representava 36.000:000~ 1.000:000$000 
incluindo· o Banco •de Pernambuco. · Banco Emissot• 1Je Pernambuco : 

Portr~.ntó, si balburdi:~o e anarcbia. honve. 
que P.Udessem determinar a meclid<1. coercitiv:i. :f 475,0ii ao cambio · de 
impo.;ta pelo .a.lludido deoreto de i de de- 10 l/4 . .. _._.......... . .. 11.123:452$Si0 
zembro dà 1~90. é evidente que os seus pt·o-
voo~ores nao forn.-rr.~s BMcos regionnes; :1. A' vista destes lrt.Stro:; fiz os calculos de 
caus.1.. tem de ser· pr??Urada em outra fonte. conformid:lde com os <J.rts. 5• e 6• d,\ lei 
reca:hmdo a re~poos•~bthda?e soôre quem f<'r. n. ISS c. de 23 de ·setembro do 1893. 
mas o que nao é JUSto e Janç.al-a â. conta· 
desses Bancos re~itOnaes. _ 

A lii$torin. fin,mc:eira de 1890 nhi cst:i. para 
prova~ que os ~ancos do Brnzil e N:tcional 
obtiyeram do governo a fnculclade de emittir 
50.000:000$ cada. um sobre deposito d<1. me
tade em ouro o foôram elles que nesse anno 
de 1890' eotupil'am os ci naes da. circulaÇã.o 
CODl 100.000:000$000. 

E.fallo em nome t.h\ justio;.a d:1. histeria p<>is 
que é preciso consi~onr que não fOJ'anl o> 
Bancos emissoces OIS provoe<\dores do decreto 
de i de dezembro de 1890. 

O. SR. "\L'BERTO TORRP.S - 0 decreto de 7 
de de7.embro visava outro fim. 

o-- SR.. !'IIAYIUNK - Visav:~. a unific.'l.ção 
dos Bancos como p:reparo pt\ra. a unificaçã.o da 
moeda. 

Vou, Sr. p,residente, trat:tr da detet·mi
na<;<1o do qucmtum da indemn~sação . 

Desejpso de ser E1xacto soccorri-m.e de uma 
nota do Thesout·o p,ara vGrdadeiro conheci
mento da naturez:tl. t: vnlor elos lastros que 
lâ. teem os Bancos. 

Ullt\ vo1. -E estiio lá ·~ 

Ora, Sr. presiuente, o art. 5• u.iz': 
A iodemuisação será base.1.da sobre os j uro; 

das a110lices depositadas, quando constituída$ 
nesta especie os lastros ou sobre os juros das 
:~poliêês substitutivas· do encaixe metillico, 
dnrt\nte o prazo de seus prlvileg-ios. 

E o art. 6°: 
ToJo o lastro dos Bancos emissores, exis

tentes . em ouro ou em n.poliees será conver
tido em npolices de capit:.\1 e juro:; ouro do 
valor nominal ue 1:000$ cada uma, vencen
do os juros de 4 o /o ao anno pagos semes
tralmente. 

O ouro scri\ calcul:tdo ao cambio do dia. d3 
conversão e as :~.polices pelo seu vnlor nomi
Ml. 

Em consequencin. do disposto nestes artigos 
e pn.rn sua: execuç-ão foi la vt•:\do o decreto 
o. !.553·E,·de 30 de satembro de 1893, mall
dando inscrever no t7rande Livro da divid~ 
pulolica. um emprestimo cuja importanci:\ no
minul.ibsse exactnmeote corres]>ondente i\ dos 
deposites de npolíces e ouro como· rastros dos 
B:1ocos; iicnndo por isso tb:ado ·o cambio da 
10 1/4 que era o do dia.. · 

. O SR.. MA.1.'R.l;srr,:. - Isso não . é da minhá. Relator da comm.i~o tive dê cingir-me 
conta. ao:; dicta.mes da. lei e conclui: 

Eis. os dados que colhi: 

· · . .Ãpolices- Capita.J, juro 
· e~ ouro; .... .... . ...... . 

. Ap<>lices - Papal:" ....... . 

que _as apolices sendo .. do valor e jurós .co-. 
nhecidos, .resumia-se. o. calculo :i. uma simples 

. :.. operação arithmetiea ; . . . 
.. - :·.~ .:. ..... q~e o ·ouro 7 teria. p~eirameote, ,de,.~. 

;"· p~lo px:o~ estaool~tdo.no.art. 6~ ja ~Je-
-.·· .· _rido,_ e depoiS de. ~r~nsrormado : em-a.polu:ts 

9.566:i00$000 submetter-se ao ~1tç calculo. '· , : . ·' · 
•134_:800$000 Foi, Sr-. -presidente; com9 entendi rurdispo-

siçúes · d:• lei· a que. venho de rererir~roe ; · e· 
10.001:600$000 creio que gramm:\tic:a,lmente·. ao méno~. ne:. 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página 24 de 31 

SE:SSÃO EM 10 DE SE'F.E~1BRQ DE 1895 405 

nlwroa outra iotelligenci~~ seria. permittida 
dilr-lhe. 

O art. 6° da lei n. JS3 C, de 1893, que c o 
que reguln. ou me\bor estabelece o modo pra
tico de operar-se a con'rersão dos ln.stro3 não 
póde ser nem tn:~is claro nE!m ma.is terminan
te: 

Diz elle que todo o Ia.stro - ouro - ou 
apolices será convertido em apolices de capi
t;• l e juro- ouro-; portanto exclue intei
ramente toda a duvida, mmt vez que os Ban
cos uão teem no Thesouro ·outt•os valores que 
porventura pudessem· origi'nar confusão. 

E passando deste para o final do art. 5° que· 
tet·mioantemeote dispõe que a iodemnisação 
set-3. Ms~adà sobre os juros: das :tpolices depo
sitadas, quando constituídas nesta especie os 
lastros ou sobre o;; juros das apolices substi
tutivas uo encaixe melallico, dumnle o praw 
de seu.s privilegio$·; •ê,Ee a ~rfeita ligação 
que existe entre ambos no sentido de bem 
acceutuar o pens:tmeíito do legislador·sobre·o 
modo de etrectuar-se a iodc,mnisação aos B<lD· 
cos, que ai·bitrarlamente foram pl'ejutliciidos· 

... em sens ·direitos-ê .iutet·ess·~s. - · · 
Eu j:i. disse. Sr. presideJute, que nã.o pôde 

tel' proqnzido .o effeito que .se oresume o de_
creto ~ll .7 de dezembro de 1890, porque niio 
me ·é possi vel· comprehenCiler como se lJOSSa 
licitamente privnL· os Banc:os ele todos os fa
vores da lei de sua org:~nisnçuo, e ao mesmo 
tempo obri!!'al-()s ao:: onus Que só ;:~cceít:1.ram 
em tt·oca : d:1. etrectividade d;1.quelles e filhos 
da mcl;ma. lei. 

Pee.o licença, Sr. presidente par& ler a ta
bella. que elaborei p:u:a. prévio conhecimento 
d:~ im~ortancia total tios jl;ros das a.polices 
durante o prno do; Bancos, calculadas de ac
C<>!'do com o final do art. 5° c1'1. lei o. 183 C, 
de 1893: 

Banco União de S. Paulo : 
Juros em 46 ànuos calcu-

lado o ouro p;mt estudo 
a.o cambio médio ue 20 
Banco Emissor da Bahill.: 

Itlem ....•.......•....••. 
Banco Emissor do Norte: 

ldem ...... .. ... •.... ...• 
Baneo Emissor ue Per

na.mbuco: 
Idem ...••...••..•..•. _ .• 

24. 758: iít.i$000 

23.402:822$000 

2.437: 448.$(100 

27.62.5:944$000 - -------
78.224: 99o$ú00 

· Por cousequeocia, Sr. presidente, nó fim 
do prazo do privilegio, os Bancos teriam re
cebido de juros setenta e oito mil duzentos 
e virile quatro contos novecentos e novent::l. 
mil réis·. ·- · · · ·-- · · 

O SR. BÚEntcro LEITE-Mas as apolices 
teriam desapparecido. - · 

o SR. MAYRL'-:K-Que importava isso si o 
canital dos Bancos ter-se-ltia resta.belecido 
pa'la. accumuh1ç.ão d<'l. quot.'l. de lucros nos 
termos lia lei ~ 

B comprehende V·. E:c que esse3 lucros 
pro\·iJ·iam das vantagens, dos direitos que 
hvje se pretende arr<l.ncar aos Bancos exi

Conseguintemento. não aclmittindo que a lei ;;indo-se deites ao n1es!no tempo _ 0 cumpri-
produz:~ ell't~itos diametralmente oppostos- mento rigoroso das obri;.;ações.,que tomaram 
nm que tit·a. aos Bnncos tudo, outro que dit na creo~:a !la imparcial execução da lei. 
tudo ao ~overno, julguei E:m coosr:íeocia. que B' t:.m(l. justiça um tanto ex quisita, . mas 
CSSO decreto Cl'i\. nuflo e entii.o formulai O 
projecto de accoruo com ~lste meu modo de qne em honra do paiz acredito não se con-

1 I summar:i.. 
en em e r· Aiu·ln, ~r. presidente, pelas operações nu-

Procuran•lo nm ·meio ele tornar a. indemni- tcris:tdas os Bancos te~iam mais * ~~ de· 
s:t.ç•i.o ra7.oavel. e conciliadora t.\nto quanto commis3ão sobre as hypotheca.ria.s que efi'e
possivel dos reCií.•rocos iot·~resses do governo ctnas:.ent, alem da differencia.l de juros. 
e B:tncos, estabelP.ci o jur··~ de 15 nonos da.s Or:'l., como v. Ex. sabe, estas opernções po
apolices conve•·tída:; segnn.do os arts. 5·' e 6• cler-sn-1liam elevar no co1·rer llo prazo dos 
da lei n . 183 C, de 1893. Como -porém as J3aoco> :\ dez vezes a ÍR!portu.nci<l. do capita.l 
apolices são em onro e o governo 1>a.g-a ou de cad:J. um, produzindo, portn.nto, só ess-1. 
em ouro 011 em moada. cortrente ao cambio.rlo vet'ba consideravel somma de lucros inteira
dia o respectivo juro, e attendenqo_ a qne nã.o mente líquidos ; mas não .é meu empenho 
serà, infelizmente; ··t;to cedo que o c<imbio appareot'lr, mas sim mo;;trar a. verdade das 
attirijl\. i!o par ou rtic$mo n. ta.xu. :r•'l.zoavel, causas, em desenr.argo de minha. consciencla. 
calculei esse '.juro par<\ o effefto da: indemni:.. e comiJ!cta orieiltaç-:io.dâ. Co.mar~,.por isso l.i
saç:io ri.o .cambto médio de 24 que · niriguem. mito-me a.os interesses que poderta produztr 
me co:1testarã · ser Jl!Uíthsimo sqpério!i' <!O ~pe,oas_o capital i'eali:>ll.do_ ~~ --c~<!a. Banco. -· 
qne natura.lrnent~o :p!l-i:q>óde-·t9~'-e_~_ -lon?o . . . . _ . _ .. 
periodó de.,.te.m{iô. : . - . ·Asstm ter1a.m: 

: . P.ortanto, . v~ .n :câ.lriãra .. que-esta.bele~i: U!'ll '.!~!lOCO U_ni~o d~ -S." P~~lo: 
· hmJte.razoa.vel se!ruodo o meu módo de com- Commtssa.o dt:ffercucml de-

preltencler os direitos dbs B:ancos,sem tõda.vià juros das operações hypotlte; 
de~cuidar dos inter~s de• Thesoúro. · ~ri~s.ell} 46 n.nnos ....... ; 4.600i600~il00 
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Banco Emissor dt1. B:tbia : 
Idem. . . ... . ... .. ...... . 4.364:600::.000 

Banco Emissor do Norte: 
Idem . . . • . . • . . . . . . . • . . . 460:000~:000 

B:.tuco Emissor de F'erna.m-
buco: 

Idem ...... . ...... ....... í.l56:i72.-:;oou 
---------
16.592:06:?$000 

Assim, Sr. preside.nte, além dos/8 .214:990:$ 
de juros das . apolict~:; os Bauco:; em i"'ual 
teiJ!po perceberian~ tmnb:_m ele lucro das ~pe
raçoes_bypothecaraas 16.o92:062$ que eleva
ria o total à 94.807:032$. sem fa.llar nos in
teresses que lhes >ld:vir·iam das divers.<s e va
liosas concessões do governo e do manejo do 
seu capital. 

Como v .. Ex-. , St·. PL'esideote, tleveriu. ter 
nota.qo, eu. calculei os juros das -apolices e1n 

.. sua totalidade · pelo ·prazo dos privi legios dos 
Bancos, nito só em ·observancia do tfnal dó 
art. 5• da ~~i ~. 18~: C, de 1893, como porque 
entendo, e J<l. por vezes o tenho maoife:;tado, 

·que o decreto de i de de7.embro de ·iS90 si 
annullou as concess•~es feitas aos Bancos, ~a.u
nullou tambem os O·llUS a que em troca eram 

- obrigados. · · 
Assim, procedi coherentemente com o meu 

modo de entender e!SSG decreto. Entretanto 
como meu intuito é deixar bell! cl<~r<t a. raz~ 
em que me fundei par: ~ provar como indem
nisa~.â.o o producto d:e 15 annos dos juro~ dilS 
apolices, seja-me lic:ito, Sr. presidente. ler a. 
ta.bella que formei considerando a. metade. 
apenas de Utes jnrc•s como se estivesse em· 
execução o Decreto de 17 de janeiro u l 1890. 

v. Ex., Sr. presidente, sabe que pelo§ ..J.•• 
d? a_rt .. 4" deste dec1:e~o os Bancos adquiriram 
du·e1to a metade. do:s Juros das apolices dos 
seus _lastros u~tmada a um fnndo para. f;<t
ranb.r o serv1ço d~1s. letras hypothecur·ias. 

Pots bem, admatt:lodo-se o rigoroso cum
priJ?ento dessa. disposição, O!> Bancos perce
b~rw.m durante o pr;azo de seus privilegies: 

E', JY.l jog, de eoncluTr qu~~ sS os B!Uioos nã~ 
fossem SUt''jll.'elldidos... · · 

0 Sli. ;Atia2 l'lTO TOR\'t~ di> llYn U.~l'ta. 
O Sn.. MA YP..INK ••• si a lei continuasse em 

execução, · e ·fôra da t.od~. n. duvida. qne os 
Bancos perceberiam, além da meUtde dosj uros 
das apolices, os interesses resultantes da com
missão e diJl'ereocial de juros das operações 
hypothecarias; e do quadro que acabei de 
ler vê-se que a somma total subiria A 
55.iOS:S67§000. . 

Ora, Sr. pre::-Idente, tendo demonstrado que 
a totali•hlde dos juros das ~\polices,. calculados 
nos termos do art. 5• da lei n. ISS C, de 1893, 
montaria a 78.224:990$; que a. elas opera· 
ções bypothecarias subiria a. 16.592:062$ 
e finalmente, que a. metade da.quelles Juros 
das ~tpolices, reunida i somm:\ dos: interesses 
hypothecarios;-produziri:l. a." impot•ta.ncia· de . 
55. 708:86i$; entendi que não· seria desa.rra~ 
zoado propondo 15 annos de juros para 
inuemnisaçii.o de cada Banco1 segundo o res
pectivo capital . 

Corresponde à terça parte do pra.zo·de dura
ção; em virtude ·daJei organic.'l. · dos·-Bancos; 
E para qne a Camara conheça previamente 
a. somma, peço licença paril. ler o quadro. 
detu.lbaclo do que toca a. C<\(h\ Banco, cuja 
totnJidade julgo não exceder~i. da· l6.00U:OOO..$ 

O Sa. AL!3ERTo ToRRES ...:.. Par:\ todos· os 
Ba..ncos~ 

-O Sa. MA.Ylli'Z\K - Sim, senhor; como se. vil: 

ll3ucn l,;nUio de S . P:tulo.. ..... ... .. • 6.300:000::000 
lhnco BUJi,osor d:1. Ho.hi:\... ..... •• ... .. ü.OOO:OOO.j()OO 
ll:uoco Eouis..<or tio Norte........ ...... 670:00:l.~O 
n .. nc~ P.uoi:;.<or de Pel'D:llllbuco.. .... .. 7.·í5l:OOO:SOOO 

Dedu~indo..,;eo e~ccJen· 
te . d:1. ilupo)l't.:oncil\ o lo 
lAstro do li:>neo Ealis· 
sor d.: l'~rnaUJbuco 
.c ·íOOim " 10 s ...... 

p:~.ra. o tout d::t suo. 
e:ui$~1o .... . . ......... . 

11-12 ':4:>2.,.~~ 

i ::O. ;)58: 200.':000. 

:20 .1•:!1 : ilOOSOOO 

Bo.nco Uni:'io de S. P~ulll ," 
Juro~ de :\police~.. .... 12.3i9::l..'lSSCOO 

" Comprehende-se que, não possuindo eu 
dados exactos tias conta:s dos Bancos com o 
Thesouro, o calculo que apresentei póde niio 
SHr rigorosamente certo, mas C:: o mais a.ppro .. 

Commíssio, etc. sobre ' 
l1ypotueco..s..... . .... 4.GOO:oo~ iG.9i9:3SS.~ 

Banco '!•níl<Sor d:>. B~h i:> : 
• Turos d~ :.polices...... 11. iOG:HtroDO 

. <.:om1ui..~o, ete. sol.re - "" 
hyp_~t~e= .......... .o!.3i·\:600i>OOO 11>.03i:011BOOO 

!3~nco· Emissor --lo Nor1le : 
Juros de· :>.polices.. .... 1.:21$:72!$000 

_ .Com!ll)ssil'Õ, Htc. sobre .• 
·.-·;~ .. - hypothec:ur.~; ;. ;;. ; .-.. .. 'liBO:OOOi:OOO - 1. G~!ii724_~ 
· < · ·. ·-· ·B:~.nco EmlS.~or de . J>ern:>onbuc~ : ' · · 

Juros de :ipolices . ..... .. 13.81~:\)7~000 
Coo!lnl:..'<\iio, · etc. sobre · 

h;rpothec;~_~;:·: : .' ..... : ' 7.1;)():i72.~ 20. 9G9:7.o\ol$00() 

'. ~~ii'$:$67$000 

ximado possível d:\ verdade. . . 
Ass;im, Sr. presidaote, na minha -dupla . 

qualidade de humilde membro desta. Camara :-: 
e relatqr dt\ Commissü:o de Orçamento, de::;ejoso~ 
de dt\r·golpe decisivo na que$tão·,- desejos( 
mesmo de d~,llviar ou evitar uma. ac(;â.o jcdi~ . 
ciaria~ . cujo· resultado ningiiem:'Póile · pi·ev'(lr;-":; 
mas que os termos -precisos da. lei induzem :• 
u'ma solução . ta.lvez ·.~m:ús' elevada. ·pai·a.-· o : 
Thesouro;não· hesito em dar o ·meu voto no.'~ 
sentido de ser p3-ooon. aol! l3ancos a indemisa.çã~;:: 
que Pl'OIJOilho'~ · · . . . · :" .· ·. . . . 
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E' verdade. Sr. -p(·esidenlte que poder-se-ha. ~\ unica intelligench\ do ftoal do a.rt. 5• da 
dizer que 15 a.nnos ê muit,o, bastaudo apenns lei n. 183 C, de 1893 t: :t qne acabéi de dar. 
lO ou menos ainda ; isto, pore~n. n[o pa.sS<\· Portanto. Sr . presidente.-o Banco de Per
ri:~ de uma simples questã.o de aprecia(:ão, nambúco tem direitos perfeitamente iguae;; 
que afin:tl seria. decidid<\, pela. m::Lioria de aos de todos os outros Bancos, porque, si elle 
votos. Quanto a mim, ·persistil'iê\ no meu não depositou apolices para fazer as Suas 
:~1;:-,.•ismo, porque acho qne é uma indemui- operaço::>es, depositou ont'o, e o deposito em 
saçiio r;\zoavel, pel(\, per<h\ das yantugens e ouro f,>i equiparado na. legislação, p;tra o 
direitos cassados aos Ba.ucos. · ' ~treito d;t inuemnisaç.ão aos mesmos termos. 

o SR. Ar.nERTO ToRRES da um aparte. as mesmas condições das apolices. · 
O Bauco de Pernambuco tbi autorisado 

O Sa. MA.YR.Ii\'K-Isso é questão de pal;1- pelo dect•eto o. 880, de 18 de outubro de 1890 
vras, que ·seria. intermin:wel. com os onus e tl\vores do decreto o. 165 e 

Não desejo tor·nnr a. diiscutir a--mn.terh\; outros de li e 19 de ja.neii•o dó inesmo antio. 
como rela.toi• do parecer, tlstou cumprindó· o 
meu tlever defendendo-o. O Sa. ALBERTO TORRES dá um aparte. 

Não tenho o menor inter·esse na questão, e O Sn.. MAY!tiNK-V. Ex:, tem a lei, tem 
sinto-me com tanta. digoidlade e independeo- os estatutos do Banco, onde a duvida sobre o 
cia.'como qualquer... que affirmo em face desses uocumeotos incon-
. ó.sn.~ Áx.nEaTo To-R:n:es-Mt\s quem o esta tesbveis 1 

coutest;\ndo 1· · -: O SR. ALBER-TO Toatü:s-Encontro esta lei 
O S M de li de.janeiro provendo unicamente <1 

R.; i AYRINIC- Não estou advoga::~do emissão sobre a.poiices, e o Ba.nco de Peron.m· 
interesses de niuguem, o.p•~Ms ,estou expondo buco emittiu sobre our·o ; lo

0
o-0 oão póde ser 

os elementos de ttne me servi pn.ra firmar o 
meu:parecer; A Ca.mar;\ que o· julgue, fazendo ..regida por-.css:dei. - · · -· 
aqnillo que enten•1et• melhor, na certezn. de O SR. M.~YRJ;.'IK-Seria assim si o Banco se 
quo.uão tleve,procedel' de nucootro nos dieta.- instituísse por. aclo proprio, sem depeudencia. 
mr.s.do-•lireito e d:\ -justiC:\,- ·por'qne · dn con- ou autõris;\Çiio llo · PGder Publico. · 
l~1rio nrw seremos legisl ~ulot·cs. (Aparte.~.) · Mas não. O B;mco vem ua. l13i e com seus 
A Cmnara. tleve llistrihnir•. justicn imparcial- uit•eitos-e deveres perl"eit:t e cl:tr::uneute uell-· 
mente. nf'LO se lieixando le•v:w por p:l.ixües ou nidos. · 
por odios. Si, pois, emittiu primeiro sobre ouro, do 

que sobre apolices, ·foi porque :1ssim conveio 
O Srt. ALREr.To Tortm;;; dá' um ;1.parte. ao governo, que plMejarn. um empt·e.stimo 
O Sn. MAVRINK- Ainda. !J,)ntem o nobre feito por elle, Banco. ao E>tado <le Pern;tm

tlcputa .. Jo r;,uou no B;uJco lle Pet·n:unbuco. ·buco na import<1.ncht de JO.OO:J:000$000 ... 
Pois. ou (1, lei não é lei, ou o Banco ue Per- O Stt. ALI?.Ell.TO TORRES-E tendo emittitlo 
Mmbuco está perfeitamente - co_llocado nas quinze mil contos de réis, (I. penas cmpt•eston 
nresmas con.dicues de_ qu:dquet• outro B:\nco. 6.000:000$000. 
E prot·ei que a imlemnisn<:ão ru3-od:úla ca.l-
cul:lr pel(\, lei tinha pot· base os juros das O S~.>. MA YRINK •••• e exactnmente pela 
apolices dos lastros constit,uidos nesses títulos obrigação imposta ao Banco ue ell"ectuar tal 
e tamueru das :\}lOlices Sltbstitutiva~> do en- emprestimo ú que llle foi ordena•J.,, •~ emissão 
caixe met:~llico, como diz 0 lím\l- do :wt . 5n sol)re o out•o, antes d<t sobre apolices. sendo 
da lei n. 183 c, •I e 1893 : :\ iotlernuisnçii.o serit. efl:ectivamente emprestada <1 qlt<~tltia de 
lJa.sC:\dà SObre OS jurOS das :.LpoliCCS Ueposi- 6.000:000~00. . . 
t:l•la$, <tuando constituídos; uest:t espe::ir3 os Além di;;so emprestou tambem ;\ lavo_ur:l. 
htst1·os on !:obre o:; jur·o!\ tlius n.polices sniJsti- ·rnuis •le :3.000:000$, em o~ro.çõe::; hypothe
tntivas do encaixe metalli•~ dnmote 0 pt•a.zó carias de cnj:lS lctt<1S o Bauco f:\.:c: pontual-
de seus pt'iYilegios. mente o serviço de juros_ e amol'tiw.~;ão. 

Niio ha., S1·~ pt·esidontP.. duas intellig~ucias O SR. Ar,BERTO ToRREs-Faz Ol<tl. 
para. esta.tlisposiçã.o da. lei.. · . · o Sr.. M.\.YRlNK...:. Eiitão v. 'E~. qi.teri:t 

Si, 'porem, o nobl'e depuu.do niLo Mceitn o que 0 I:Sa.nco suspendesse 0 pag-c~.men~u u6 taes 
qu? p~_e~c}:~ve ~ lei, tgZ~tur qUeStio ._. .. serv-iç:os 1. - - · . · · · 

O Sa. · ALnER.TO ToRREs--Acceito o que diz · Em que lei se fundaria para. justificar. Sel!
.J~.le~ .. de:.accordo. com-(1.~--propr_i:t- lei ·: Ü'7que- procedimcnto-1. _ ~ ·. :_ · ::-~::~~- ~:-· ··' · ·- - ·· 
·ni:io <lcceitó são ·in~êrpretà.<;iiles erroneas::-· · --·· Na lei da viol~ll,cia. ~ . ·.: ./ · 

o SR._MA YRI~1~-Erroncms 1 .. ! Si o nobre ... . a SR. ::ALUER.TO TORRES-::: Não dêvh.t ter_: 
d_eputadq 1;1ãÕ -r13speita. · aq u mo· que . nasceu de :reHQ operaÇões 4iP.ot!le~..rl~ cqn l.aJ:l~o ·com Q 
St, de nós, ·con1o legisla.d_or•ss, n:l.da:r.e.'\lmente a.u:-.ilio da · I\1et;l.de, ílos jucos, pqrq_~e ·esse,
tanbo·a dizer; Si;·uo entanto, respeitâ, então 'aux.ilio et·a.a~nn~ · J?~~ ~!lli~ ·com lastl·o 

•.,:.'"· . :.: ~ ... 
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de .a.policas e .elle não tinha feito .emissão com 
h\Stro de apolices. 

9 Sa. MA.YP.I~K -· O argumento não :~.pl'o· 
ve1ta. 

O Bauco operou por nutorisiio do [!o"Í-erno 
que "pprovot\ seus estatutos, 110rtando estA 
dentro d.'l lei. 

Além d.isso quMdo etrectnou as transncções 
hy-pothecarins. si n ã.o cogit.\>:t de receber 
jUfOS de apolices qu,~ renlmente não possuhl, 
contra.va em pOder <:ontiouar a. emittir soure 
ouro. no meno~. até comp!et;\r os· 20.000:000$ 
de a.eeordo com seus. estatutos pois acreditava. 
na. subid.'l. do cambio. 

AS vantagens d't\hi reStlltantes seriam a 
compensação d.Cfalta. de taesjuros. 

1.1as o nobre deputado sabe perfeitamente 
que o Banco deu comeco á emissão em janeit•n 

: do 1891. o g-raduadmente continuou-a. ate 
outubro do mesmo D>DDO. 

Pois bent, O$ <>xtr·emos ,lo cnml1io em 1890 
{o-ram 26 7 /8"":'20 5/S e .em 1891 ,_ .21 5/8-
10 3/4. dab1 }Xl'Jeoose• bem a>aliar do ~act·it!cio 
que o Banco tez p:trc'l. ••dquirir - ouro - ao 
elevado preço do mercado e depositai-o no 
TbeSDnro aõ-par. · 

Ot""J, suppon•lo-se 11ue :t media. do preço do 
our<;> em l89l fosse de 16.000 por :e é ~virlente 
que·o Bauco perdeu de prompto 6.2~0CO$ 
no deposito que tez pnra lastro d:~ emtssãó. 
A~sim, Sr. pres·i~ente, os 15.552:200$ 

qt1e a.ccusa. ~s:t em1s~ã.o fictu'am re.'l.lmente 
reduzidos. '!- 9.336:0100$, que o B:tnco no cum
primento exacto de seus ue>eres emprestou : 
seis mil ao .Estado de Pernambuco e mais de 
trcs mil a lavout~<l. do mesmo e Estados cir· 
c:uruvizinbos. 

Não p01lia \r alt!m sob peoa de d~astre 
1oavita v e!. 

E:;ses dous emprestimos represent::~.vnm 
nm:~. immobHísnção de capital, que nem pelos 
interesses, nem pel:lS· amortizações. permit
tiriam ao Banco cn'trnr em no,·a 'ordem de 
tran5:l.cçõescompens;:~dorasdas medioet·es vnn
t~ens qne delles provinham. 

Por is.>o, Sr. pr<~idente. o B:lnco teve de 
pnralysar suas operações para aguardar me
llJor oppoi'tunide.de e proseguir:. 

O SR.. ALBtaTo 'I'on:t>.Es- ,\ili V. Ex. dis
pensa de novo n lei. Ha.via uma lei que o 
ol.rizavtt ~ fu:r.Gr o omprGstimo.· .:· , · 

o sa. '1\Io~.YRINK -Não dispenso na lei; 
digo que o Banco não tinha recursos para 
emprestal' de ·1)rompto ao· Esta.do· de Pernam· 
buco 10.000:000$000. ~ .,. . 

,- · . . Ser-i l~:iliâ -"neêess~rio contlriúnr -~-e~ittir. 
_O SR..'~"BERTO ToiutES-Áfnrmo a. v. Ex. 

q~e. essé~seu a.r'gwllento será distruido corn-
~letam.ente. · 

O SR. M.:\ YIUNI\- V. · Ex. pormitt::~.·mo 
dizcl-o, não mo demover<i., nem o ospaço de 
uma. virgula. da.rnính:\ nr·gument:tç.1o. 

O Sa. ALBERTO TORRES - Não tenho essa 
esperança. 

o Sa. ,,fATP.uK-Não tem, nem póde ter 
porquecsrou bem baseado, e confio n~ 1-a~õ2s 
em que me fundo. 

Mas, por quA não podia o B:~.uco complet:w 
o emprestimo 1 

Porqu_e, qunndo re~ a J.lltima. emiss.'ío o 
cambiv ~ta.va. a. 10 S/4; ora, peço a V. Ex. 
dizer-me, e:a J'a..~avelmeutu possivel a com
prn .de ~ a 23.000 . pa.t<• serem 'depositadas a. 
8.890, istn e, p;tm emittir 17.?S0despender-se 
23.000 ~ 

Vt pois, V. Ex. que bavia impo>si!Jilidado 
m<u:ilesta. -para. o B11oco em completar o em-
pl'estimo. . 

Convém entreta.uto examinar, si mO$mO 
d:tdn. a. hypotbe:e do Bnnco ·querer nventu· 
l'ar,.s.e aind<\ com prejuízo, ser-lbe-hi.'l. pos· 
sivel a emissão ~ 

Respondemos não. 
Porque ahi està patente o · caso do Bt\nco 

Emissor da. B:\lti;~.. 
Como V. Ex. sabe, Sr. presidente, este 

Bnnco emittiu sobl'& npolices e sobre out·o. 
Em janeiro d~ 189'2 pretendeu conYerter a 

emi~siío soiJre onro, ·eul opolices e nesse seu· 
tido Nquet·euuo g-ovet·no. 

R comC> o.peuas lhe r.dtasse a sornma tle 
quinhentos cõntos de réis para completar su:\ 
emiSsão sobre apolices, solicitou o Banco pel'
missão p.wa erniLtil-;\. 
N~o íoi n.ttentliJo, prel'erindo o illustre 

Ministro da Fazenda. o seguinte despacbo no 
requerimento para. i con-çersão : « Dere
~ido comtnoto que se limite :l. ~missilo de 
0.5,00:000$000.» 

Pot· este despacho que não é mais do que 
n resultante elo ,juizo formado · pelo iltustre 
Ministro da Fnzon•!a sobt·e a necessidade de 
retrahir ;\circulação do p.1pel-moeda, como o 
•lisse em seu J'e\u.torio de 1892 d:mdo conta da. 
conver·são a quo me refit'(): "Em C;\ltu. tlo 
providencias le~islativ-Js teolto .zuiado n mi· 
oba nd'ministrat;ão iospirodo ntl's idéa.s que 
me pn.recer.1m just:~mente predominantes ua 
opinião. Refiro-mo a necessidade não somente· 
de limitti.r a actual mnssn. de papÁl em cit·· 
culaç-Jo, mas de prom,ver o seu resgate 
gr~idual.» . . . 

Não podia. haver espemocas de Banco at
~m emittir, ícsse qual fosse a. somma . 
. . Assim, Sr •. presidente, ttuando . mesmo _sg_ 
de:;se a oppor.tunidade do Bancó de Pernam~ 
buco adquirir on1·o • parn ln;;tro. não poclori:l. . 
COJn ~r tez~ emittir, porque· o · iUustra Minis--
tro da Fazenda. não ~ perroittiría. de accordo 
com Q ~u plilJlo, pois n~ou ao Banco· do; 
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Bahia. completn.r sua emíS::ão sobre apolices e l:ntio de ·s. ?"111o.. ... ~O.OOil:OOO:OOO t0'.000:000$000 
trJt.'l.vo.-se de 500:000:;; apenas. ----- ----

13~.-;;~:SCrO;j')()() ~~.001:000$000 
O_ Sa. Aumn.To TonRJ::s - E~sa. condição 133. 77-f:soo.~ 

~lha se~ recusada. pelo Banco mas si a ac- ------
ceJtou fot corno condição c::ontractual. ;:; tso.m:3()();;000 

O ~R. MAY.tu::-.-.~::- Pou<lO, ou oa.do. imporl<l. Isto é, pelas concessões que oa Bancos ti-
que foss: ou ná? uma. coodit-ão contractual . nham de emittir, ainda rcstavatll·lbes cento 
o facto e que o 11la:stre Ministro ela Faz~ndl e oitenta. mil quntt•ocentos e qua.rent::l. um 
ne~ou autorisação e cerltnmente procederia cautos trezentos mil réis para. lançar á. 
de tgual modo com todos os Bancos. Era plano circulação. 
estudado e as.~eo.tndo. Poder- se-ha, entretanto, ot1ectar qne a 

os · parte relativa no ouro em de si mesma irro-
, n.. PR!SI~El'\TE- P(~Ço aos qobres depu- lis:tvel devido ao seu atto preço, no que con

tado::. que nuo mterrompam o orador, porque cordamos ; m:ís restaria aincl:l sobre apoli
a hora está bastante a,1eantada. ces »o algarismo de 46.6ú6:500$, que com 

O Sa. MAYRll:\K- Dizia, Sr. presidente, maioria de rar.ão seria impugnada como foi 
que cr:a _plano estudado e assentado do illus- a de quinhentos contos de réis do Banco Emis
tre M1mstro dn. Fazenda. negar autorisa<:ão sor da Bahia.. _ .• 
paro ãl.l,gmenlo do_meio t~ircult\utê. · - · E não haveria razão para que não o fosse, 

-~o co~tr~rio tinha em vistas reduzil-o. d2stle.que o principio qne se impoz o illu!>tre 
St ass1m e, e não póde :ser seriar11ente con· .Ministro da F'azendt\ condernnava o o.larga.

!estado, ~erguoto que valor tem 0 decreto de mento daemissiio em absoluto. 
'.de c.lezembro de 1890, o a. parte qúe :n·bitra· Não se póde. pois,~censm'ilr os Bancos a não 
r1.unente m:1rcou o prazo• de 2 aouos para 05 observancia do decreto de 7 de dezembro de 
Bancos completo.r.am~sua.s emissõ~s ~ 1890 ·por~ue clle. além de árbilra.rio, ·foi dis· 
~enhum, absolutamente, nenbnm . pensado da execução pelo governo oppondo-se 
S1 UJ!l anuo an~es de iospit'a\r esse prazo era uo preenchimento das emi~Ges mesmo e~clu· 

pro~s•t?-~rme •. Io_abn.lav·el do governo, no sivamente souro as apolices, com nbstracçã.o 
seu Intuito p~tnohco de melhor:~r, sinã:o de complet:t da sobre o ouro. 
snlvar a_s fionuças poblic:ls, seriamente com- E as:;i1o tiuhamos .t<•zão qu:rodo lofto em 
promet~d~s. no seu ell'teoder, pela massa começo dissemos: ou o decreto de i de de
avultadJssm~n de papel·n:1oet1n em circulação, zembro produziu um só efreito ou não produ
n~ar a~tor·•snçiio pam elevnl-a. antes teodo ziu nenhum. Si produziu um só, subsistem 
a mtençao de reduzil-a, c:omo pôde ser rosoa\· p:1ra Bancos e governo os oous e concessões 
'l'cl. a censurn nos Ba.ncos de não llnver com- que os relacionava, si não produzio o.lfeito 
pletado sua~ eJ!li5Sões; e,,, que õ mais ,1 char-se nlgum os Banco; e governo fiCilrom na mesma 
tle t~o? d1retto, de tod::t a justiça. de torlo posição em que e3tavam, ;mtes de apparecer 
o crtter1o - os doll3 e1feitos. dinmetmlmente semelhante decreto. 
oppootos, r1ue se pretend•!!llaver produzido 0 E foi por força deste dilemma que eu fi!nl
dccreto de ·7 úe dezembro de . 1890:~ um ·rei, primeiramente, 11. totalidnde dosjurns d:ls 
~rrancando nos Bancos o que lhes <>arao· npolices no prozo de duração dos Bancos, 
tira, outro obrigando-os; a. cumprir os "oous corre;;poodendo ü. sua. segunda. proposição ; e, . 
que tomaram em compensação~ em segundo logar , a. metade de b•es juros de 

Não. a pena imposta nesse decreto é nulla· conformidade com a. primeira proposição. E 
n~o pôde ser vil. lida., não só por ser arbitra~ ~nclui _por_julga.r de boo. razão _e justiça a. 
rm. como porque o go>erno com 0 seu des- mdemmsaçao correspondente a. lo :wnos de 
p;:cbo â pretenção do Banco Emissor da ,iuros das npolices nos precisos termos do linnl 
Bahia, para. completar n emissão sobre do art. 5• da. lei n. 183 c, de 1893. 
rtpolices, na. io~ign!ôcamte somm,1 de qui· . Esta. ~ndemoisuçüo, comprehend~·se, não 
nhentos contos de réts suspencleu-llle â a.ppli- pode det:s:ll.r de ser, nem proporcton:ü aos 
eac:.1o. _ · lastros dos :r~ancos, nem imp.'lrcial, isto é, "sém 
~ I!_C~O. lice~ça. p~rst ler o qli.:uiro llns exclu~ão de nl~um, pois p_er~ote o art._ 5° que 
em1~ a reahzar CUJO a.l""ari.:;wo atordourhL a~I>Gl. de ror~r1r, tanto dn;.etto tem n. Jodem-
0 illustre Ministro da F:1ze"ndo. .aliàs já tiio nisação os Baooos que emittirnm ~obre . ~oli· 
preoccupado· com o ae· qüinbentos contos ·de ces, como sobre ouro. E nem pod1a. ~er ~ 
réis. . · Ol.l~~:l. . a int.en~o do le~i~lad~X:· po_rq_u~:·a o f-

- - - · - · · - =- ' • · • reosa. de dtro•tos adqu.u·1dos e -preJnlZo· de 
Bantos :sfouro sjapolices vantagens originadas ·da. arbitrll.l'iedaôe .do 

decreto de_ i de dezembro de 1S90, coin
préhendeu ·uns e outros sem disti.Oção. · _ EID.ü:sio •lo Sul.. •.••.• :· 33.333:~ 

I 
~:> B~i~ •.•• ••• iG.OOO:OOOS!JOO 
rle Pero:tmbuco 2l.H1:~ 

,. do Norte....... 20.000:(l()()SOOO 
, .. -.. - ,, ,, 

i3. tM::;oosoOG 
4 .5()():()()()S006 

i O. 000: ()()()SlO;S 
9.000:000:i00() 

O nobre deput:~do Sr. Alberto Torres, disse 
que eu havia aJterado a. lei n. 183 C, d,e 1893. 
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De Canuta Fermnd, viuva do eogenlleiro 
P:lul F<!t'J'an.:l, perlindo pn.g-amento do resto 
tb. quantia a que tinha, direito seu tinado ma
rido.-.-\.' Commissão de Or~.a.meoto. 

Confesso, Sr. pr~idleote. C)ne o tlz por.en
teoder ne~ess.u-io. C:outprehen'li tla. expo;;i
~.lo do illustt·e Mioistt·o d<t F~\zeuda. soliré o 
modo por que jul~on :t'!ertauo o o.ccordo com 
os Bancos que a lei o(io e;;tav:l bast:tntc c!am 
no que dizia re;pei Lo :Jos recut'$0::; destinados Vae a imprimir o S!lguinte 
ít coustiluiç:J.o do fumrlo tle g<traotla, e por 
isso no art . 3'' do pro.jecto em rliscus~o Je
clarei que nes;;es rec:ut·sos se - compt·e
heodero.m· não só as npolices que consti
tuíam os lastros dos Bancos como :\s que 
forem levad;l.S e sems respectivos juros a. 
estt\ conta. 

. PROJECTO N. 176 A DE 1895 

Ata·m·i~a o Poder E~;cculivo a 1Xtgar ao · Dis
tric!o Federal. o saldo da· conta do .fiado, 
c_omJlrado e fornecido tJor sue~ autot·isaç<io 
á popu~ação do distr:cto em 1892. Nada ·mais tenho <t dizet• sobre o. matet·ia.; 

expuz o que entendo CO!lló 'permittiu J11inha 
:l.poucn.da iutelligeuc:ia (não a1Joiado) lendo As commissões-reunid:\S de Orçamento e 
deaute de mim intet~esse.> do paiz. ao qn:J.l de Constituição, Legi>hçã.o e Justi~ eu
penso •!Ue se serve llem acomelh<todo ores- tendem· que o projecto do Sr. deput;tdo Tho-
peito á lei e ao dit•eito. maz Delfino e outro d.eve ser acceito. 

-- .• \gradeço -a· v . Ex. St·. presideut~. e <l?S· Em 1891-. por o'!casião de ser úebeli3:do o 
tllustres _l)~'S • . deput:!l.Ços, n. elevad·~· con:ll- golpe de est:tdo de 3 de novembro, a SltU;t
deração qu.e m~ disp'ensn.ram prastando·me çã.o de<;te districtoS\ precarht, tornou-se di· 
a. mais. :tcurada attenção e sento-me com a. fficillima. pela grave agitação que então co
consciencia tranquill:n. rle ter cumprido meu me~.ou n. la.\·rnr. 
dever. (ilfitito ucm... O oí·ador c comp?·imen: o enc."'recimento·dos generos d~ primeira 

"tado.)-."·"-·' .. necessidade,-e, sobretudo. de -C.11.í·ne verde, 

• Ficn. adiada a discussrto pcl:.\ hora. 
: P:J.SS.'l-Se :'t hot·n. de;;tin<Hla :\o expetlien te. 

O Sr. 1• secretario JH'o~etle :~ leittll':l. do se
guinte 

.B::\.PEO!P.NTE 

Officios: 
Do SI'. lq sccNt:u·i·o do Senado, de lS do 

corrante, commnnic-tndo que foi restiluid:t 
aquella commissi'lo sa.uccionado um uos :tuto
g'l'<tphos .lla resotuç:;.1o do Congresso Nacion:ll 
autol'is.'l.ndo o governo n. nbr·ir o ct•edito SUP· 
plementar de 108:il:i:$\J95, ao art. ô• n. 15 d:l. 
lei n. 126 B, de 21 do3·uovemhro dr~ 1892. com 
a pplicaç:i.o i\S ohras do proloog-<tmento d;t Es
tr;~dn de Ferro de Porto Alegre it Urnguav;ma 
-lnteir:tda. • 

que então assumiu proporções extrnnhttS, 
lKl.reeeu a.o Governo que er.'l. .am pla.no de 
conspir;t(~O cont1•a ;t a..~bilidade da.. Repu
blica. 

Nossas condições. olle otdenou 
nicipio que fizesse comprm· gàdo 
o vendesse :i. popul<u;,."io p'w preço 
rl.o seu v;tlor norm:t.l. 

ao llO lllU· 
e :1ôate..~ 
inferior ao 

Comprehcndc-se bem que t.l.l regimennio 
est:w;1. po1· lorm:L algumil. nos interesses d:\ 
Municipa.lidade. 

Si n. ella sem duvid:l. ct·a util que tod:tS 
as perturbações cessassem, uma vez q:ue essas 
perturbações tlli:>.vam-sc., no :J.nimo do Go· 
·vet;ilo Federa.L a. um plano político, cujo in· 
tento era. derruba.1· o poder centr'll.l, que :t. si 
e á ptopria. Municipalidade devia. a. mesma. 
mo.nutenção da. or,lem, o interesse capital, 
claro estâ, era sobi·etudo da União. 

Feito o abastecimento por preços intima>, 
descontada a. '\'erba. que se apurou com a ven

D,o mesmo seohol' o de igual dat'l., cvmmu- d().,:rêstou uma düferenç<•.de 6.367:661$260. 
nica.ndo que foi l'e:>tituiclo ao Senado, s:mccio- :P<l.ra menos. 
nado um. dos :\uto;,:-1~1phos tio decreto do COu- Dessa. differen~. o Governo já fez entre-
gresso Nacional, autoriS:.Ludo o governo. à. gar ao districto em V<tt'ias occasiões o. somm•~. 
<~.brir 110 actual . cx~!rcicio o ct·edito' SuJJple- de 2.650:000$. restando. portanto, P•~ra que 
me.Dt.'\l' ··o.~e . 7 .005:4!108565, · P'\\':'1. . . occorl'er• . :t. todo o ,prejuizo .do Distrioto Feder;;.l ~ej:l..in-

. desper.a. com diver-sa·n·ull!'iC;lS <.lo :Ministerio teiramente a.pag:ido. :1 de 3.7li:66l$260. 
t,la. Gu:e~·ra,-luteiradu.. .· _:. ·' _ __ E' isto que. o·projecto . do Sr. Thomaz DeJ: .. 

'Requerimentos . · · ~· . tino e outr~s ~an4_a. f~er. · . 
·--·' _ :: :.;:_.-. ,.,. ·- . . ·.. ___ .. _· --·-"--~· .:.·.-.=- ·- ,._,..,.,, . __ As commtssoes reumdas, pensn.m _que, e~: -

:·_, :De~\.ngusto_ Roberto Wàllêr,s,têi_O. Pacç..i·-pe-· bçrà·algu!lS dos·'seus membros ... julguem. q.u.e 
dmdo c!)ncess;~o •le Ut1ua cstra:la de f~rro entre pode ser contestado o caracter de ~llVlda . 
·o porto· c)o: Pi~heiro: Jno Estado de · Santa· ca~ a:·somma. padidn:·'o·prQjecto deve·ser· adoplt~~ 
-tliõJ.riri;~ . e o Estado dn P.arapit.-lJ\.~ ·cou~mjSSiiO <lo; modiftca.'dll, da ~eguinte mQC}f:l :.~ Sl.la. ·re· 
d~ Obras,'[>qblica~ ~ dac~\): , · · ... 
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Artigo unico- Fica o Governo autorisarlo a 
abrir o credito de 3.717:661$260, que entre
gará. á administração do Districto Federal. 

Sala das commissões, 18 de setembro de 
1895.- Medeiros e Albuquerque, relator.-F. 
Tolentino. - Sebasticio de Loreto. - Luü 
Dorningue.~.- Luü Detsi.- Martins Costa 
Junior.- Theotonio de Brito.- Joao Lopes. 
- Se1·zedello Corrêa. - F. P. Mayrink. 
- AHg'.tsto Seve1·o.- Lauro Miiller.- R. 
Leite. 

N. 175 -1895 

O Congresso Nacional resolve : 
Art 1." Fica o Poder Executivo autorisado 

a pagar ao Districto Federal o saldo da con
ta de gado, comprado e fornecido por sua 
autorisação á população <lo districto em 
1892, abrindo-se para isso o respectivo cre
dito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Ja discussão do projecto n. 189, de 1895, 
organisando o estado-maior do exercito, a 
intendencia geral da guerra e dá outras pro
videncias ; 

I• discussão do projecto n. 106, de 1895 
tornando extensivo aos guardas de policia 
e aos patrões de embarcações dos arsenaes 
ele marinh::t da Repub1ica o beneficio de 
que gos::tm os guardas de policia do Ar
senal de Marinha da Capital Federal de con
correr para o montepio dos empregados pu
blicos; 

I • discussão do projedo n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da brigada po
licial da Capital Federal e do Corpo de Bom
beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
de praça, o direito, de que gozam as praças 
do exercito e armada, de serem recolhidos ao 
Asylo dos Invaliclos ; 

I" discussão do projecto n. 185, de 1895, 
mantendo ao capitão de engenheiros Dr. José 
da Silva Braga a inscripção, por elle feita em 
1893 para o concurso de substituto da 3" 
secção do magisterio da Escola Superior de 

Sala das sessões, 27 de agosto ele 1895. Guerra e na f'órma das instrucções em vigor; 
- Thomaz Del fino.- Americo. de Mattos. I 1 a discussão do projecto n. li 6, de 1892, 
-Oscar Godoy.- Lins Vasconcellos.- Lopes aut~risando o. governo a <:_ontractar com 
Trovao.- José Carlos.- Antonio ele Siqueira. Justm & Bande1ra a construcçao de uma es
- Alcindo Guanabara.- França Carvalho· trada de ferro aérea do largo de S. Fran

O Sr. Presidente- Achando·se 
adeantada a hora designo para amanhã a se
guinte 'ordem do dia : 

Primeira parte, até 2 l/2 horas, ou antes: 
3" discussão do projecto n. 142 B, de 1895, 

orçame.nto da fazenda ; 
::!"discussão do projecto n. 83 A, de 1893, 

autorisando o Poder Executivo a contractar 
com o engenheiro Ayres Pompeo Carvalho e 
Souza e José Augusto Vieira, ou com quem 
melhores vantagens offerecer, a construcção, 
uso e goso de um ramal feTreo da estação de 
Sapopemba á ilha do Governador, e outros 
melhoramentos nas condiçães que indica ; 

Discussão unica do parecer n. 144 A, de 
1895, sobre a emenda offerecida pelo Sr. To
Ientino de Carvalho e outros, ao projecto 
n. 144 deste anno, que autorisa o Poder 
Executivo a conceder a Alcides Catão da Ro
cha Medrado, bibliothecario rla Escola de Mi
nas de Ouro Preto, um anno de licença com 
ordenado para tratar de sua saude ; 

I• discussão do projecto n. 140 A, de 1895, 
autodsándo o govemo a confirmar no pri
meiro posto do exercito todas as praças com
missionadas nesse posto até 3 de novembro de 
1894 ; 

1• discussão do projecto n. 101, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reverter á 
I" classe do exercito o tenente reformado da 
arma de cavallaria Carlos Augusto Cogoy ; 

cisco Paula á Sapopemba; 
2" discussão do projecto n. 153 A, de 1895, 

reduzindo a tres mezes o ·prazo estabelecido 
no paragrapho uni.co do art. 30, da lei n. 35 
de 26 de janeiro de 1892 ; para duração das 
incompatibilidades definidas no referido ar
tigo e revoga a lei n. :28 de 8 de janeiro 
de 1892; 

2" discussão do projecto n. 162, de 1895, 
reorganisando a corporação dos correctores 
de fundos publicas e providencia sobre as 
operações dos correctores, realisadas nas 
bolsas officiaes. (Vide projecto n. l:?J de 1893 
substitutivo ao sob n. 227 de 1892) ; 

2" discussão <lo projecto n. 219, de 1893, 
autorisando o governo ~t innovar o contracto 
de que é cessionaria a Companhia Geral de 
Melhoramentos no Maranhão, segundo as 
bases que apresenta ; 

2" discussão do projecto n. 151, de 1893, 
isentando de rii.reitos de importação e expe
diente os materiaes e mLwhinismos destina
dos á fundação de fabricas na Republica ; 

l" discussão do projecto n. 90, de 1895, 
dividindo o territorio da Rcpublict> em oito 
circumscrlpções, em cada urna das quaes 
crêa um banco para, auxiliar as industrias 
agrícola, pastoril e connexas, conforme ore
gimen que adopta ; 

I• discussão do project0 n. 193, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar 
os estatutos da Escola Polyteclmica do Rio de 
Janeiro, de accordo com o projecto formulado 
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pela. respecti\"3. congre~d:o em 11 de ma.io deve ser executado o a~rdo rle que trata. o 
deste anno, com as re:>tricções que indica.; art. 5° da. lei n. 183 c, de 23 do setembro de 
e a. nomear etrectivos. independente rle con- 1894. paro. o fim de rea.lisar·>e a tr~nsferencia 
curso. nos termos rlG art. 318 do decreto das em~ües e respectivos lastro> dos b:l.ncos 
n. 1159, de 3 de dezembro de 189-2: os lentes de emis.ão regionaes para o Banco do. Repu. 
substitutos que na. referida escola. exercem blica. do Bra.zil: 
interinamen•c o mo.gi:,ter-io ha mais de 10 Discu:ssio do parecer n. 52. de 1895, jul-
annos, sem interru~ .. 'lo alguma.; ga.ndo que deve ser diri~d<\ ao governo a. re-

Discussão unica do projecto n. 231. de presentação de va.rios oancos e companhias 
1893, elevando a l OO$mensaes a. pensão de com séde nest.'l. capik1l. que recla.mam contm 
que gosa D. Consta.nça. Leopoldina de Albu· a cobranç:l. do imposto dividendos na. razão 
querque. viuva.do ca.pi·Lfio Francisco dePau1a de 3 1/2•/ .. ; 
Almeida e AlbuquerquH; Discussão unica. do parecer n. 33. de 1895, 

Discussão uoica. do pr·ojecto n. 254. de 1893, opinando no sentido de ser approYuda a 
autorisando o Poder EJcecutivo a màndar pa· emenda apresentada pelo Sr. Galdino Loreto, 
gar a o. Eu la lia. h Sil·veira. Niemeyer e suas n:l. discussão uoica. do projecto n. 90, de 
d_ua.s filhas solteiras. vi uva e filhas do falle- 1894; 
c1do capitão João Conrado de Niemeyer, da. 3• discussão do -projecto n. 84, de 1895, 

-·da.ta·dest:~. lei em deantte. o meio·soldo e pen· transferindo ao dominio do estado de }[atto 
sa.o que percebe. pela tabella. actoal.; . Grosso tliver;;o$ proprios uaciuuaes. que a 

Discussão unica do projecto n. 25l,de 1893. União nü.o necessita. pars. os serviços fe-
concedendo.a. pensão de: 100$ meosaes repa.r· deraes; . · 
tidamente em favor dos filhos menores de · 3• discussão do projecto, n. O B, de 1805. 
~. Isaura. ca.rolina. .A.m:!lro Caldas e do falle- interpretando as di~posições do n. 1 do§ 1• 
ctdo 1• tenente da. armada Henrique Francisco do art. 2• da lei- n :- 260 de 1 de dezembro 
Caldas; de 1841, e no art. 1• das instrucções appro· 

Discussão unica. do p:rojecto n. 283,de 1853, vados pelo decreto n. 1.388 de 21 de.fevereiro 
concedendo a D. Julia.na. ~forel Ga.rcez Palha; de 18~1 (redacção pa.ra 3• rliscussã.o do substi· · 
viuva do tenente do exercito Diogo Garcez tutivo ao projecto n. 9 do corrente a.nno): 
Palha. :1. pensão :mnu:~.l de 960$000; . 3·• discussão do projecto n. 201, de JS94. 

Discuss5.o unica do pro,jecto n. 76 A. de ueclar:mdo extincta. a divida. em que ficou 
1893, concedendo á viuva de Dr. Joã.o Fir- com a Fazenda. Nacional o fallecido coronel 
mino Vellez um:». pensiio a.nnua1 de 2:400$000; do e.-xercito Wenceslá.o Fl·eire de Ca1·va.lho; 

Discussão unica do projccton. l72.de 1894. 1• discussão do projecto n. 135 A. de 1895, 
concedendo a pensão de 100$ men.saes. repal'· creando no Supremo Tribunal Federal o ser
tidamente. a. Ul'SUlinr~ C:lndida do Couto e viço tacbygt-a.pho, e dá. outras providencias; 
outra. m1ii e irmã do la.llecic\o cirurgiü.o na.- 1" discu:>Sã.o do projecto n. 215 A, de 1894, 
val. Dr. João Pinto do Couto; declarando terem direito â a.poscntalloria., de 
.. Discussão uoica. do p:r:ojecto n. llO,de 1894, cooformida.<le com o a.rt. 75 .da Constituiçli.tl 

elevando de 60 a. 100$ mensaes a pensão do da Republica. e nos termos do decreto legisla· 
alferes hooorarío Ant•I>Oio Paes de Sá. Bar· tivo n. 117 de 4 de novembro de 1892, todos 
reto; os empregados publicos, como taes considera· 

_1" di>cussão do :.projecto n. 1!). de 1894, dos os que exercerem cargos de caro.eter pe1'; 
d1sponrlo que sejam emtregues pelo ·governo ma.neote e com vencimentos fixos em le1 · 
aos estados os proprios na.cionaes que não s.."io (substitutivo :1.0 projecto n. 215 de 1894); 
necessarios parao serviço da União. e a In- 1• discussã-o do projecto n. 89 A, de 1895, 
tendencia Municipal do Distrlcto F~eral os opinando no sentido de não ser a:pprovado o 
edifi~ios, qu~ _mencion.a, onde se executam projecto n. 89 deste anno. que subst1tue pel? 
serVIços muruc1paes e os comprebendidos no que a elle acompanha. a. tabeUa. F, annexa. a 
plano ue melhOl'll!IlCDtoS desta. capital. CÃmsolidaçM CÚlS Leis da.s ,.1/.{ande!Ja.~ e 3I.;sas dt 

<>• t té · " ·1/2- b -tes Rc1ukts Fedcraes ; 
- par e a as- , .. oras ou an_ : Continuação da. discussão unica do projecto 
2• d.iscuS&"io do pro,ieeto n . 97, de 1895. n . 57, de 1895. mantendo em ,su:l. 'Plenitude 

a.tJ.torisa.ndo o Poder :Executivo .a. .tra.nsferil' os direitos conferidos aos estados. pelo. art. 64 
do quadro do exercito e. incluir como e1fectivo da. Constituiçao sobre as te1·r~ devolutas si; 

, ..... na.,,brigaf!a: policia.t ' da. Capital.;:F.ederaJ, .~.no tua.das nos -seus -respectivos territorios, e .da ·-; 
: p<isto que·jã:éxerce em• commissã.o,' o ··major· outras provídericias·; · · . : · 

· auxiliar tecbnico do Ministerio da.' Justiça e 2• discussão do projecto n. 39 A, de 189~,, 
Negocios'-lntoi•iores c :a.lféres do exercito Be· determinando·a.s·considerações de rea.équisl
ne:venuto "de So:uza. M:l.galhães; t:ão dos direitos de cidadão brazileir.o, com 

-ContinuaÇão da 2• discussão do projecto voto em separado do Sr. Martins Costa. Ju
n . 172, de 1895, estabelecendo o modo por que ,nior; 
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continuação da ~ · diucussãõ do projecto 
n. 35. de 1895. a.utorisanCLo o governo a 1·ever 
o l'e,oula.mento e prograltlma de estudos rlo 
Gymna.sio Nacional (redacção para 3'• discussão 
do :projecto n . 205 A. de 1894) ; 

1021 s~s1o E~r 20 de SETEMBRO DE 1895 

Presidencia elos S1·s. Arthu1: Rios (1° 'IJice-pl·e
síden·te), Costa A:evedà (t• •;ice-ptesidente) e 
.árthur Rios (t• 'llice-presidente). 1• discussão do Pl'Ojecto n. 131, de 1S05, 

declarando sem e1Ieito a• resolução do Poder 
Executivo. de 28 õe outubro de 1891, que Ao meio-dia procede-se á chamada, <i. qual 
annuUou o a.cto equitatiYO do Governo Prc- respondem os Srs. Arthur Rios, Thomaz Del-
Yisorio dP. 17 de abril de 1890, e considera tino, T<\vares de Lyra, Alenc.'\r Guim:~.rães. 
com o curso .qe sua arma pelo regulamento sa Peixoto, Lima Bacury, Fileto Pires, Ga-
de 1874 o tenente de cav:~Uaria. Zozimo Alves briel Salgado. !\iãtt<l. Bacéllar, Augusto Mon-
da Silveira. e com··elle tod.o~ os'otliciaes e pra-· tenegl'o, Tbeotooio de Brito, Carlos de No-
ças que se acharem em suas condições; vaes, Bricio Filho, Holl<\ndn. de Lima, Costa 

l" discussão do projecto n. 93 A, de 1895, Rodrigues, Gustavo Veràs, Eduardo de Ber
autorisando o Poder Executivo a maridar redo, Christiano Cruz, Anisio de Abreu, Pires 
construir um ramal do prolongamento da: Ferreira, Nogueira Paraua.gui~, Viveiros, li.r
Estrarlade.Ferroda.Bahi;a, de Santo Antonio· tbur de-Vasconcellos,·Frederiço Borges; Gon'-

.. di\s.Queimadas. ou de outro ponto m:l.is con-· Çt\lo de Lagos, Tor1•es Portu~l. Thomaz Ca;-
veni!mte, á. ·Villa. do Morro do Cha.péo;. . valcanti, ildelbàso Lima, João Lopes, Fr-an-

Disçu~ã.o unica. dÇ> projecto-n. 260; de1893,- cisco Benevolo, José Bevilaqua, Augusto Se
concedendo a. D. Ma.rfisa. Rodrigàes.Cn.bral,- vero, Friinciscp Gurgel, Juóqueira. Ayres, 
íilha do capitão José Carlos Gabral, ·morto na' Silva Mariz. Trindade, José Mariano, Artllur 
gu~rrn. cº-~~ . o_Pa:r~a.,."1.1ià.y, ú ma. pensão.an-; .Orlando, .Tolentino de Carvalho; ·l\Ia.rtins Jn-

- nual de 848$'~ iridépen,dente · do meiõ soldo nibr.,-Gaspar Drurriinond, Coelho Ciótra, Lui'l. 
quê percebe; de Andr-<lde, Cornelio da Foàseéa:, Lourenço 
Discu~ã.o"tiriica. do prc~ectón .2i9,cte 1893,: de Sà, Medeh·os c Albuquerque, Miguél Per

mandando que continuem a.· ser p.ig6s a' nambuco, Gon\.alves .Maia., Carlos Jorge, 
D. Mathilde de Accioly Lins. desde 1 de ju- · Ãr'áujo Góes, Fermuiqes .Liro)i. . . Cliimentino dCI. 
lho d~ 189-2,. o montepio · e meio :soldo de seu; Mo.rite. t-.ocha Cil:va.lcaôti, o~~viao~ .Lourei~o 
fallectdo filho, o alferes Sebastião Garlos ue: ·oJyni[!io de C:l.mpos. Menezes Prado, Ge.mt
Aceioly Lins; . . . nian.~ Bra.zU, Gouveill Lima, Zama, Santos 
· Diséus:;ã.o uliica· do projecto n . 122. d6 Pereira, Augusto de Freitas, Neiva, Milton, 

1893, concedendo a D. Olyaipia Carolina da.' Francisco Sodré, Tosta., Aristides de Queiroz, 
Silva Barata, viuvá do desélliliargador· Joa:_. t:duardo &a.mos, Paula Guimarães, Vergue de 
quim Antonio da Silva. Elarat.~, · uma pensã.~ .~bre_u; Leovigi!do :f~g~~irris: : ,fQse Ig-ria~i~, 
mensal de 100$000; Fl:>.'VlO de·ArauJo, ~o~t·tgues Ltmn, Tolentmo 

Discussão unica. do projecto n. 2.21 A, de: d,qs S':.i[l~<?S, Sebastião_ La?_d.ulpho, ~~~ranho.s 
1~94; concedendo a D. Cyrilla. Rodrigues da.' M~ateo.egr~>, Athayd~ ·Juntor: To.rqu~1to ~o
S!lva., víuva. do Dr .. Francisco Rodrigues da." retra, Galdtuo L~~etot A,pt~ulO de . Stquen::a, 
Stlva, lente da. Faculda.de de. Medicina da.' José Carlos, FranÇ!I; Carvalho, Osc.1.r Godoy, 
Bahia. a pensão. annual de 2:000$000; ·: ·Alei rido ~uari.<l~a~, A!ller.ico de }I'I~tto.s •. ~~~-
Discu~são" unica do ·· projecto n. 197, - de· r.<;>.s-Franco ~unt~:-. Al.li.ert_o Torres, Be.l.t~rto 

1894, relevando a. prescripção em. que in.:. dé.' Soo~, Euze~JO de Quel.l'oz. çost.1. Azev:e~.o., 
correu. D. Maria. Josephitn:t. ~·eital Lima. para .. Silva ~tro,_ !:;l'tlo.Pe_ça.nha, Agost_iobo Vtda.l, 
perceber o .. meio soldo a. que tem direíto·; . Ernesto BrazJho, Julio San~os, Lms dP. V as-

Discussão uniC<\ 'do 1irojecto .n. 130 .• de' 'éóncel_los; Se~nstiü.o de Lacerd~,_.Urb~•no ~hr· 
1895, concedendo a. O. Rosada.Cunha.e.S.ilva, condes, Paulmo de sc:uza Ju01or,}rlayr~ok, 
viuva do tenente do· exercito Alfredo Silva, Ltl.ndulpbo .de .Ma.galbaes; Ca.mpohna; Ltma 
morto _em defesa: da. RE:publica. na.. toma:da .Duarte, GarvlJ:lho Mour-J.o; Monteiro de Bâ~
da. ilha do Mocanguê, - no dia 21 de dezem- ros,.Chngas ·r:obato, Gonçalves Ramos, Lmz 
bro ·de 1893, a. pensão aunual <le . l:2.Ó0$000~ · ])ets.i,- F~rra.i Junior, Fortes J~nqueira;"Al-

Levanta.-se •i sesSão ás 5 b'ora.'l ·da ta'rde .. ·: :var.o.~~tel~~; ·;Fwrr~tra Pires. Yalladares, Ro· 
· c · • uolpbo: Abreu, Pmto .. da· Fonsec.1., Arthur 

. ,Ti>J,~~; _ ~~,noe_~ : F~Jge_nc.ip,:,Olllgario . ~t'\CiP.l; . ., ·-~~ ... ;. 

·· - - .... ·-

-- :Pa.raiso ,Gavalc.'\n~i. 'Lindolpho:caetano,Carlo_s · .· 
da:s .Cbagas, Alfredo·EUis; Domingos de Mo-
·mes; ' Paulo··de•:Queiroz-;, C-isetíiiro··dii R:ocli:.i.; 
:Aln'ieida.·Nog1ieira;··Dino Búeno, Gu.stil:vo;Gi:J.:- -· 
doy, Ad(l!pho Gorilo~- Bueno·'de Andrnda, Mo
reira·da .Siha,. Padua Snlles, Francisco GJy- · 
é~rio;:-~iiii~~ •. -Hermeil.egildõ de · li~.oiiâes, 
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--
Alves de Castro, Ovidio ,\brantes, Urbano do tive a. l10nra. de apresentar ã. :r.í es.1. ( que; na-

• ·Gouveia, M:lriaoo Ra.mos, Lamenlla.· Lin:;, Al- . turalmcnte devi<lo â. enormidade de ·eméud;\S 
.meida Tot·res, Brazilio da. Luz, Lauro .Mnller, apresentadas, não foi hoje publicada no Dia-
P:lula R..'l.mos, Fronci;;c,:> Tolentiuo. Emilio 1·io do Con9resso. · 

· · 'Blum, Fonseca. Guimarães, Martins Costa, Peço, pois, a V. Ex. que mande cot•rigir 
Ma.rQo.l 8scob:~r. Pereira d:l. Costa., App:>.ricio ess:~ omissão. 
Ma.riense, Rivad<tvia. Corre(l., Victorino Mon
teiro, Aurelia.uo · 1-\at·bosa, Pinto da. Rocha, 
Vespasinoo de Albuquerque, Francisco Alen
castt·o e Petlro Moacyr. 

Abre-se a sessão. 

O 8l.-· l?resi<lente- A Mesa .ià li
nha dado por ~sa. omissão e· vae providen
ciar, m:~ndando publicar a emend~. pa.t•a ser 
enviada. à Commissão de Orç:\mcnto. 

Em seg-uida é approva.da a. act:1. (la sessão Deixam de comparecer: com cans:.t p:~rtici- antecedente . . 
patla os Srs.: Rosa. e Stlva, Coelho Ltsboa., 
Euéns Martins, Pedro _Borges, Elvecio l\;Ion_te, 
Chateaubriand, ArmioJO Tavares, Marc10mllo Emenda ao p1·ojecto n. 178 de 1.895 a (jtle 
Lins, Manoel Caetano, Diouysio Cerqueil".l, :;e 1·e(ere o S1·. Jose Bcvilaq~ta 
1\1arcolino Moura., Fonseca Portello, Ponce de 
Leon, Sel'Ze·:lello Cot•rôtk, Almcido. Gomes, 
João Luiz, Vaz de Mello, João Peoido, Fran
cisco Veiga, Ribeiro de Almeida, Cupertino 
de Siqueira, Theotonio de .Magalhães, .Ma.tta. 
:M~chado, Simão da ·cun'ha, Lama.rtine. Costa. 
Machado, Domingues de Castro, Herculano de 

.. Fraitas, Paulino·Carlos,. Cincinato-Braga; Xa
vier do Valle, Luiz Adolpho, Caraciolo e An
g-elo· Pinheiro. 
. E sem causa oS"Srs.: Clllllla Lima. Pereiro 
.de Lyra, Cleto Nunes, E rico Coélho, Fmncis-::o 
de Barros, Vieira (le Mo,raes~ Albe~Q l?~l_les e 
Cost:l.i.funioi'. - _ ... , ... -· - · 

Estrada lle F~t-ro de Balul'ilé:- accJ•escen· 
te-se- PM:t pagamento de ma.teriaes (eo-. 
commendados e parte já. recebidos segundo 
informações officiaes) 400:000$000. 

S . . R. Sal:~. das. sessões, 19 de setembro de 
1895.-:- Jose Bevila.r)t.t.a.- Ildefonso Lima..
Gonça.lo de Lagos.- Fre<.le1·~co Borges.-Tor
l'es Po,·tuf}a.l, :;_ Francisco Benevolo.-Thoma:; 
Cavalcanti. · · · 

PRIMEIRA PARTE .DA QRDEM .DO Dl.\ 

E' lida e posta em di&cussão a acta.. . E' a~uuuociad~ ~ 3:• discussão. do projcc~o 
. . .n. 142-B. de.l89o, fixando a. . despeza. do ·MI-

. · · ·· · .. . nisterio da Fazenda, para o exercicio de lSOti. 
O Sr. Bevilaq u a - Sr. pres1çlente, . . . . 

pooi a patavra. pa.ra-ped.ir ã. V;Ex. que mau- o 8~· •• J"ofa.o .. Neiv~ pretendia. fallar 
de corrigir uma omis:;;ão da acta. Hontem sobre este orçamento desde a 2a discussão, 
tive a. honra de apresen.tar uma emeJ?da para mas preferiu <' l)'nardár a 8" . afim de· dei:car 
sanar umo. f<\lta. mtiitc1 gr:~.ve em rel::tçüo ó. . ., d "•' .. 1·01 

os 
Estradu. de Ferro de Baturité, que, principal- encerrar-se a seglmdn. e a iantar '"'" 
mente por errei to de cr•editos cahidos em ex- trabalhos d~ Cama.ra. 
·crcirjos !lndos, acha-s:e a br<l.CO;; com sérias O estudioso deputado pela Capital Feder:tl, 
díllicuklàdes ; tem gr:m.de porção de material o St•. José Cartos, fez observações sobre o 
cucounnendado:ji\ recebeu gra.ucle parte delle Estado que o orador .representa e a elk\S terá. 

· · de responder, embor:1. sem traçar um sum-
e não tem me10s para pagar· . mar· o como fe;: o methodico colJerra. 
· A uossa emenda é im;pirad:\ em dad?s.offi· c~~eça por louvar o trabalho do hoorJ.do 

ciaes facilitados pelo honrado Sr. !lhDJstro relator, cuja. aptidão para as que!tões orca
da.ludustria. que ta.mbetn acha-se I.Jreoccupado mentarías é . indiscutível. De.sse trabalho 
com tão importante as:;umpto, como ver1fica- .c0nst.1. o facto de lt:l.ver a. dil)'na -commissão de 
r;\. a illustre Co~missão do Ory~meoto. N<? Orçamento acceitado e proposto medida.s·lem
a.ono passado cahJram em .exerciClOS findos . 5;0 bradas pelo orador,.como o augmento de 't'en· . 
no Ministerio dt\ lndu:stna,. perto de · 20 m1l cimentos aos fieis e ajudantes das capatazias 
contos ~ que tem moltivado varios creditos das Alfande"'as de 1• classe. 
snpplementares uo corrente anno e nesta Lamentaa.

0
penasqueacommiss:1o não accci

importante cift>a, não ~~outando co!D a parte tasse a idéa do augmento tambem para os 
da verba. - Obras no~ E:s~dos - so as Estr·~-· porteiros das mesmas capatazias, e sobre esse. 
das.de Ferro do Ceal:'a de1~aram de. ser apph- ponto h\rg-::tmente argumenta, demonstrando 
ca~os · 465:77~$7~4, quantia supe~10r ao que a injustit.a. des.se pqnto. . 

.. : .. !.IOJe_torua-se mdlSpens:~yel. . . .· - ·-· Mostri.\ o or<ldor que o estado·da· lüfandeg-J. 
· .ós meús dignos êolhigas . de repr~sentaçã~ .da.Bahia e' simpl~sment~ . yerg:~nho~, !~od~ _ . 

.. ·;- .. offerecert\m~ne~·=.sen1tido 'uma.. emeo.da;·que -trechos·do ·reh~t()rt~-~o ·mm!Stro a.. pa~na· 250, . 
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pelos quaes se vê qu.tes 05. melhoramentos :Jambuco, uma emenda. sobre este serviQO, 
índispensaveis de que carec:e aquell<1. repar- e des•le jâ hypothcca o seu voto a favor das 
tiç;\o aduaneira. medidtls tendentes a melbora.r os vencímeo tos 

Pois. bem, ap~znr da opi.niito exarada no dos empr·eg-ados dessa. repartição.. _ 
relntorJO, o_ IDJDl~ll·o u~ tJett ap?lica<;<1o á O decreto u. 1168 de 17 de setembr-o de 
,·erba de loO:OO()$ consrgnada 00 orçamento 1892 separou •1.5 caixas economicas das the
vigente para. satisfazer ás necessidades sourarias; discute com as valiosas opiniões 
m·gentes. e io~tantemeute sÕiicitad'as pelo do miní~t~·o e d;.~. _commissito, mostL·~ a justiça 
commerc1o b;t!mtno. E:;tc tn•oce:dimento raz que nsstste aos êmpregados das catxos e de
crer que a boa vont:tde do honrado relator monstra. como os seus vencimentos .sito insi
ma.ntendo ess.'\. veL·ba no or·~o.mento rle 1895' guilicuntes. 
~~rú. ioutil, porque clht ta.lvor. continue a nü~ , . A Caixn. Economica <ln. Ballia. tem em cofre 
ter applicaç-Jo ! sete mil c quiuhentt~s contos c va.i sempre 

E' incrível que se deixo no esta.do Iasli- em uma marcha crr:scente. 
moso, em que está, uma. Alfa.ndeza imnortante . O accr·escimo de vencimentos que pede ê 
COlllO a d<\ Bahia, cujo reod1me~to ainda. DO JUSt!> porl'jllC O tnlllalho para esses ÍUDCCiO
:lOUO passado foi superior a 20 roH contos de Mrros tem •wgmeotado extr-.10rdinariamente. 
réis. P~oaod~ agora. á. :;egund<~ parte de sua 
. Pass.~ agora a tratar de contas que não Ortlf!O. '1':11 res~>,onde_r ao nobre deputado Sr. 
teem srdo pagas por falt.'\ de verba. Jo:;e Carlos. S. Ex. dtz que o Estado d<\ Bahia 

Ha tres annos que o goveeno esta par;\ na- tlecr~C!a const<\utemente na.s rendas. 
gar uma. conta de pharmacin na importaucia Pots bem, é com os dados na. mão, com o 
de 317$000 ! PL'oprio relatorio do Sr. l\lioistro da Fazenda 

- ·Esta. somma. -foi gast(l. coo~ a acquisiÇãõ de que va.i provM' ã. Cama.rá, -que em reõctimen: 
medic..'\mentos parn evitar que uma. peste tos. llo~ estados s6 o ·de- ~ · P;wl~ . o excede. 
assolasse um Est;\do nll. Uoiií.o. Dep01s de S. Pa.ulo,estt~ a. Bahta em mate-

O engenheiro AdolphÕ Lopes, ex-fi:;cal de l'Ía . de rendas pu~li~s : O:inda. _em 1804 a 
3~ classe da. EstL·ad;~ de Ferro Centra.l <ht Ba- Ba~ra. reode_u ~u•.tntla. tgua.l a de lo Alfaude-
hJa., ~om~d~_~m _1893 e el•ooera.do tempos t)ll~ ~ao Bt'tl.Zil ·• . _ _ ,. . . 
depo1s, ate lio,1e nao foi pag.o dos seus venci- O:s ll~Oducto::. de exp?rtaça.o suo v~rrav~1s 
meu tos, durante 13 mezes ! quan~ a ;ua natureza e 1sto mfiuc mmlo pn.~ 

O oL-ador procurou 0 estiimavel sccrel<lrio ~ rendrm~~to do Estado; o que exporta cafe 
do Sr . .Ministro dn. Viação e lle<.liu que despa- 'ende ro.us que ? que vende outr·os produ
chasse os papeis. ctos, pel~ r:lZ<tO ~1mples de ser a.quelle pro-

Em !)- de janeiro deste ao no te'\'e noticia duct<? mms ~·AIOrJsndo que ontros. . 
te\e~raphica de qnc os pa.pci 5 tinhnm sido cu· :\ !D~~st:ta do a~sucm· tem-se llcsen\'olvrdo 
l'i:t.dos :\o Ministerio da far.e:nda.. pol•~ t~tc~attvnp~rtlcular. qne_tem montado di~ 
~como neste mioisterio nito lhe demm so- ver.:os estn.bcler.n~entos fabrrs para este rim. 

luÇ<'to, esse llngenhciro dirlgiu·se a.o Cong-rcs- 1· un~l:~rn.en ta d1 \'Ct':>;ts emendas, espera.ndo 
so o n hon~·ad;\ Com missão 1113 Orçamento' deu· I'J~~ n ·! u~ttca._ d.u.. Camar·a reconhe.Ç<\ essa pai-
lho o segumte despacho: indefer•irlo, p·wqne prt:~!_lt.e, uece:;s,d,ulc. . 
o peticion~rio oito juntLl documentos que ~~~o o exaclu IJ~t? o or-a~or QUJZCSSO ~r·ans-
lll'Ovem o dn·eito 11 ue dir. tet•. JlOL t.~r pat-a seu E::.t:Hio o 1he:;ouro Nacronal. 

)las, releve o hoot<ulo relzLtot· r1ue di.za.: o O que rcr. é o que todos os seus collc"'<t:; 
~cu procedimento deveria. ter Sillo o'útro. podem fazer com mais eloquencia. mas nuoca. 
S. Ex. devia. tet• pedit.lo inrormaQ{ic$ ao ... o- com mais pMriotismo, e lastima que seja 
Ycrt~o. . "' o m:lis _humilde dos representantes bnhianos 

NaQ S<'.be $!o bonr:\do Sr. n!inistro Ó.<\ F a - o que ttvesse de aoordar esta m<'-gno. questão 
~.eoda lerá, _lit nas cu miadas do poder, em que de sua tet'!':\. 
liC acha ~evrtlarncnte collorudo, o discurso de 
nm hnmtlde orador e membr-o da C;\mara dos 0 . r , 
DeputMos, que uem l\f.> menos é seu colle"'l.\ !::'r • .A.r~lLur :J:or.~.-.,,. apre
de bacb<o.relismo. "' senta a emendt~. que mand<\ accrescentar ao 

,.Mo.s sfS. Ex. o fizer, pedll que na onda de . n :. 6. do ~rt. • 2• n_s pn.l_?-vras : .! beos no 
mrlhares de contos de réis jii vot<\llos e por DL~trrcto FccleLal e .Esbdo:s d~ Uo.mo .• 
votnr par;\ pagamento de ·~:xercicios findos. A conta corrente do Banco da.. Republic:l. 
attend<\ um pobre fnncciooa.rio publico qué con:t o Thesouro t~m margem, porquanto é de· 
pede os vencimentos que lhe são devido·. ' m~ts de !0> _ !Dtl cont~s, para que se possa 
. . . . . . . . ~ - f;\zer o.cqutsrç.ao·de predros e bens em todos 

F Passa agora a. tratat· das ~aL~a.s economic~. os ~st.:do,; da. União. 
und~e.nta, e JUlga:se sa.ttsretto com o ~~to - L~1~-se a. npl'csentar·a; emenda; confiando 

_que recebeu do lllnslt'e repmsentante tle Pet-- n:~. J11Sbç;t dl\ ~m:u-a e nà jàstilioativn. pro-
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prin..dn. emenda, que dispensa. a.poio por parte 
do orador. 

Sãôiidas. :~.poi:>.das e: enviada ;i. Commis...~io 
de q~~.amento as seguintes 

Em,c:nclas 

Ao projecto n. 1-12, de 1S95: 
Ao n. 11 do o:rt. 1"-Aifandegas-Alfa.n

dega. f~a Babia-lanc:ha a -yapor, barcas de 
dé vigi:~. e escaleres, subst1tua-se pela se
guinte: 

Pe530a1: 
1 machinista. a 200$ :mensaes .. 
1 foguista. a 90$ men:saes ..... . 
3 t•s patrões a. 1:460$ :~.nnuaes. 
s 2•• pa.troos a 1:245~~-.: ..... . 

68 marinheiros a 3$ dumos em 
365 dias ... : ..... · .• · . · · · : · · 

Material: 
Acquisição'de uma. ba.rca. _de vi
. gia., concerto de e..~Jeres ..... 
Combustível da laocha. a Yapor. 
Acquisicão de um:~ caldeira. para 

à. lancha a.; vapor .... ....... .. 
Onde convier: 

2:400~ 
1:080$000 
4:381)$000 
7:4.70$1)00 

74:460$000 

30:000$000 
3:000$000 

8:000$000 

Artigo . . o governo poderá. transportar as 
sobràS 3.puradas em ·virtude de economias 
realisadas em sub-divisões de uma. ~e;sma 
verba. desde que o tr:msporte se opere de 
umas para outras desc:rimina.ções da mesma 
verba. 

O transPorte. porem. niio i! permittido. si 
for feito do 11\.'\teri:U pa.m o pellsoal c v•cc 
Tersn.. 

s. R.- Sala. das com missões. 20 du setem
bro de JS95:- Joao Lo;,,c.•, pre;;iclentc. - Ali· 
•Ju$tO ,lfouten.crp·o, relo.tor.- A"!f't$to Scoe1·o. 
'-Bcn~dicto Leite. - ;~[ayrinl:. - Scr•edello 
CtwrGtt ,-La1cro 3liillc;·. 

Rcrlija.-se o n. S do art. 24 da seguinte 
fôrma.:-A entregar aos estados da P.arahyba 
e P!a.uby o resto do auxilio que aos mesmos 
foi concedido pela lei n.. 120, de 8 do novem
bro de 1892, abrindo para isso o necessario 
credito. 

S. R.-SaiO. da.s Se$~Jiícs, ~de setembro de 
!"S95.-.4.ni;io rle b1·eu. : 

Ao n. 32 do a.rt . 1• .: - accrescente-se 
80:000$ para. pagamento dos empregados das 
extinctas secções de es;l;atistica commercial c 
que !orom ácldidos em ·virtude. do, § 7• da. lei 
n. 191-B, de 30 de setembro de. 1S93. 

. . S. k.- Sala da.s sossi':íes. 20 .de setembro d~ 
::-·'-· : .-·· IS95:.....;.Tole~iinci de ·ea,"1íal11o: · ·· ···· ·: · .,.. · 

Accrescenta-se ond~ convier : 
Fica o Poder Executi"vo a.utoi•isado á. uni

formisar os regulamento;; das caixas eco
nomicas federaes nos Estados e bem assim a 

1·ever :1. t.'lbella dos vencimentos dos respe. 
ctivos empr~"ados, no sentido de. elevar, 
rasoavelmente, esses vencimentos. 

s. :R.-Sala"das sessves. 20 de setembro de 
1895.-Tolc;Uino·<lc Ca1·calho. 

Ao n. 11- accrescente-se na rubrica- Al
fa.ndega de Parana.,auá.- 30:000$ para com
pra de uma lancha a vapor. 

S. R.-Sa.la. das sessões, 20 de setembro de 
1895.- Aleacm· Guimarães. 

Ao§ 28 - Desper.as eventuaes- em vez de 
reduzic.las de 50:000$. diga-se :-reduzida. de 
80:000$. afim de ser consignada sómente a 
quantia de 70:000$. isto é, menos 30:000$<10 
que foi concedido no or~.a.mentO éni vigor; 
constituindo verba separada, sob a denomi
nação de -Substi1:ui~.ões- a coru:ign;~ção de 
30:000$ para occorrer ao pagamento de ven
cimentos a.ccrescidos pela substituição dos 
empregados que conservam os seus "~"CDci· 
mentos nos casos em que a lei permitte.·. 

S. R.-Sala. das sessões, 20 <lc setembro de 
1895.-J. A. Nciva. 

A· Yerb.'l.- E:tercicios findos- incluído. n:t. 
mesma tabelln. redija-se do seguinw modo: 
- Enrcicios findos - Pelas :~.posentadorio.:;, 
pensões. ordenados. soldos e outros venci
mentos m:~.réa"dos em lei, bem como pelas des
pozcs que estiverem MS condic;Ocs dos n.rts. 18 
e3" das leis 3.01S e3.271 do 5 de novombl'o de 
ISSO e 28 de setembro de 1885.- S. R.- Snlo. 
dns sessiics. 20 de setembro de 1805.- J. A. 
~Yci~a. 

A' tabella dos credites supplementares. 11:1 
parte relativa. ao Ministerio d:\ Fazenda, :\C• 
crescente-se a verba-Substituições.-S. R.
Sala. da;; Sessões, 20 de setembt'O de 1895.
J . . 1. Ne:-ça. 

Ao § 26 - Di1ferença.s de cambio-accre
scen~·$8J>_seg_uinte-e revog:tdits as in~ica.· 
ções em contrario contidas nas mesmas tabel· 
las.- S. R.- Sala das sessües. 20 de setembro 
de 1S95.-J. A. ~Yeitla . 

•\o § 2o-Gra.tific.'l.Çães-porser.viços tempo
ra.l'ios e extraordina.rios: - accrescente-se as 
seguintes pala.vras:-e."tcepto.os.casos. de fisca· 
lisa<-ãQ a. que se·1·êfere o§ 29 ~S. ·R.- Sala 
das sessões·; 20 de sewni.bro.de 1895 • ..:-".J:,_..â. 
N&.-ça. ·. · • · · · · 
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Ao n. 6. do. art. 2• - Depois· da pala v~ 
predio---accrescepte·se-e beng no Districto 
Federal e nos estados.- O mais como estã..
s. R.- Sala das sessOes. ~W de setembro de 
!895.-Arthur Torres. - Líndolpl10 Caetano. 

Ao§ 19- Ajuda.s de cust;o- a.ceres(;-enW.se: 
- exctuido os casos de fis0111!i~ a que se 
refere o § 29. -S. R. - SaLa tias Sâss(hs, !'O de 
setembro de i 895.- J. A. Neica . 

O Sr. Pré sldent.e-0 S:-. deputado 
Neiva acaba de enviar á Mesa a seguinte 
emenda:(le): 

«Onde convier - O Po. l•~r Executivo provi
denciarã. de mooo a sere:m equiparados os 
vencimentos dos empregados das caixas t>co
nomicas e de monte de soccorro da. BJ.bia. e 
Puroambuco no:'l des do S . P<\ulo.- S&l~ da.s 
sessões, 20 de setembro de 1895. - J. A. 
.YâtXL. 

Esta. emen la não póJe ser acceita. porque 
i11ci~_e _o_o para.grnpho unico do art • . 131 do 
Regimento. - .. "·'-· ·' 

O Sr.Neiva (pela Mdem) - Sr . presi
dente, declarei no col'!'er tllo meu discnr.so que 
estn emenda. não crea ve·ncimentos. apenas 
dá a.utorisação <~O ~overoo paro, de nccordo 
com o que elle peae, reve:r o Regulamento. 

Portanto, we parece quo a emen la está. no 
caso de ser ;ICC<!i ta. •: 

Eut•·ctaoto, si 'i. Ex. filz questão, nos tP.r
mtJ:; ·lo l~eguueuto.·da j;ahwt~• - venci111entos 
- eu a subsliluil·éi por outr:t. 

O Sa.PRE:-IDEXTP.- :\. emenola não póde ser 
;•cceita p01'1JIIlliiWillln6qUi!P"rar vencim••Ot\•S. 
e ll l!'}uipa•·•lC:"iO rle vcnl!iulent.H i111por·ta. e111 
•111;;men to on lliJOinui.,:<"io de d~pez:L$, o que 
n:io é per111i ttido pdiO R.egirnento. 

O Sa . N~n·A - P.>is bem, substituirei a 
emenda. 

Fic:t a discussão ldiu.da. pela. hora. 

SEGUNDA PAR.TE DA OR.OgM DO DIA 

E' annunr.i:-ula a 2• di"<:ussão do projecto 
n. 9i. d~ 1895. a.utorisan•l<)o Poder Exe.::utivo 
a tr;msr'~•·ir •lo Quatl•·o do exercito e in~lni.
tollll) eft'~cl ivo n, IJri;rtiJl~ policial da Capi ta l 
Fe,Je ... d . no posto qu~ ,já e·xerce ean commis· 
~ã.o. o m;tjor ,,,n:dlhlr tAr.lllllico ,Jo M:ni:;terio 
da .Tns tiça. e Negocies Iotm·iores o alfer ,lS do 
exe•·cito Benevenuto de Souza. .Magalhães. 

Entra. em dis~ussã.o o art. 1.• 

O S r . Luiz D etsi - 0 projecto em 
discu~o, Sr: presidente, tem o parecer una

C"lll:u-a '\"', T -

nime <la Commissão de Marioll:l. e Guerra.. 
composta de illustra.dos dep.utados. compe
tentes oo assumpto; e , quanto a mim, conbe
ccnd<' o distincto official de quem se tr-.lt.a, 
não tenho sinã.o a applauclir a mesma me
dida . 
• · ~itt'etanto apresento uma: emenda ao ar .. 
ÍÍ8'Q ! ,0 
· Como se S:lbe, o logar de official techníco 
riesse miui:>terio não ê privat ivo da Briga.dn. 
Policial. Acho mais .conven:eute que fique ao 
arbítrio do governo, de accordo coro as ne-
ce3sidades, está na mesma inclus:to. _ 

Apresento ma.is. (L.ê. ) · 
lsto par.l que no quadro nunca fique um 

official a. mais. 
Não ha aqui medi•l:l si não de economin. e 

de melhor .:>rganisa.~. talvez, para oassum
pto ; e é uess., iuteuto qut~ submettG a 
emeuda à apreciaç-:io da Camara. 

Preciso dizer que está. de accordo com est:1. 
emenda o illustre relator cht Commissão •Je 
Marinha e Guerra., bem como toJos os outros-
membros da mesma commissão. -
. Não é, .pot·tanto, um•t em~nda de discussito, 
é uma de uccordo geral. 

Vem a Mes'l, é lida. apoiada e posta con
juncta.mente em discussão a seguinte 

E menda 

Ao projecto n. 97, de 1895: 
,\t·t. 1.~ Onde se diz- N:\ brigada policial 

da Capital Fedea·aL-dig:l·Ss-em um tlos cor
pos .milit:\res :.mbordinados ao Wni::tte1·io da 
.Justiça. e Kegocios Interiores- e no fim o.c
cr~~ente-se: tlcand.o lixado o referido C;J.rgo 
no quadro do cot·po qne fvr incluído. 

S. R.. - S:1.la. dn.s sessões, 20 de setembro de 
1895. - Ltti: Det$i 

Ninguem mais pedindo a. palavra, é encer
rada a. discu~são do a.rt. t• e sem debate en
cerrada a do art. 2~ ficando adiada a. votação. 

E. annunciada a. continuação da 2• discussão 
do projecto o. li2. de 1895, estabelecendo o 
modo por que deve ser e-xecut..'ldo o accordo de 
que tl'a.ta o art. 5~ da lei n. 183 C, de 23 de se· 
oombro de 1893, pa.1·a o ftm de roo.llsar-se a 
kJ.nsferencia da.s emissões e resvectivos las
tros dos Banc .. s de emissão regiona.es pttra o 
Danco da Republica. do Brazil. 

O Sr. A l b e a·to Torres (Este 
discurso dei:J;a de ser publicado, tendo sido 
entreg11e em. tempo ao orador.) -. 

·Fiea ã di5cu.5Sãõ' àdiadi pela. ho~. 
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' · Passa-se õ. hora destinada. :ao expediente. S. R.. - Sala das sessões, 20·M seteml.Jro de 
1895.-Leo~egildo Filgueiras . · · 

·O Sa. ·1° SECR."ETAR.lo declara que não ha 
expediente. 

R~queiro qu/3, pelo· Ministerio da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, Correios e Te-

~0 Sr- r..eovegi ido F ilgueir as legrapbos,· informe a Directoria Geral dos 
rech\m<\ con.tr.~ clcmissões illeg\~s que o novo Correios da União, em que disposição legal se 
director geral dos Corr·eios "':;ta f<tzendo na tem fundarto p-ara. demittir enéarre"'ados do 
Bahia, demittiodo empregados er~ exerci~io serviÇo postal, independentemente de qual
de suas fun·cções,- e a titulo _de remte~raçao, que!' dos casos previstos no art. 385, e do 
nomell.ndo outros que nem stquer havram to- processo estabelecido . no art . 286, e nomear 
mado posse ue seus cargos. .. ~~ o.')...<;eus logares, quando agentes de 3 .. e 
:: Dep~is de ler um : ari..'\fen~ ~~údo t~ii:;,~1$. e outros indivíduos_, !ndepeodente~ 

informações :\ este r aí>S.~ • propostas dos a:ctmlnJstradores nos 
ta.r d:\ exploraçã-o que cr samen e es ao ~. . m que taes ~em1ss~ e nom~a<;ões 
f<\Zendo de arein.s no município do Pt·<\do, na. ~em fer!<> a me~ma du·ectorra, ~m ev1dente 
Bthia; e:~:po..ta::~do-s;e, a titul? de l:~stro, tnfracca.o do dtspvsto no§ 4• do art. _486, 
quan'do conteem ellas substanct·\S prec10sas, tudo _do decreto n. 16~ A de 10 de abril de 
que preci;am ser acaut.elladas pelo governo; 1894, que se acha em vrgor. 

O orador conclue PU v·iando á Mesa um outro Sal:\ das sessões, 20 de setembro de 1895. 
rêquerir:hento peclino.lo informações sobre ter- - L.:cmegildo Filgueiras, 
reuos dé"marinha, e si o governo tem scien
cia des.ta. exportac;ã_o ... .o Sr~ Pires Fer rei ra, Sr. pre.

Veem á :Mesa, são litlos, apoin.dC'S e postos ·sideote, no prioci1.do da pre~ente sess:"i.o tive 
em discussão, que é :vl.iada por ter pedido a a honr<L de apresentar á cousider-ação da Ca-

l S 1·1 · t mara. um projecto de lei . que tinha por·fórma 
pa avra o r . n 1 ton. •OS segUiu es razer pequenas modificações á. feio. 30 de 14 

de novembro de 1890 ; mas com ba.~tante pe
sar vejo _que sã.o quasi decorridos dons mezes, 
sem que a Commissão de Legislação e Ju~tiça, 
se dignasse apresentar parecer sobre o refe
rido projecto, razão por que, baseado oas 
disposições do Regimento desta Camal'lt, en
vio á Mesa o seguinte requarimento. (Lê.) 

Vem ;i. Mes<\ é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

Reque1·im.enlo 

Requeiro que sejn. dado em ordem do dia. 
independente de 1mrecer :o projecto o. 98, de 
·1895. 

- Requeiro que o iiHnisterio d:\ Industl'ia, 
Vi:\ção e Obr:•S Publicas, Correios e Telegr:\· 
pho:; infor·rne ~i 'tem conhecimento de que 
na;: praias da costa m~lritima do mnoidpio do 
?1-ado, no Estado da Bahia, tem sido e conti
nua n ser extrahid:\ e exportada, a titulo de 
lastros <le embnrc.,çõe~, para o estrangeiro, 
grandes quantidades dcl ar~ias mineraes exis
tentes ue:;sr~s teneno~; de marinhas, ~. no 
cnso ·alfinnativo, que pt·o-videncias jà deu 
pnrn. acaute!l:u• o:; llit·e!to; da Uniiio sobre taes 
tet•t•enos e riquezas naltnraes nellas conti-las 
e crinl.inoS.'\.lll~ute exploradas por ind;viuuos 
qne com ella.s estão commet·ciando sem con
c~:>são do governo ou · outro tjualquer titulo . Sala d:\S sessõ~s, 20 de setembro de 1895.-
lega.l . PiresFen·eira 

... 
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REDACQÃO 

N. 122 A-1895 

Um 1° secretario de. 
1egaç.io : 

Or,'ena•lo. ~ . ...... . .. . 
Gra.tlftC/\ÇtlO., . .• • , , •• • 

Um 2• st>cretarlo: 
1letlrzcçc1o {inCit do projrcUJ ti, 122, do cOI'I'CiliC <111110, 'l'w ti:ctt c1 d d 
·· tlespe;(, ·:tio Ministc1·io tltts Rotaçoas Extcl'iores 1'W'tt o ·:.;.:,·cicio 
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· .; Um consul gerjll de 
O COrigresllo Na.clona.l doorcta .( J• cla>se em Nova. York: 
Art. i, _: ·o Pre-s!dento !la Ropub!icn. 6 rmtm•l$1\dO !l tlespeurltw poln Qrdmmdo ... ,,,,. , ,, ,,, 

Repartição do Mluistol'io das Relações J.t;xtcl'iul'<'S, com us ,.;c ·t·viQos l Ot•at!Jicacão • • •••• ••• • • 
dealgnal.\os nas seguintes l'ubrlcas, o. somm1~ do 2.0.J3:0l2$•11.lu. l Aluguel dt\ casa paro. n. . oo-' . chanccllo.ria <la lega-
A~ . r: ç;i.o até •..•.•.•....• 

1. Secretaria de Estado, Expe<ll~11te dn. legação. 
. moed&~ao pai~-Det\U· 
zldas as seguintes con
• lgmiçÕes :·:de 9:000.$ 
para. gratlftcae<lo a um 
oonti~l~r jurisperito; 
de 16:710$ Jlll.l'l\ ns 
sro.tlftcações aos em
pregô.dos do. seci'Bia
rla· de · Estado por 
tempo de 'serviço eJl'e-
ctlvo'.: , ·............ •. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. <-<!."· : :1 r'!$000 

~.- Legações e consuln.-

1 
dos, aó co.mblo do 27 
d~ sterllnos·por 1$000. .. . ... · 
~sl~cl~s Ünitlos da 

J1inel'ica 

u.:a ~~vio.t!o . extt·a: 
'1r'dliio.rlo e ministro plo
Jipq\éricíii.rlo : 
>rtle.nàdo .•• • .•••. •• . • • 
Jro.tlllcaçüo •••.•• •.. • • 
lepresc.*ti!-C~~ .... . . . .. ~ 
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6:000=() 4:000 
20:00 uoo 

Um vlce-consul em 
Bal ti moro : 
Oro.ti~cação até ••• • •••• 

Um vlce-consul em· 
Novo. Orleans : 
Oro.tltlco.ção tlté • . , ••• • 

Um cho.nccller om 
Novo. York: 
Ordenado .......... . .. : 
OJ•atlftcaçào • •• ••.• • ••• 

Meo:ico 

Um CI)USUl em Verà·' 
Cruz: 
0J'deno.do • • .••••• ! . . . . 
Grn.tiflcn.\'lio .• ; •••• • ,,. · 
Ex podicn to do consulado 

3:000$000 
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4:000~000 
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. Ve!•e.;1tclc' 

., Uin .. c~~lo.do oxtrao~
linrirlo 'o ministm plc-
tlpolenclil.r·lo : .. 
)rd~nndo' ............ . 
lrl\l.illC<IÇân .••.• • •...• 
letreson:t.n~io ........ . 

Um r~ sect·etm•io do 
êgtiçiiô: 
rdeno.do •..•....••. •• 
t•atlflcnçiio ••••• •.: •·• · .. 
xpedlent.o •In. J.Jgoç;io. 

Aluguel (lo casn. pn.•·n. n 
charicollnrh\ t!n lega
tão o.té •••. . .. ; ... •.. 
1': 
! I • 

o 000$lhll> 
4 000$0UO 

10 OU0$000 

3:000$000 
3 : (l()(r:~OOO 

501l.~U:JO 

2:000$000 

... . , , Columfli,, e E'fHtllltu 

Um ·eovhulo oxtr·nor·
iitarlo e miulsto pleuí· 
oténciiirio : 
rd<>itudo ............. . 
ratlftcáÇii.o ..•........ 

.t!>pt·es~nta<;ão ........ . 
• 1.1Jm 1 ':· secroull·ío dé 
egaçí\o : 

Ordenodo •.•••.•.. :· •.• 
Ol:àtlllcni;iio .......... . 
Ropres~ntação ....... . 

Üm'·2; secrotnr·io : 
Ot'denridô .. : ; •..•.•••• 
Orntiflcatit.- • .•....•... 
l~xpcdh·ntu dt\ h•gn~ii.n. 

luguel . de cas;\ par';\ 
a charlt:ulltlf'ÍI\ da~ lc
g>1Çt1o'' u.lé .•........• 

' .. \ ,. 

li o tl.lOOO 
4 1):1:1~)00 
w ooo~o.ru 

3 000$000 
a u0U$001l 
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2 5'111~-I)U'I 
I l00$JJUO 

2:000$01'0 

28:500$000 

30:000$000 

l'e1·u 

Um enviado extrnor· 
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pot.onciar·io ·; 
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ltopt'CSCII t<IÇiiO , , ••• , •• , 

i üin ~~ suer~tnriü tla 
regaçiio : 
O••llcnado ... , .•••••••.• 
Uratiflcnç•jo .......... . 

Um consul .get•;\1 do 
2·• cl:tssn em lquitus: . 
O•·clonn•lo •.... : . • ::.:. 
Or•ntlflcnção ....... .... . 
Dous vice·consul6$ . .' .. . 
I~XIJed•cnte <h~ lc>:.<n(;:io . 
Oito elo tonsnl:idó · li•it 

l.iiOll •••••••••••••••• 
Aluguel· do c."\Sa pnr1~ 

n chanccllat·in do. le-
gn~:io ató .. : ...... . . 

Cl:ilc 

Um cnvinclo .extran"· 
dlnat•io e minisLro plcni· 
potencilu·Iu : ~ 

O•••lc~nclo:. ..... :.: .... ~-
O••nuf\cn~ao ........... . 
UO(li'I.'S(' IILII~iiO • • •• : • • •• 

Um 1~ sect•et.1r·í.o· ·cje 
IOg!IÇáO: . 
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umtlnc-.i~·tio ........... . 
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I : um c~nsnl geral do 2' 
clil'Es':'.efn .V!lll'llloujs~ : 

• I · , : "''" ~ · 
Qt;4.en!l~~ o o •• • ••• • ••••• 

Q!,!~~íflc~ç~o ·; .• , o o.,, o o 
E:tp~,:'léflt~ da )t,>g,,Çiio. 
Alugue!· do ·cusa Jlnl0a. a 

c~ancell;~rla. da lcga-
· .. cao ;1!-~é .. o ••••••••••• 

,. :·· · 'BoliiJia 
• , ; ' ' '•:. : •' . 

: \: l: 1 ~ • • q· r • ~- • , :VI~ .:e.n.v m~o ex traor· 
.<\ll)~f,l.o :~ Jill.r'J.!~I!·ü p)cnl· 

3: o0o.$ob'o 
7:00~.~000 

500$000 

2:000$000 

P~~~f~!l,r!o. : . . . . . 
.Q~deri!l4:19 :; ·o.•; .. o.... . . 6:000$000 
Or~ti~c.lçii~ .• . o 1 • o ~ o o • • tJ: 000.$000 
Represent.aç.\o. o ..... o o 10:000$000 
iPfn. :1 i:seri~oetnrio de legação: . . 

rd.~l}ado, .,.. ; . ..• ... . . . . . 3:000$000 
NtfHéol.çl.f? •. ; •• o o. • • • • • 3:000.$000 

,Um consul ·geral de.2". classe em La Paz: 
OrdenacÍg· • . •.•. ·.o ...... 3;000.$000 
Ora.tiflcação . . . . . . • . . . . . 7:000$000 
Expediente (la légo.Çiio.. 500$000 
Dito dó 'eonsu !tido g<mll. 500$000 
Aluguel. de ·casa 'pura a 

chancoll .•rla da lcgnçiío 
· até • •• : ••.•••...•• o.... 2:000$000 

o I 

: ;ii~pl.l~fica Argentina 
-: 

o tim en'yiti.do e~traor· 
diJI!'-l.'io, ~. ptln .ísttoo ploni· 
polenchmo : 
OrJeriado ..• · •..•..•.•.• 
Oratilí~ção •.• o •• o ••••• 

ltepre5ef1 tação •.•..... . : 

6 OO::l$000 
4 000$000 

20 000$000 

48:500$000 

30:000$000 

Um J• sect:otar!o de legação: 

OtoJcnado ..••• o ... ..... .. 
Oratilic~ão •••. ;: ••..... 

ti m 2• secretario : 

Ordenado . •. : ... . ..... . 
Gt•ati.flcaçiio ..•. :. . .•• 

Um ·consul gernl de 
1• · clnsso· em Buenos· 
Aires: 

Ordenn.do ..... ; ; . . .. ;; 
Gra~itlcaçii.? .... : •• • o •• 

U~n consul em Posa-
d;l~ . : : . .. :. 

, 
1 
Ordcnil.do' ..... .'. : .• : . • ; 

' Gr(l~ift~,,ç\i.O • . ..••••... 

uln vico~cons'ut em 
S. Thomé: 

Orntitlcnç.ü.o até •••••.•• 

Um vico-consul em 
Lib~es : 
Gratificação até .••.•. • ' . . 

Urn viee-consul no 
l~os~r.ío : 

Ora. ti llcnção a.tô ..••••. 
··• 'Expediente da legação. 

Expediente do consula~ 
do em Posadas.· .... 

Aluguel. de casá. pt\l'a n 
cho.ncell;n•ia. d~ Ioga· 
ção até , •••• . ; .••••• 
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; . 1; um.onvlado oxtmor· 
'dlnarlo e ministro pte· 
nlp.otencitLrio : 
Orderi~do ...•. : . . ....• . 
0 ràtÍftC.lÇlÍO. , ... , . , .. , , 
J~opl'OSCil la.';fio . , •... , , • 
.o-Um· I• secreto.rio de 
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.. :: uin'·~· s'acl'ef.o.rio : . 
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1 OrdenRdo·. , ••••. • .. · .•.. 
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L I·' . ' . 
. . u~ ~nsu l gJl'O..l de}· 
.classe ,om Montevh.léo.: 
0 •J· I ol O} 

ordcnndo .. . •.. •• .••.. 
O ràtl llcaçilo . . : • ...• ... 

:: . Um,c'onsul em So.lto· ! 
• ••1' 1:-! ol' • 
, OrJeno.do . • : ..... ... .. . 
··A~~tí .Q~~~ · · · · · · · · · · · 
. Q~~tt•o ,, Vl~~·consu!es·. 
E_xp!)·l.~c.~ t,~ d~· teflnç!lo. 
Aluguel do cnso. po.rn a. 

cbo.ucella.l'ia da. lega-
ção o.té •..••.•.. . ... 

Repttblica tio Pa1·aguay 
·,· 

... ,. i t1 '· I : • 

. : .Um enviado extra· 
ordlnorlo . n ministro 

, p)en!~toncln.rio : -
·o r" enO:I!o . ....•...•.. 
tb'ril.tiflc'àção: .. , .. · .•.• 
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Um 1° secretario: ..... . . . 
Ordenado .. .- ... , •. .. .• . 
Oro.tillcação ... , •..•• .• 

Um consul geral do 
2• classe em ,\ssum-
pçõ.o : 

.. Ordeno.do .•. •. : .•. .• •• 
Ot:o.Lifilln.ção •. , •.• .• , . •• 
Expediente da legação. 
Aluguel .te cus·~ po.ra a 

c~n.hce,llu.rio. da. lego.· 
çao o.tó • •.•.•• ••• . •• 

~.UÍSIIJ 

j Um onvio.do extrnor-
- clinario e ministro plc-

nlpot.cncla.rlo : 

OrdenRd•l . . , : ..... . . , . • 
Orntillcação •.•. .• .•. •. 
Reprcscn tação ••• .•••• • 

Um 2n seç~etario: 

Ordenado ...•.•.•...•• 
uro.Litlcaçiio ••..• , . , ••• 

08:600$000 
Um consul gorai do 

2•.classe em Genebra.: 

Ordenado . .... .•. ... .. 
Oro.Uftcaçii.ll .. .• ... ...• 
Expedionto da le~açito. 
Dito do consulo. o ge· 

rll.l .. . .. ..... . .... . •. 
11 AI ug ucl de casa po.ra. · ~t · 

oho.n~elil\1'11\ dn · lega; 
çiio tttó .. . . . . ...•.•• 

(") 

~ 
Ql 
Q 
o 

~ 
·~ 

~ . I . ~ 
! .ro 

3 :000$000 ' l-,:l 3 
~ 

3:000.~000 ~ 
~ 

;· 

~ 

~ 
~ 

3:000.~00 . "" 
7:000~00 

~ 

500:;.000 ·'• g . ~ 
o 

2:000.~000 
16 

38: SQQ,$000 õ ------ ; 

j.. 
•:t 
21 
> 
M 
lll 

t:l 
p. 

6:000.~000 
(') 
p. 

4:000.~00 ~ 

10:000$001) 
po. 
~ 

. Í"' 

2:500$()00 
2:500.~000 

3:00~000 
7:oooraoo 

500. 000 

500$000 

2:000$000 
38:00~000 - -----



r 
· ... um'1i. chnnccll•n· em 
LOIHII'~~ : 

·'o·u· o,, .r e11:~uo ... ... ..... ,. 
Oró.tlftcnçào ; . •..•..... 

tu,~l(.. Imo· em Live1·· 
. pool: \\ . . . . .. ' ~ . . . . 
· Ordt\mulo .. : •. ... .... . 
oráLif\CIIçá~ ••.•••• •.• . 
Expediente da legáção. 
Expodlento do consu-

lado em Oeorgetonw. 
Dito do consulado em 

Montt•eal. · ... · . . ..... . 
Dito do dito em CardiiT. 
Alug uel de cnso. pa.t•a r. 

:oho.ncellario. ila. · lo-
:: · 'gnção: a.té: .. .... . .. . 

•.: Jt. i 1 

' I•1·ança 

uin enviado extro.
orplriar io e ministro 

• P\en_ip<)~oncia.rio : 
Ordenado . ••• ..•.•• . • . 
Gratiflcnçlto ••. · •. : :: •. . 

L Jt~PI'~eutaçiio .. · . . · . . · .. 

: ,·I.Jm 1•. secreta.t•lo do · 
l~guçii.o ,: . 
o·rden~d() .•••• .• , •• , •. 
'ó râ ti tlcil.biio ..•.... • . •. 
1:, ) ' 1 • • • • 

l 
'Kqous st>gundos sect•c-
t 1'103: . !L· • .. f • •' 
OrJenatlo ... ·1 ......... . 

.Gro.tlfic~iio:. ·. ·• · .. ·. ·. ·. · . . 
o • ·, I •• I ' • • • • • • ·• ' 

. . Úm consul em Paris : 
O,rdiliiadb: .-.:.' ... , .... :. 
OratltlcuÇãd ..• ... ',. : .. 

,, 

2:0001000 
2:00:>$000 

2:000$000 
2:000.~000 
1:500$000 

500$000 

51)0$000 
600$000 

2:000.~000 

6:ooo.woo 
4:000$(100 

20: 000.$()00 

3:000~000 
3:000~000 

6:000$000 
5:000$000 

2:500$:)0() 
5:500$00J 

I 00:000$000 

Gt·all·flt·etatiha 

Um enviado . extraor
diutlrio e ministro pie· 
nlpotenciario : 
Ordenado . • · •• .. •.• •. .. 
Ot•atiftcação .••. : •...•• 
HepresJntnção ...• . ..• 

Um Jn secretar io de 
legação : 

í Ordono.rlo •.•••. • •••••• 
Gratificação ....... . .• • 

Dous segundos ditos: 
Ordenado . ..••.. , •• •••. 
Gt•n.tiflcnçiio .•••.•••. , . 

Um consul go;•o.l do 
• • I" classeemLivet•pool : 

Ordcno.rlo . • .. : ....•..• 
Grntiflcaçõ.o •.... •.• ••• :. 

Um · consul em Oeor
gctown: 
Ordenado ..• •••. •••• , . 
Oratiflcao;io ....... .. , . . ,, 

Urn consul efl\. MOJl· 
,tt:éal : 
Ot•ttenado .•.......•••• 
Oralillcaçiio • . • . . .• .•.. 

Uln constÍl 'etn
1 

Lon
'dres : 
Otdcnl\do • .. ......•.•• 
Oratillca~~to. : ........• 
· Um oousul em CÓ.r

dilr : 
Ordenado •.••••.••.. • • 
o·ra.titl.:ação .•...•. : ... .• 

6:000$000 
4:000$000 

~0:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

5:000-lOOO 
5:ooo$ooo 

4:000.$000 
8:000$000 

2:500$000 
. 2:500SOOO 

. 2:500~000 
6:500~000 

2:500$000 
5:500$000 

2:50AAMO 
5:6ÓÕ$ÚÓO 
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I. 
J . • . . I Um . c.)nstll t{Ora.l do 
, t• clMsÓ om Mal'solha. : 

Ot·dcn~<;o •• ~ : •• : . • .' ••• 
Orn.tlflcnçilo ........•.. 

. Ün\.' 'b o n .i u 1 
Havre··:: 

no 

01\ICJ:ta<\O • , ; •••.. . •••• 
Oratiflci.i'ção .... ; ..... . , .... ' 

' ull) o; C o n s u I em 
Bo•·déos : 
'ordenado . ....•. : ..... 
oratiticação .... , .•..•. 
Expedi eu Lá ela legação .• · 
Alnguel !le cnsn.J>~t·a. a 

'cha.nccllaril~ a · lo-
. g~ç~ô :~~é .. :· .. .... ·.: .. . 
· · Um iconsul em Co.
yenna : !. 
ordenado' .....•......• 
Ot·atltlcação •••..•.•••. 
Expe li9i1tedo consnlildo 

·cmGayenno. ........ . 
· . . ; . : .t 1 1 ' • ,, . 

: .:·• ·j F r 
I . ' . n. 

· · ~~:' '" Poi'IU[Jal 
1: ... . ' . ' . 

:··· 
I :•Úin enviado extra01'
di~8fi9 ~ .minlstt~o ple-
nlp,otenÇlla.J'iQ': : · · 

, , . 1 lO'\o, , 
1 

• 

O.rdenaclo ... · .. . .. , •. ••. 
Oi' li ti flr.~.êiio ._ ....... . . . . 
Representaçno .. .• ... · . • 

,; ' . . . . '' . ::~ . .• ' . . . 
}!,~_ . 1'\ · ·ll~Cl'etar io do 

Iega~ao : . 
• . t ~ • ' ' 0r<1enn<lo .. ; . •..•.•••. 
ora~olftc~•;ii.o .... .. . . .. . 

4:000.~000 
S:OOJ$!.>00. 

2:500.~000 
5:5Õ0$ÕJÕ 

2 500$000 
5 500$000 
2 000$1JOO 

2:000.$000 

2:500$00) 
2:500$000 

500$000 

a OOt)$OOo 
4 OOO.tOOO 

20 000$000 

~:000~~(1 
.~: OOO:ji· lOO 

91 :500.$003 

.. 
·U!!i 2• ~crotarlo : . 

Ot'donado •. •..•.. . ... • 
Gmtillcação ........... . 

uin contul geral do t• 
classe om Llsbol : · · 
Ordon;\do ............. . 
Gra~l~<i~t;ã? ...••.. . . • . 

!Jm ê~tMc.o!!orom Li$
boa. ·: 
Ot•donndo ... ........ ... . 
G t'a titlcaçií.o •. · .. : . .... . 

Um consul no Porto : 
Ordenado ............. . 
Oraúflcnção. , ......•... 
Expilllinnte di.L legação. 
Aluguel do c:l.•a. para. 

1t · chnnccllat•ia. do. le
gação (L~ ...... , ..... 

!f 
Jmpcdo tdlemao 

' 
Um enviado extr:l.or: 

dlnnrio e ministt·o pie· 
nipo~nchu•io: 

Ot•JP,nado ... . .... ..... . 
Gmtltlcação ... . ...... . 
lteprcsen t.'l;c;iio . . .....• , . · 

.• Um I" secrctnl'io de 
legação: · 
Ordenado .•• .'; ••••. ; •. 

,, GJ•atillcaçâo ........... . 
Um 2• dlto: 

OrJemHio .. . . : .. . . ·, ... 
Oratifi~!lção .........•.. 

um c.m3ul gerai de 
I" cl;\sse em Hamlmt•go: 
Ord(>nndo ...•. . . : . .... . 
O t'tttillcnção . . .. ,. ..... . 

2:500$000 
2:500.$000 

4:000.~000 
8:000$000 

2:0009.000 
2:000:;>000 

2 500:~000 
5 500:SOOO 
1 ooo$ooo 

' I 

2:000$000 

a·:ooo$ooo 
4:000$000 

20:000$000 

3:000~1)00 
3:000.;>000 

2:500~000 
2:500:;>00J 

4:000$1JOO 
8:000.~000 

68:000$000 
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Um , ovlcc-consul em 
Fmnc(ot0~

00

!l/lll; o 

qraÚricagiio até .. o •••• 

' I • · ' ;fi!: 1. 

o,J.Jm 11ito en'loBt•emon: 
ora.'~illcáÇãô à te.: .... : 

Um chomcellet• em 
Hamburgo: o 

Ordõnndd. : . o •. . ••. o o .. 
·orá.ti fi caÇão .• o • • • • • • • 

Extl~~!ent,e da !egªção, . 
Aluguel .<1!:1 cnsn. para a. 

00 .(: 000$000 

4:000$100 

.. 2:0000~000 
2:000$000 
500~000 

. chanccllaria du. lega-
çifo á to ... , .... o.... 2:000.}000 

. :~ :' . . -----T \ 
: j iiussin ' 

I ·üiri'et;VÍ:100 CXtrii.QI'• 

1 
diimrio e ; ministro plo-
nlpotenci!lrio: o 

Ordena•lo! o .. : . ·o .. o o .• o o 
Ora ti fi caÇão ....... o ••• 

R~p~êseiitaÇN?.· .. _.o • o •• 

.. :Um 2• :o scci•etarió octe 
l<>g[lçiio : o~ 
Ordenado~ •.• o ........ . 

Grá.tificaçiio .. . · o ..••... 
Um coti!iul em OJossa: 

Ordonado::: . .' : .• , .. , o• : ; o 

Qr·a,tincªç~o: . · .. : ...... · 
Ji;Xf!Cdi(l"le' lj1t legação: . 
Dit•, oo 'do"o"constilado em 
' O.Làssã.. t , : . o , •••• ; ; : o 

·Aluguel do casa pnra a 
chancollarjn. da h·ga-

' cão iité:: .. 
0

: ........ 

I• •"!I • I 

'· 

6:000.~000 
·l:O 10$000 

10:000$000 

2:503~1)00 
2:500!i>OOO 

2:500~000 
- 5:500$000 

500.SQOO 

500o$030 

2:000$!JOO 

67:500$000 

30:000$000 

A USII'Ô«· lf!lll[!>'.'(t . o 

Um enviado ~xtt•aor
dinr.t'IO e tilinistJ'O ple-
nlpotéJiciar•ló: · 
01•den~tdo ..•• o ••• • •••••• 

Gl·atiOeaçloo .•..•.••.. 
Rept·esen~çlto ......... . 

Um 2' sccrettlrio do 
IE'gac;ão: 
Ordeno.do ••. o ..... . .... • 

O rntilicação ........... . 

'um coitsul gor·al de 
2' classe em T•·io$lO: o 

01•dPnodoo ~ .••••... o .• · 
Or•atiflçac;ií.o .• o •• o ••••• 

Expediente d•~ lognç.'\o o 

Diw o 'tio : consultido em 
·'- HUdltp<>sth • • .•.•.• • • 
Alugilol do cosa par•a a 

c~uncc!la.a·ia du loga-
çuo IÜO. o,,., o,, , ,,, 

J)Jf.glc.a 

Urn enviodo extJ·nor
dinurio o minlstr·o ple-
Íli pote'rlciarlo: o . 

o'r·dcnndo o ... . .... • .. o •• 

GJ•aLIOcnçii.o ......... . .. 
. Hepr•cs1.mtuç!iiO .....••.. . ., . . 

Urn 12' socl\1tnl'io · (lo · 
1 logaçilo: 

I Or·d~npdo . . o • •••• , •••• 

Ot•atiftcnçfio ••••••.••••• 

6 000~00\l 
4 ooo,ooo 

15 000$000 

n. t'! I'U'\.t.nnn .c::;ouu;:,vuv 
2:500$000 

s:ooo.sooo 
7:000.~000 

50'1$000 

. 20)$000 

2:000$000 

6 000$00() 
•I 000$00ú 

10 000$0~10 

2:500$000 
2:5oosoov. 

;I 

.il 

42:700$000 
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., 
Um cçn1su\ . geral tle 

1• clnssc ~m Antuc~pia: 

Otdonn•lo: ..•.• o • : : •••• 

Oiatlflonçli.o .• ••.• :o .• • 
Expedlontc dà. legação. 
Alt1guel ,do' oa~o. para 

o a. o chanoellat•to. da le-
gnção até. o ••••••••• 

Scmt(l Sd 

•Uin cnviildó extraor· 
dinnrio o' rninistr•o pio· 
n,I~Qtencinrio: . 

Ordenado .• •••.. • · •. • •. • 
or.\tiflcação .......... .. 
Ueprescn to.çii.o ••.••. .- • . 

Um 2• secrct.a.rio de 
lt~~aoão: ·· 

Ordenado: •.•• , . . ..... . 
Omtlftcnçilo .... ... .... . o 

Expediente da legnçlio .. 
Aluguel do caso. para 

rt. . çhanccllaria. da lo· 
, gn~o n.tó •• .••• • .... 

!ta lia 
I 

Um en~lado oxtràor
dhrarlo e .ministro ple
n lpotenclarlo: 

• , .c. t , .• • . 

Ordol)o.do .•.••. o o o ••••• 

o ró.llilco.çil.o ••. • • o • o • •• 

1\oprcacnt.nol\o, o o o o. ; o. 

4:0a000 8:00 000 
500; 000 

2:000.$000 

2:soomo 
2:500~000 

500$000 

2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

39:500$000 

32:500$000 

Um 1• seeroto.11io de 
legação : 

Ordonatlo .. . .......... . 
Oratlficação. o ••••••••• 

Um 2• dito: 

Ordonado o •• o • • o • • ••• • 

Omti!!c!\Çiio.,, , , . , • . • 

Um consul geral elo 
J• classe em Oenova: 

Ot•donado .•. •.... .. ..• 
Gratitlcnção •...•.• • ••• 

Um cli to do 2a classe 
om Napolcs : 

Ordenado ............. . 
Gratificação .. .. ...... . 

Um chancoller• em Oe
nova : 

Ordenado ; .: • ..• ••.. ;. 
Oratillca~~ •.•. . .. o ••• 

Expcdlclílt4l ]da. legação 
Aluguel ~~: casa pa1·n 

a chaucetln.ria da lo· 
gação ~ó., ~ .. o •••••• 

.êJ~]ha 
I . 

Um en~udo extraor
dinnrio é ministr·o ple· 
potcncial'io : · o 

Ordonad~:' .........•. •• 
Orntiflcação .... • ....•• 
Ropréscntu.oiio ..•...• • 

3:000$000 
3:000$000 

2:50~00 
2:500, .. v00 

4:000$000 
8:000$000 

3:000!000 
5:500$000 

2:000$000 
2:000$000 

500.$000 

2:000$000 

6:000~"000 4:00 000 
15:000. 000 

69:000$000 
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Um 2'• soor•otnrfo do 

1 
egaçií~ : l! 

Orclenn•fo : •...•. , .•.•. , 
Orallll:·áçiio .... :· . •••••. 

., 
Um , consut. gerAl de 

2J clu83C . em Bareel· 
lona :.. :· · . 

· Onten~;IQ .. · .• ~ .••..•. • • . 
O r& ti ftcnçii•> ••• •• •••••• . ·.~ 

Um" vlce;consul em 
Vigo: : ..• 

Ora.tlft~n<;âó af.ó .... ... . 
Exp~dien~o-dii. lcg!\ção. 
DHo tlo consulado em 

TeneriiTo •• •. : ... . ... . 
Alugú(!l ue casa para a 

ch"t:~cell~•·la. da lega-
~ão e.ló.;: .......... . 

··P;cei;es Baixos 

Um consul. gornl de 2• 
clMse•em Rottcrdam: 

. , I • .·, 
Ordenado. f· ......... • ~,. 
Oratiflcnção ...•.••.• : ,;· 
Exp<dlente'do consulado 

get1o,.t .. ·. ~;. ....... .. : ... . 

:;Dill(lli!CII'CCI 
.: . 

'·· ' . Um consul geral de 
2• clas~o em: Copenha-
gue :'·• · 

2•500$000 
2:500$000 

3:00~00 
7:000$000 

4:000.t.QOO 
500.$000 

400$000 

2:000$000, 

3·000~000 
,;000$00° 

46:900$000 

500$000_ 10:500$000 - .----

Or•donndo •••• •• .•••. • • 
OJ•a.tltlcação .......... . . 
Expediente do consulo.· 

do ~era!. ••. .- . ..... . 

.Suecia e Nor·uega 

Um consul em Stockol-
mo: 

Ot'dcna.rlo ..•........ , •• 
Ot'atitlcaç•lo ....... , •. • 
Expediente do consula-

do ... .............. . 
Oito do dito em S. Tho-

maz .. . ......... .-.. .. 

" 

lmP<'rio do Jllitr1·ocos 

8:000$000 
7 :000$000 

500$'100 
---~-

2:500$000 
5:500.$000 

500$000 

500$000 

10:600$000 

9:000$000 

Expcdienlo do consula· 
do em Tanger....... · 1:300$000 1:300$000 1.117:700$000 

a. Empregados em dis· 
}lonibil!dnde, moeda 
do palz ( de accordo . . 
com a proposto.) .......... , .......... .. .. ,....... 60:000$000 

4. Ajudas 1lt~ custo, ao 
ca.mblo do 27 d. ator-
tinos , pot' 1$ idem)..... .......................... 130:000$000 

5. Extrnordina!'ias no · 
ext.orior, h\em (\dom) ••.• •.• .• •••••••.• •••• ',. .. .. .60:000$000 

6. Extl'l\OrJintlrins, 'no 
fntet•ioJ', moeda do , . 
paiz (i•lem) ......................... ..... . , ..... · 50!Ó00$000 

7. Comnllssões de li- . 
mitos, ldolll (ide,m).; . .. . o .... :... ........ .... ... 400:000$000 

Snln. das com missões, 19 do sctomiJro do 1895.- Paranlros Jli onte-
11egro. -J. ;I : Nei1>n. 

CD 
Di 
~ 
~ o 
tol 
:l 
~ ·o 

~ 
· I» 
til 
..; 
l:'l 

IS 
!"' ,o 

~ 
.... 
00 co 
Ot 

~ 
(':) 
'I 

("") 

3 
~ 
~ 
o 

~ .. 
~ 

~ 
~ 
~ 
"' 
~ o 
iJ, 

~ 
" .l!i' 
~· 

iJ, 
~ 

~ 



Cim11a dos Deputados· lmJ)fesso em 24.0212015 17:22. Página16 ele 101 

428 AYNAES DA CAMARA 

Vae a imprimir o seguinte 

P.!..RECER. N'. 83 DE 1895 

ApPro114 as eleiçiies a que' se procedeu no 
4..• districto do EstadO de Pernambuco e 
reconhece depa!ado o .Dr: Heretdano Ban
deira de MellO', com 'OOto ém separado pro
pondo a annu~açcio das mesmas eleições 

A Commissão do Peti\'.ões e Poderes, no 
desempenho do mandato que lhe foi commet
tid.o pela cam:l.m dos Srs. Deputados, e de
pots de um estudo tão paciente. quanto cleta
Jhado, cumpt·e o de'~er de apresentar-lhe o 
resultado rle suas investi:raçõe:- e exames so
bre ns eleições do 4• districto de Pornambuco 
processadns em 30de. ma.io do corrente anno' 
p.~r-"' um deputado fe-.dernl, na. ~a. do cou: 
se~b.eiro Antonio Gonçalves Fer1·eii--a. actual 
mtmstro tios Ne~ocios da Justiça e do Interior. 

_ : S!lm perder de vista. o escopo das Ie:ritimas 
• ~p1_:aç0es d.a fórma democratict, a.cceiia pela 
~a<;<~o. con.s1sten!e n:\ mais ampla, genuiun. e 
h.vre mnotfestaçao d() voto popular, condiç<i.o 
sme qt~ non d<l verdadeira delea-aç.ão de 
poderes ; sem distra:hir-se dos manl!amentos 
da lei re1;ulamentar· das eleições, cuh fiel 
observ!lnCt>l collocout acima dos sophisma.s, 
fals~s t_D terpretações e i o teres:ses pa.rtidarios, 
destttu:dos de razões atteodiveis - sem velar 
os olho:; à realidade do e,;crutini~ ã. influen
cia rias provas docwnentaes e demonstrações 
do debate oral, desenvolvido entretanto em 
longo periodo ; :. COiiOmissão 'cbe<>on até onde 
l~e foi possível em.se:veridades, para expun
~Ir do processo elettc•ral do 4• di:>tricto ioter
!ereoc~ts e:ttranbns i~ seriedade da repre
seotaçao da Camam e l:tvt':l.r, assim. um pro
t~sto solemne contra as comhiM,ções dam
nmhas dn compress.'to, •h fraude e da vio
len~!n. onde quer que pndet~lm ser cnxergt\das. 

Nao se desvanece dlc ter a.panbado a ver.:i:l
d~ de facto em tcxl:~s <~s laces, como seria 
m1s.t~r para. attingir a pleoitutle da justiça 
polttu::l. no p<~rfiat1o pleito desse di:;tricto.; 
~rq~anto sabe-~e perfeitamente queâ. com
mtssao rallece a hypotheSft aliâs "'ratuita de 
~er. assistido e testemunhad<> os"' multiplos 
I~c!deote~ dessas eleições dentro dos 13 mu
mcipos em que elle se tlivide caso unico 
em Que podet•ia .iul::-a.r dellas co~· prP.ci~iin e 
cer!eza.; mas póde .nssegurar que os pontos 
capttaes e de cet'tl\ tmport>~ncia mor:\1, com 
fundamento na lei e nas provas otrerechtas de 

- parte a pnrte; fo1·am convenientemP.nte con
sirlera.<ios em proveito rio;; bons costumes da 
e!f!~·\ci:L <lo escrutinio· d<\ indole e just<~s ,;m
btça<>..s <lo governo lrep•tblica.no a.rim de não 
se1· no B1-azil urna CI'(!IH;:io cat·icata · ost~n ti\
Çã(! do abuso ou neg-J.rJo das virtudes ch·icas 

patrias - o. Repnblica que nos veiu com o 15 
de novembro de 1889. 

Nas eleições do 4• districto de Pernambuco 
o eleitorado sntrragou em 30 de maio, se
:mndo as actas remettidas á. secretariP. da 
Camara, os seguintes cidadãos: 

O Dr. Herculano Bandeira de 1\teilo 
com 3.989 votos. 

o Dr . . bo ntooio de Siqueiro. Carneiro da Cu
nha com l.SII votos. 

O Dr. Bernardo Camarn. com 109 e outros 
menos votados. 

A' commissã.o foram presentes duns ~ctas 
da apuração ~era.!, como diplomas, conferidos 
- um ao cantlidato Bandeira de Mello. e on
tro a.o segundo votado Dr.Carneirn da Cunh.,. 

Para 1.1.1 fim o conselho apurndor dividia· 
SG em dous ~rupo~. que tunccion:\1':\m no 
mesmo edi~cio desi~nado para as sessões 
communs, tendo lo,!!"\r uma sob a. presi•len· 
CÍ<'I. tio presidente eft'ectivo e a Se~Unda. SOb :t 
presideocia rio sen vice-presiolente. 

O grupo dirigido 'pelo presidente tliplomou 
o C.'\.n•lirlato menos vot>ldo. declnran•lo que o 
seu n.cto não exprimia umjul~ramento sohre a 
votnção do districto ; o •li ri~ido pelo vice
prasideote diplomott O mnis vot•ldO. . . 

Propost.'\. a questi'i.n prelimiMt' sobre qual 
dos dous titulos de diploma tlevin. pronunciar
se n. nrefereocia, a commiss:to, por mnior~,. 
decidiu que fosse rejeitarlo o titnlo expedido 
em favor do Dr. Carneiro da Cnnba. ; J)Ot'que. 
cornposto o grupo de sua p.trcialidnde de cinco 
membros do Conselho. ao p.'ISSo que o outro 
funccionou com seis (este mesmo conselho que 
deu diplomo. ao conselheiro AntQoio Gonçal
ves Ferreira nn. eleição de !• de março do 
anuo passndo e foi nppt•ovndo pela r.amnral, 
rP.conhP.cen. em face rle provns sufflcientes, 
que nelln. não podiam ter voto. 

O Dr. Ignncio A merico de MirAnda por tP.r 
feito renunciado ~r,(!o em novAmbro de 1893, 
pnrticip:lodo-a em officio motivado ao con· 
selho. que o inseriu na acta. da sess.'i.o do dia, 
sem que dahi em diante houvesse mais com· 
pareciclo. a se!'são alguma. 

Eoé.IS d~ Azevedo Lessa por ter definiti· 
vnmente tixndo !;en domicilio em município 
diverso, onde é juiz tle facto e nesta quali· 
d.nde tem servido no jury respectivo. e con· 
t1nun a sel-o, ha um anoo, mas on menos. 

Resolvid:~. a preliminar, a commissão p:tSSOD 
llO exam~ dns eleições nor cada um>\ d:\.-: se
r.ções e deliberou que não fossem tomatlns em 
coosidera('.ão no ca.Jcnlo dos votos do distrieto 
as secções dos municípios seguintes : 

l'leA:tmelleir:~. a ·l" e <t 33:; 

'Qe '"Ba.rreiros •. a. I~ fi a 3• ; 
De Quipapâ a·3~·.' 4" e 5 .. · - · · 
De Gara.nb~ns, a'2~; 3>-, 4~ e 5 .. ; 
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De Aann.· Preta., a 2" e 4•, descontando-se 
do cnnd·i~lnto mais vo(·vlo tln. 1• secção- o 
o1•• B:l.nlleirt\ de Mello- um voto de eleitot• 
que não foi :üistado ; 

De Ipojuc."'t, ~ 1>, 2>, 3•. 4•, 5" e 6•; 
De Correntes, a 2• e ~ ; 
Oe Rio Formoso, a 3~ ; 
De Caohotioho, a. 1•, 2'" e 5•; 
De Bom Coosei)J.o, a. 1•, 2", 3a, 4• e 5& ; 
ue Pa.lmt\res, a 1"-do 1• districto, e a 1", 2• 

e 3~ do 2• districto. • 
. A votação r ecebida. pelos dous candidatos 

nas secções acim(l. numeradas reduz a somma 
nera.l de 2 . 738 -votos contra. o Dr. Bandeira. de 
~lello e de 681 contra. o Dr. Carneiro da. Cu
nha; de sorte que, deduzidos estes daquelhl, 
redlica-se o seguinte resultado: 

Dr. Bandeira de Mello 1. 251 : 
Dr. Carneiro da Cunha I .130. 

A commissão, por ém, á. visttl. da duplicata 
btwiull. nn. ~·secção do rounioeipio de B.trreiros, 
on•le em uma. das acta.s ti;~ura uma eleição 
procedida fóra (Jo 1ogar desugnado pela lei -
3quella que attribue ao Dr.. carneiro da Cu· 
oha, unico su.tli:agaJo, 96 votos, - reconhece 
~erdadeira. a q ne preenche ::~s condições lega as 
e que som ma para os Drs. : 

Bandeira. de Mello 211; 
Carneiro <h\ Cunha 2 . 
Dest'arte a votaç.'io do p:rimeiro é ue 1.462 

rotos ; · · · 
A do segundo candidato de 1.132 idem. 
Entretanto cumpre à commissão accre

scentar que eliminou do quadro da. vot..ção 
valida as ref~ri·las secções, porque : 

A primeint secção de Ga.melleira carece de 
conferenci:~. e concerto na c:opia da lista dos 
eloitores presentes â. elei~~; 

Na 3", a copia. da. acto. não foi assigoad<'l. 
pelos mesarios, e o secretnr~io da mesa elei
tor·:t I, em vez de eleito por ma.iol;i&, .r.~ ai -
guado pelo presidente ; . ...,.., 7" .ti. 

Em Barreiros, a. copia. da. acta dt\ 1 .. s~o 
dei:ta comprellender que a mesa. não funccio
nou completa, tant\1 assim que foi assignada 
sómeote por qua.tro mesarioos, sem motivo ; 

Em Quipnpá, a meia da 3• seccão consti
tuiu-se com dous me$a.rios sómente, quando 
devi<\ constituir-se com tre:s, pelo menos, 
efl'cctivos ou s•tppleotes ; 

No município (la Agua. Preta. a eleição da 
mesa da 2• secção procedeu-se com a. inter 
,·eoçã.o de dous eleitor·es, que foram convida
dos antes do momento proprio e >"Ot."\mm 
igualmente sem competencia i 

Illentico facto em relação à constitui~io da 
mesa. da 4• secçã.o, cujas anthentlcas appare
cem sem concerto, e não podem ser recebio.la.s 
como t<~.es ; 

Na 3> secção de Ipojuca as copias da acta. e 
lish\ dos eleitores votantes foram remettidas 
sem concerto, incorrendo assim na me3ma 
saucção; . 

Na. 4• secção, além de não ter vindo á. Ca.
ma.ra. a covia da lista dos eleitores votantes, 
não tstà concertada â copia. dtt acta. ; 

Na 6" a. mesa constituiu-se com quatro 
membros apenas, pois que só este nnmero 
assigna a. copia da t\cta., sem causa expressa ; 

No muoictplo de Correntes, 2"' secçã.o, en
trou um eleitor logo na eleição da mesa, in
fluindo com o seu voto na escollla do presi
dente e secretario i 

Em Rio "Formoso, 3• ·secção, · as copias se 
acham sem conferencia e concerto ; 

"Em Canbotinbo, I" seeç:io, um eleitor figu
rou na compós1ção da mesa, sendo eleito se-
crllt.\rio ; -

Na s• secção deu-se a mesma infracção d:~. 
lei pela eircu~Posta~ de 4cr tuw~'!:! ~r'te .oa 
escolha do pr~en::t" $<\S~<'etnrto ; = • ·· 

No muuici~ ;d.~\1~~ ~ns!l~o,-:J~~. 3•, 
4", e 5", secÇões, sõl)i'e outras Irregularidades, 
accresce a auseocia. das listos dos eleitores 
presentes a ~a das eleições l'<*pec~ 
o que imp~-sirufta. a Ytt'lftc:t~io do"~~ 
dos au~eotes ~alta tia b."\$3 de~~ 
pela le1. 

Em Palmares, 1" secção, do primeiro dis
tricto. a cópia da acta c:1rece d;\ :\utheotici
dade, por ter sido assignada sómeote por 
quatro mesarios, sem ·razão coohechh.1.: 
· .Na ~o do 2• districto, diz o a.nthen
~~W'-dous eleitores, convidados no 
~ :JOOmento de reot·gMisação da. 

mesa, eleitos presidente e secret.-l.l'io. 
Na 3&, do mesmo districto não consta. ter-se 

organisado a me&L ü.s nove lJora.s da. manhã, 
si não que a esta. hort\ foi iniciado o processo 
da. eleiç;io dos c:1ndidatos pela. chamada. dos 
eleitores, seguiotlo-se os demais termos. o 
que fitz concluir pela suppressão da formação 
da mesa . E a. u•~s•ua fui UL comwet teu-se na orga.oi

sac;;to da. mesa. da 4a secção,. na qu<tl <'l. oppo
sição re~lizou uma duplicata em log-.ll'. dill'e
reule do design:v.lo na fónna. da lei, razão 
por que nã.o póde ser acceilta; 

N:~. 2.. secção do muoici pio de Gara.nhuos 
um eleitor, chamado a tomar assento na 
mesa incômpetentemente, :teve v.oto na alei

. ção do presiâerite:e seérett\Í~io da. mesma~ que' 
por isso fico:!~ viciada.; 

Pot• outros fundamentos, quaes sejam fortes 
e vehementes indícios de violench\ e fraude, 
roram desprezadas no calculo definitivo as 
eleiÇões ele: 

Qui papá., .5& secção ; 
. Garanhuns; 3", 4• e .5" ; . 

lpojuca, 1• e 2• ; . . 
Canhotii:rho, 2.• 
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E porque n maioria. do eleitorado revelou
se pelo Dr. Bandeira• de Mello, não obstante 
as eleiooos da 4~ secção do I• districto 
de Palmares, e d;t I•. 2" e 3" do Serinbaen, 
gravemente suspeitadas de fraudulentas, 
qu:leS por tal motivo não podem incluir-se na 
somrna. finnl, a commissii:o e de parecer; 

1. • Que sejam app•rovadas as eleições do 
4• districto de Per1oambuco, processadas em 
30 de maio do correDte anuo, com as limita· 
ções notadas no corpo deste relatório. 

2. o Que seja. acceito e p1·oc!amado deputado 
pelo referido uistrict.o o !Jr. Herculano Ban
deil'a de M?.!lo. 
· S:tla das commissõ<~s. de setembro de 1895. 

-Gonçalo de Lagos, presi·leute.- Geminiano 
B~asit. relator.- Gt«sla,o Veras.- Eu:ebio 
de Queiro: (venci·1o com voto em separado. 
- Landulpl.o de M aga/Jtaes, vencido. 

VOTO E~I SEf'ARAPO 

Discordamos do l?a~cer.-_ ~ ~::l.ioria . da 
Commissãó . de Petições e Poderes. . 
•. Nã.o consideramos como valiosas as eleieões 

pr.5ceditl:lS na 3•. s·~cção de Ba.r~i.ros, Of!de 
honve duplicata. uma dellas por nao te~ stdo 
feitlj. a eleição no logar designado e a outra 
por ter ficado prcrmâo que ap_e.o_as compar~
cera.m dons mesar10s;, tendo a;;s1g-nado poste.
riormente· as :1ctas c1 3•. Não podemos deixar 
•ie. tom:tr em consid1et·ação as eleições proce
lli<las n:\S' I" e· 2a se,cções de s~rinhaem, em 
vista. «lo confronto d<ltS acta.s com as d:l elekão 
rio ao no passado nas duas secções mencio
na•las. 

Do rcsnlta•lo tin;t!1 obtido pelo illnstre re
latnr, qne é: Dt·. B:\utlei!·~• :ie ·M·~llol.462 
YOtOi'. Dt·. Cnmciro •l•1 Cu:>h<l 1. 1:32 ' 'o tos, 
detlm;indo a 3" secçii.<l de B:~rre\ro:; : Bandeira 
de Mello 211, Carneiro d11, Cunha 2. temos 
para o 1• 1.'?51 c p<wa o 2•• 1.130; e :u\dicionan
do-;;e os '·otos d:i:> duns secçõ~;; de Sirinhaem: 
Caroeiz·o da Cunha iWi e Bandeira de Mello 
37, temos o seguintH resultado: 

Carneiro d:l Cnuho. 1.337; 
S:\ndeira de l\Iellc' 1. 2S8 . 
Este result.'\do, como se vê dâ. maioria. de 

votos ao candidato João diplomado, Dr. Car
neiro da Cunha, e, de accordo com o art. 46 
da lei o. 35, os signat<1rios do voto em sepa
rado »io d~ pal'ecer : 

1. • Que sejam a un ulladas as eleições pro::e
didas no 4• districto1 de Perna.mbuco em 30 
-Ulaio Jo corrente auno. 

2.• Que se mande proceler a novas.e1eições 
no referido Estado par:~. preencher a vaga 
existentJ . . 

Sala das Commis;~ões, 16 de setembro de 
1895.- Eu:ebw de •Queiro::. - I:.and!tlpho de 
MagalJW.es. · .. - ' · 

CONTEST.o\ÇÃO 

Eleição do 4° d.istricto de Pernambuco 

ORGA.NISA.ÇÃ.O DA roNl'A. A.l'URA.DORA. 

Antes de entrar na apreciação~ analyse da 
eleição a. gue se procedeu no 4• districto do 
Estado de· Pernambuco, seja-me licito pedir 
que a illustre Commissão de Poderes reconsi· 
dere a deliberação que tomou em sua. pri
meira. reunião não a.cceitando como diploma a 
a.cta exp~dida. ao candidato Dr. Antonio de 
Siqunira carneiro da Cunha, pela Junta Apu-
1'311ora que funccionou na. s.Lla d Cc.ncelho 
Municipal de:Palrntlres, sob a. presidencia. do 
capitão Lui~ d;t -França Pereir-a, presidente 
da11nelle Concelho, e portanto, autoridade 
competente e legitima nos term03 dos arts. 44 
rla.lei de 26 de janeiro de l8'<l2 e 20 do decreto 
de l de setembr·o de 1893. 
. Serviu de fundamento .à decisão da Com· 
mbsão de Poderes o factcide ter_em feito parte 
da Junt<~ Apuradora o bachaNl Igoacio Ame
rico· de -Miranda. que anteriormente havia 
renunci:1do o seu.loga.r no Concelho Municipal, 
e o cidadão Eoéas de AZ!!Vedo Lessa que havia 
p~.rdido o loga.r no.mesmo Concelho,.por estar 
mudado pat·.t. outro município, tendo sido dis· 
cntido mais detidamente o primeiro ponto e 
quanto ao segundo t :ndo-:;e limitado a dis
cussão qu1LSi á ligeir<.~.ref~r~ncia ao documento 
apl'es'eotado pelo procurador do candidato 
Dr. · Hercul:\no Bandei m de Mello. 

Quanrlo ft,i proreridtt ;cqnlllh\ decisão, com 
a. qu .. l nii.o me. po Ih (!ourormar dc~:;dc que n. 
cou:;eqtt~ncia. era ser a-:ceito Cl>mo h·:::al, con10 
foi, o diploma. conferldlHI.O candidato Dr. Her· 
cUlauo Bandeir;t, pz·otestei levantar de novo 
a. questã.o, e ora o faço, para provar: 

1•, IJUe só pôde ser considerada. legal a 
Junta Apuradora que foi pl'esidida. pela auto- · 
ridade competente que é o presidente do Con· 
celho Municipal e não a. que foi organisada 
fór-J. dos preceitos e íot·malidades legaes sob a 
presidencia do vice-pt•esidente do mesmo Con· 
celho, e portanto, é nullo o diploma por esta 
expedi<lo; . 

2•, que não considerada legal a primeira. 
Junt:t Apuradora pela. subsistencia. dos funda.
mentosallegados, legal não póde ser ta.mbelll 
a outra em cuja organisação deram-se vícios 
insana'Ç'eis que inquinàm de nullidade todos 
os seus actos, cumprindo oeste caso à -Com: 
missão de Poderes não considerar · lega.! nen· 
hum do;; dous 'diplomas, reservando-se. para 
considerar ·diplomado ·aquelle dos candtdatos 
que tal deva se.r, depois da- ap~ra9à-o 'a :que 
proceder em·'face das.actas submett1das a·se.a· 
exame, do mesmo modo' que não estaria. 
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inhibi<la de fazel-o si a Junlta. Apuradora, por por aquelle deputrul.o, do ambas ns vezes, 
qualquer motivo, não se tivesse r tlunido para note-s~ bem (!), o cidadão João Fernandes 
apurar a eleição, não havendo, portanto, di- Marques foi convocado e fez parte da. junta 
ploma expedido. apuradora na. qualidade de primeiro imme-

Não ê licito dizer que os cidadãos lgnacio diato em votos, que é, como se pouerâ. veri
Amel'ico de Mira.ntta e Eo.éas dt! Azeve1o ficar da acto. da apuração da eleição de to de 
Les;;a, eooeelheirOil muninipaes do numero mll.ryo do a.nno pa3sa.do. da. ccr·tillll.o exbibida. 
dos cinco m;lis votados, não pudessem fazer pelo bacharel Leopoldo Marinho de Paula. 
par·to da junta. apuradora e que, tendo- o Lins, fiscal do candidato Dr. Herculano Ban
feito. inquínaram·ua de nu.llidrtde insana~el. deira., e das actas das duas juntas apuradoras 

lgoacio Americo de Mil'llDtla, então.pre- dõl. eleição de 30 de maio ultimo, em ~mbas 
sidente do Concelho MuniciJ?A:.l..de PaL~. a.s quae~ n.quelle cidadão tlgura. como pri
elfe.:tivamente offi.ciou decli-~do .reDJi!íll~iT meiro inlrMdiato em votos ; verificando·se 
aquelle cargo e bem assim~ CJG ... mais aSMa, para evitar todas as duvidas, 
Concelho; mas, recebend<Ftrotltcio~ que neiffiuru dos immediatos em votos ou 
lhe et-a feita aquella communicação, o Con- .:~upplentes passou:;: a. coocelheiro de numero. 
celho limitou-se a maod:at· inserir o seu Ora, isto não se teria. uauo, si tivesse :sido 
conteMo ua a.ct:l. da sessão, corno servico de consiclet'lldo vago o logar do bacharellgoacio 
mero expediente, sem tomar deliberação Americo de Miranda no Concelho Municipal 
1\lgum:i t1 esse respeito. ~;em . Te!ponder ao de Palmares e, porlauto, acceita a sua re
renunciante declarando-Um que a renuncia nuncia, porquanto oeste ro.so um dos imme
fôra acceita, sem ao menos ter feito constar dia.tos eru votos, o mais votado ou o mais 
da a.cla a suaacceitação, caso enteodesse que velho, no caso de votação i"'ual, deveria ter 
não dependia de votação p>ara· se considel"dl' pas.sado para ~oncelheiro d'e numero, o que 
consummada a renuncJa. esta. exuberontemente provado não se ter 

O· racto real é que o Coneelho não a··ceitou dado. 
a renuncia. t~ inseriod•> na acta simplesmente Ora., t:ão tendo sido acceita n renuncia do 
o officio, quiz dar tempo ao renunciante par-a bacharel lgn;'lcio Americo de Miranda, como 
qné este, p~sada a. primeira impressão. do fica. plenflm~nte domonstr'a'do, e por outro lado 
DJOmento, retirasse-a, amigos, como eram ~endo a renuncia um· o.cto. todo voluutat·io 
entiio delle todos os membros do Conselho que sô deve ser consider-J.do em favor d~ 
que o h:lviam elegido pam o cargo de seu quem o pmtica, não h:\. fundamento em lei 
Tlre3i•lente, que é o da mais inteira con- uem em precedentes para. que se poSS:l sus
fianc;a . · tentar não ser licito ao renunciante retirar a. 

.-\u11la mais: O Conselho· propositalmente renuncia emquauto esta não tenha produzido 
absteve-se de praticar qualquer octo que seus effeitos. 
pudesse traduzit·-se ntt a ceei taçiio da renunci:l, No caso em q uestã.o, to :.las as circumst.'\ocias 
nem mes:no aquelles que rorco3umeote de- e ract% f;:r.em a p t·ova de que a renuncia 
vi<trn dP.C('Irrer d11lln, como ros,;e a eleição do bacharel lgnacio Americo rte :llil~nth~ não 
iuunediata. do presil.leute, q1ue é eleito para foi acccit.l nem prodm:iu erreito algulll; tt~nto 
cada ses~ão <tnnu;\ e cuja. v;\~:l tleve ser assim, que o Concelho .Municipaluão ele"'eu 0 
preenchid:~.; como rosse o empossam~uto do seu presitlonte pat·:~ substituil-o sinrlõ no 
primeiro immediato em ~·otos no Jogar oe unno seguinte depois de terminado 0 seu 
couc~lheiro de num~ro. que teria va.gado c mandato e em cumpt·imeuto da lei orgaoica.. 
paro o qul\l competia- lhe pnssar, visto como não empossou no logar de concelheh·o erre: 
os concelhos municipnes, segundo a sua lei clivo nenhum dos irumediatos ou supplentes 
tle orgauisação no b:stad<l 1le Pernambuco, que to'los. pois são apenas quatro os votados' 
COmpüe·se nas cidadeS de OIOVe membrOS effe· COOtinuart\m a figurar COmO immed[Q.tos naS 
cti\•os. sendo as vagas preHochidas pelos im- convocações par-J. a junta apuradora. 
medialos em votos na ordem numerica da Si precedentes podem ser invocados são 
votação. (Lei estadual n. 52, art. 8. 0} todos em f;tvor do direito, que cabe t\o r~nun-

Tal provio.lencia era. uece:Ssaria, imprescin- ciante, de retirar a renuncia. emquanto esta 
ilivcl pnra tortos os actos do Concelho como não for ~ccoih'- e não h ver produzido etreito 
corpor.tção adnJioistt·u.tiva, e tambem para. o aão podendo antes disso ser considcrad~ 
exercício das funcções polit;icas que lhe são it·revo;ra vel a -renuncia. 
attl'ibuidas pelás leis réderaes. · Na Camat"a, os deputados i\latta Machado 

Entretanto, já oa. junta. apuradora da. e Lopes Trovão, depois de terem renunciado 
elei~ do conselheiro Antonio ~onça.lves o mandato,, v:oltar~m a ~upa.r sua.s cadeiras, 
Ferretra, logo· após o .acto da renunc1a do pedentfo a mstanc.ras de amigos, e a. C&.ml\ra. 
~acharellgoMio Ameri~o-de ~randa~ j.a na. não. ~~e~ contest?':l nem ,podia . . conU.stnr-lhes 
JUnta apuradora d.'l. elet<;ao• ultlmamente·pro- o d1re1to de retrrarem a r.enuncia, porque 
çeüida para·preencbimento• da va,.<>a deuad..<~. desta não 'haviam d~~rrido ~~da facto~ 



câ"nara dos oepLtados - tmrr-esso em 2410212015 17:22- Página 20 de 101 

432 / . 

que a tornassem impossi~el e irrevoga.vel. essada. ainda ·aSSim · Sómente ao .. Conceth~ 
Depois disso, a cama.ra •. a10~ p;u-.1. . consa- l'tluolcipa.l compete regular esses ca.sOs de 
~trar 0 principio do respe•to absoluto a.. von- sua economia llrma.ndo a doutrina que me
tade dD renunciz.nte, adoptou a. doutnoa. da lbor lhe parecer. como a ca.ma.J'Q. e o Senado 
acceitação da. renuncia independente ~e pa: já.· firmaram para. os S8U& membros. 
recer e Je voUtçiio. Mas essa doutrma. so A praxe estabelecida. nrs eoncelhos muni
~ó· le ser entendida. a. ra._vor do dil-eito ~o .ra- cipaes do Estado de Pernambuco, n~~ .~~ .. 
nuncia.nte, que não póde encontrar hmtta- de renuncia tem sido a. apresentação desta. 
çõel; para. a · sua lit>erdMe de accão si não na. ~ Concelho~ e a sua aceeitação ou · rejelclo 
propria vontade óu na.. impossibili~ade mate- pelo mesmo Concelho. · Assim foi resolvido no 
rial dos f~tos que tenh~ decorridO do ac~o oa.so lia renuncia do prefeito do m.uoicipi~ de 
da. renuncta., tornandcra. 1rrevogavel ; e tã.o Olioda, proressor José CI\.Ddido da. Stlva. 
ámplo foi considerado esse. direito, que a ca.- ?essoa. Apresentado. por otficio daquelle pre
lÍ!_ara. ~a pl'i~eira a e:J:clu•r a su.a mterven- reito, foieUa acceita. em ~ssão ~loConcelllo, 
C<lÃ> e mftuencta. ~bre elle. mandaudo-se prooeder tmmedia.tamente a. 
·· Não colhe~ portanto. o argumento qae se nova eleição, seodo eleito o cidadio Jooé Joa.-

procul'<t tirar daque_lla: doutrina. pl}ra negar qnirn Antunes, coos.tando tudo·da respectiva 
ao renunmante o dtre•to de retirar a reoun- ad;n.. Neste caso, a. r~ouoeia, teodo siuo ae
cia. ama. .vez apresentada. . ceita.. produziu todos os seus elreitos. torna.n-

M<IS, qu:uldo a.s::im não deva. ser entendtdl\ do-se facto consumm&llo, irrevogave~ 
a: doutrina firmada pela Camara.. poder-se-ha. tambem teria. succedido com rela.çã.o á re
pretender applicar aos demai> foncclonarlos nuncia·do baCharel Ignacio Americo de .Mi.:. 
a.quelle principio, interpretado desse modo randa., si o Coneeltio Municipal a tivesse 
iestrictivo1 ·semelhante dontrina. importa- ucceitado e actodecorrente de suaa.cceita.c;ã.o, 
ria· uml\ restricção da_ direitos, e nest~ tivesse.prodedido á eleicão de presidente do 
caso sõ poderio. ser o.pphcado havendo l e1 Concelho e ao preenchimento do logar no 
expressa. que o rc~ulasso. co!Do succede com Concelho, com o primeiro immedíato ao eon
~ incompatibilida.d~s~que nao se presumem~ celheiro m~os votodo,-: actC!S que. eram d~ 
que só podem ser applicadas em fll.ce de l ei sua e:rclnSlva competencJa,. Sl não dever {let 
expressa que a.s detlna. estadoal n. 52 de 3de agosto de 1892, art.Bo. 
· .ainda ba. dias, tendo o sea~dor Santos An- jà citado). 

drade renunciado a. sua. cadetra, levantou-~e Quando discutiu-se esta qnestlo no seio da 
controversia. sobre o modo por que deverta. commissão ouvi alleg.1r-se que não fóra lei~ 
proceder a. Mesa do Senado, reconhecendo-se a eleição de présidente, porque sendo annuo 
a necessillac;le de regular a materia., e sen~o 0 sea. ma.ndn.to. esta.\'a e::~ta a terminar, não 
por ultimo adaptada por aquella corporaçao valia a pena o trabalho de uma. e leição, 
a. mesma. doutrina já. consa:;~da na Camar-<~: quando o vice-presidente podio. aubstituil-o. 

ora, no caso ve1-tente, nao havendo Je1 M 11 11 """M"" iMl é roeerl t 
expreS~:a. que determine, quanto aos cone!- as. aque a. n. . Ce......- • n J> en e 
lhos municipaes ou intendencias Que. uma n~m põde se~. accetta:. O Vtce-P.resid~ote suh: 

~res ntada. a. renuncia de um dos mem- stttue o prestdente . nos sellS Impedtmentos, 
vez a e1 . . ~ ãD re- mas, desde que se dava~ do car~o por ry10rte 
bros . aque I~ cor~raçõeS. n ~ 0 on renuncia , não ha. ma1s pres1deote lmpe
naoctante l'etlral-a , ~·_POr outro lado, não dldo deixa. sim de haver presi.Jeote, e por
~ndo 0 Cot1celho Mu01c1pa t ~e P~lmares pra- t."lntO se t~m de proceder a nova. eleiÇão, 
tiC!ldo acl!> algum q~e autoJ?•se lnquer a. s~- estej& on n!Lo prestes a terminar o mandato 
pe1ta de qn8 hoa vesse acce•tado a reoonc1a d "d ,A 

1 
· bel . 

do b:l.cbnrel l"nacio Americo de ;..Ii...-.~nda~ e, o pre~n-ente. po'"' ~ ei esta _eceu a . regra. 
muito ao contrario. tendo procedido de modo da ele1çao dos pr~1~eates e .Vle&-prestdentes 
a oerar a convicção. a. form:u- a. prova.oie que dos concelhos man1crpaes, quando se ..Vsse a. 
a. ~ão acceilár-.l. não se póde pretendet" que v~:ra. d~ cargo deo~ro do prazo do mo.n~to, 

· ·d rad vago 0 lo~ da.qaelle con· nao abr1odo excepçao nlguma., como se dá. no 
~Ja C:ODSI e . . 0 

., •• • • caso da vaga. do cargo de governador ·de Es
celbetro mamclpal,qna.ndo. al~, JU\Zes nesta. tado entrando em exercício como etreettvo o 
questão s<> podem ser q propriO renuucia.ote . ' d h t d 

Co Jh Muo·c· pal . _ 0 r cuuncianle >Ice-governa or para preeoe er o . r~ o _o 
e o n~ ~ 1 1 

' • ' tempo do ~ndato. da.odo-~e a v3.o~ depoiS 
parn,_ recooslderaodo se~to,.,~~l,jra ª'Jd i 'doas primeir05 anno3. e proc&leado-se á 
nun~ta. emquanto esta. n~ b esse ol 

0 nova ~leiçã.o si a. v~ && tiver dado dentro 
acceJta e portanto se tornado UTevogavel,- ~od -;,_ - · d •~· 
o ConeclhoMonicipoJ, para. ncceital·o e orde• d:lqu~lle pen. o, um.._ que SCJa. a.ntes es .... . 
nàr "todos os actos decorrentes de sua accei· termlnado.. . 
tação de modo a. tomar L impa'J:si,.C'""J"a ·~econ D~ ~s.. a. ninguem. é ljcito. para ~ eseosar 
s?!le~cu;ãodo l'enunct~nte. Alas, st q~r~m d.o comp~eot? . qe uma prescripea.o .1~~· 
çollSld~ o rmauCJaDte .CC?mo par~ mter~ all~ qoe.Mna· acto trabal~ oa. .~uru .. o 
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cumprimento de uma. formalidade exigida pela apez'lr disso. o Concelho Municipal não pra
}eL tieou aeto n.lgum que importasse na. declara-

A niognem é dado dispensar oa lei, de cão de bavor elle per<hlo o Iog-&r, e "tendo de 
modo que não pôde servir de escusa. ao Con- fuzer a. convocação dos immedia.tos em votos 
celho MuniciiJ().L cJe Palmares aquella allega· · ao cooeglheiro menos vota.do para. o. forma: 
ção, para ter deixado de cumprir o que a lei ção d<~. junta, no~ torm.os da. lei. incluiu como 
determinava; n•as. quando mesmo rosse accei- taes todos os immediatos que são, apenas, 
tavel a. allegac;ão. ella. não proeederi;L quanto quatro, um dos quaes, devia. passar a pre
ã. faltu.de preencbiroeoto dava.~ d& membro encher o lognr de concelheiro de numero ou 
do Concelho, do qwü tambem :izera renuncia. em~ctivo, o quo nii.o fuz ; provando, assim, 
o bacharel lgnneto Americo de Miraoda.; for- a.clm:L de toda.t> as duvidt\3. que não consi
rnalidaJa que oii.o podia. :set' ~onsitla •·ada dis- derou v~go o lognr do COne:!lboiro muni<lipa.l. 
pe.osavel ou inotil. porque o prozo do ma.n- Ené1\S de A:z.evedo Le;;sa, como nã.o bo.'Vio. 
dato da.que\le ·loga.r li.inda tinha rtons ~1nnos coosider.tdo vago o -do conselheiro It;nacio 
de duração. e porque aqe.elle Jogar dã. direito í\rnerico de Mir-<~.nda. 
~ f~zer ·pa.rte 'da. junta. apuradora nos cinco Comprehende-se quo é substa.neial, qu.~ é 
~o.•s votudos, entre os ~ua?Sse Mhà o renun- impr.!scíndivel a fot·ma.lida.de da tleclal'l\~\o 
<!J.a.nte --:que~ era o pr1me1ro votad_o: da perda. do Ioga~ pelo poder competente 

!>_onde se ve que o Concelho ~anJctpnl pro- pnra. que <~ -p:1.rte mteress:uhl. faça vale~ os 
~e~~ounc;a.r.- se sobr_e a sens direitos quaodo os considere prejudi-
renuncL~,d~ modo 9.ue e \la. n~ sl..rtiss~ ~Oetto, . cados. ' 
e só ~tm se ex~hc.a. q_~e ~~~ess~ detxa.~o ~e No ca.so vertente, o Concelho Municipal de 
p~bcar .os a.cto, ~ecessar.o, e unp.re~:adt- P<llmores não decretou a. perdil. do log<\l' do 
YeiS que resu\~ruun de. su:1. accett:'93o,_ e concell1eiro Euéas de Azevedo Lessa. e atá 
pa.ra. osquaes nao aprovetta.~ as exphcaçoes -p'ra.ticon netos que só provam ter cootinllMo 
que se procuro. dár em <.le.;accordo com os a coosidera.l-o no exerciclo t.lo seu c;\rgo-

fac~~tas coudlçOes é incontesta vel carecer de De na.da. -vai_ e. t~r ell~ ~ido a.\!sta.Uo -elei~?P. 
tundameuto a delil!Qn<;ã.oda. CommtsslLn de em outl'o mumctpto .. ,o\.ml.l.a. MSI·m só poder<a. 
'Poderes co'osilfer4odo i!lega.l a. orgaoi~\cão 'la. ser declarada a. p~rd;~ de seu logar f>Or a~to 
janta apararlora, a. P,Onto· de prejudicar 0 di- 11~1~.oo:at1vo do Concelho _o~ .por sentença JUe 
plomo. por ella expedido, por ter tomado parte dJct.ma, n~ob~m de Ctl.)o, casos ~ d.ea, · 
em seus trabalho~ o b!lcltarel Ignacio Ame- qu~o~o ~>e ·tl va~s~ da.?o, lhe nca.rll\ atnda. .sai.vo 
rico de Mil-anda, a q11em, nã.o tendo sido o d~retto de oppor os recursos que a. tet lbe 
acceito. a renuncia que havia apresentaJio, facult3 . 
licára salvo o direito, do qual muito le~itima.· M:\s, si tiver passado em julgado no animo 
mente usoa~ de reassumir o exet·cicio do d:~. commissiio de Poderes que aquel)es <!ois, 
cargo, que até euta1o n~ fôrJ. preenchido pe-lo concelheir'os Ignacío Amerrco de Miranda -e 
tunccion&rio '" quem cabia. por lei succeder- Eo~o.s de .~zevedo Lessa. perderam seus 
lhe, enct:~weo~ porque nu!lca fôra conside- lo:;t~.l'es, ~has trez coac!!!\.heiros, -porque a 
rado vago. aob. da. Jon~ presidid~~o pelo Vice-presidente 

Não tem fundamento tão p )uco a allegaçio, do Concelho Munioipo.l Francisco Borges de 
qne se faz, de ter perdido () logar de eoDse- Olívoira, ta.robem aa. ootno e:roluido do. Junta 
lheiro municiplll ·o ciJadão Enéas (.}e Azev9do por is:ual motivo da roudauoa. do Mnnicipio o 
Lessa. oor se ter mudndo para. outro mnni- coocelheiro major Felippe Paes ·de Oliveira; 
oipio . E.,-te caso só põdt:> ser entendido e re- e que, portanto, foi illegal a jantn. p~idid:l. 
solvido de nocorJo com as leis subsidiari&s 'P" Io Presidttote do Concelho Municipal ca,.pi
que l'GgD.la.m a. ma teria. Sempre se entendeu tão Lniz .de França. Pereira, por terem 11elia. 
que, oal':l. a mudança de domicilio -produzir tomndo parto nquelles dois concelbeiros; en
seus ·et'teitos legaes, é preciso que o poder tão pelos mesmos motivos, pelos mesmos fon
competente n decrete. O Coocelbo Muoicip".ll damentos deve ser eooslderad& illegal n. Junta 
de Palmar~ a quem competia. -declarar vago p~idida por aquelle Vice-presidente. qunndo 
o logar e chamar o -immedia.to em votos ou· J>Or -outros motivos já não !os..~, porqae -del\a. 
supplente a entrar -como concellieiro de ·Jl:a- tlzeram parte, como immediatos -on supp}e"!J
mero, não o fez. tesos ~1oas primeiros immediatos João Fer-

O facto do eoncelheiro Enéas de .Azevedo nande Marques e Peregrino A1Jonso Ferreira 
Lessa. ter detx.ado de co:npareeer ás sessõe:> que deviam ter passado para. conselheiros~ 
como reza. a certidio otr~reeida. p9lo baebarel numero nos termos jà citados do art. 8° da. lei 
Leopoldo Marinho dt~ Paula Lins, Jlscal de e;,-tadoa.l n. 52 de 3 de agosto de 1892· qn8 
candidato ])r_ Herculano Bandeira, longe de assim dispóe : c Vagando qllhl.Qner l<>o&ar no 
provar que elle tenha. perdido o loga1•, se concelho por morte, renuda.. ou outro ii-aat~ 
38rvepa:ra confirmar o seu direito. porq-uanto qll8r ·motivo, sert. ·chamado a occapal-o .o im-
~ v. v ~ 
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mediato em votos ao concelbeiro menos vo- de Oliveira, vice-presidente do Concelho 1\!u
tado. · nicipal -José P<trente do Olíveirn. Fit•mo, 

Pa.rngt•ap!Jo uni~o. Niiü h;tventlo immediato Manoel de Soui'.a. Teixeim e Bernardino de 
por qualquet• tnoti\"O. pr~der-se-ha a nova l'aí'l"a. Ca'l"ale:tnti, concelheiros mnnicipo.es, e 
êleiçào para precncltimento da va:,-a. ser- Peregrino Affonso Fet·reira e Joiio f'e•·nandes 
vindo o eleito até o ltt·ien:lio.- » Marques- supplentes, sendo o mesmo vice-

. . Si a.quelles cidtlllüo~l continuaram como ;!Up- pa-esidente e coocelheiro Jo~ê Pareote de Oli
plentes e como ta.e:s muito legitimamente veira Firmo lllembros dos mais vota.dos do 
foram convocados e J:i:>.e1·am parte dtt Juot.'\ referido Concelho e os conselheiros Manoel de 
Apuradora, niio se p<1cle dizer que os (!ois COtl- Sou;"' Tci:ceit·a e Be1"11ardino de Pai"t;a Caval
celheiros de numet·o Igna.ciCI Amet·ico de Mi- ca11ti em s~tbstituição do; concetlteiro:; L«i; de 
randa. •} Eoéns de Az·evedo Les:;a hoavessem França Pcn:ira e Affonso .1Uff11Sto da · Süca 
perdido seus loga.res ; si porem, os perderam , Fi·cire 1uc não compn.receram, não tomlo 
entiio os supplentes deviam ter passado a comparecido os demais membros do Concelho 
occnpal-os e portanto• niio podi:\m mais ser l<'elíppe Paes ue Oliveira. e Eoéas de Azevedo 
convocados nem faze:r parte da. Junta. Apura- Le~ mudado3 deste muni~ipio ha mais de 
dora. no..qu<tlido.de de suplentes ou immediatos, a.nno - assim como o Dr. lgnacio AmeriCtlde 
e tendo feito parte della. nesse ca~cter, io- Mirnoda que re:sigoou seu m:l.ndato po!· offic:io 
quinaram-ná de nnllida.de, tão in:;.'lnavel dirigido ao Concelho 1\Iunicipal em 22 de no
como a. que result<trio. du terem Ceitu Jl3rle vellliJt·u do auoo Tl<l$ldo ae 1~3, tomantlo 
della dois concelheiros que haviam perdido todos ass':!oto sob ·a. presid•mciu. do ref~rido 
seus logares. vice-presillente Francisco Borges de 011\·eit-:\ 

Vê-se, portnnto, l)t!e não pode ser conside- foi por este declarado que se uc!JaVt\ iost:\1-
rada illeg-at a .. 1 unta Apuradora presillida. pelo ladn. <t Junta Apurador-a, etc.» 
Presidente do Ccnc,elllo Municipal C<\pitão Argumentemos p.riroeiro com e~s;J. acta, 
Luiz de Frnnç.a Pereirl'l, porque esta pleun.- .cujo topico ac:1bo de tra.oscre>e•·· 
mente provado 11ue os coocellleiros Igoacio A prtmeil'a observaç-J.o que MS dcspcl'ta :.\ 
Americo tle Mira.uda. c Euéas de Azevedo leitu11t dessn acta. é que reftll'illl.lo-se clltt ã. 
Le~ que nella. fuucionaram não p·n·det~tm sessão do dia. anterio;· presidida pelo pro
seus Jogares, e estando no numero d••s cinco sidente do Concelho l\Iuniciplll Ct\pitií.o Luiz de 

- mais votadt>S, cabia-lhes o direito de fttzereru f1~11:ç:L Pereira, e dizendo que a. nova Juota 
parte da Junta Apurador.\. se reunia em corninuação dos trabalhos cht vcs-

Destroidos assim os fundamentos c.le nul- pera. nã~ venh;t tro.oscripk'l. uo diploma do 
lidade arguidos â Junta Apuradot-a pt·esidi•la candidato Dr. Herculauo Bandett·a n act;\ 
pela. auctoridade competente que é o presi- dnquell:~o secl;iio que consta. tlo respectivo livro 
aente do Concelho Municipal ca.pitft.O Luiz d<> do qual se ttpmlerott o concelheit·o José l:'tl

Françn. Pereit'a, nem por isso julgo-me dis- t•ente de Oliveira. Firmo que servira. de secre
peo~ado de provar que à juut.'\ presidirht pelo tnrio. Aqncll<.~. act·:t V<!m tra.n:sct·irt?. no •li pio
Vice-presidente do Concelho F!·aucisco Bo•·ges mt\ do candidato Dr . Antoniü de Síqueil-,\ 
de OJiveii~t titltam todos os caracteristices rle Cat·neiro da Cttnh;\ e <lell~. offet·e~o ull\~l coph\ 
va.lid~denão podendo nem dev.!udo se•· ac- de proprio punho do referido ~·~cretario Josó 
ceito como leg-al o d!iploma expediclo ao can- Parente de Olh·eira Firmo, reconhecid1\ pelo 
did<tto D1·. Herculo.no Bnndeh-a. <.le;;de que t<1.1Jelllií.o t•ublicoa lettt'tHhL referida cóph\ que 
incompetente e i! legitima é n. ttutoridatlo 'JUC foi deix:~oda. com as nelas eleitoraes e tle!ll<lis 
o expedira. pnreis qnando elle se retir-.i.ra. c:.\•·rog;lntlo o 

A junt.\ apurndora só podi:1. set· presidida livro. E not.treí ainda quo roi t•roposital :1. 
pelo Vice-Presidente do <.:oncelho Municipal omissito daquelle documento porque delle se 
no impedimento uo l?res;deote do me~mo Con- evidenci3,rh\ que oaquclle segundo di<l.a.Junta 
calho. presidida. paio vice-presidente do Concelho 

Deu-se es30 lmpeol imeuto ~ Municipal não podia. orgaoisar-se com os doo3 
A acta. ( uoicn! ! ) <l:t .luntn Ap•m.vJora ultimos coucelheiros de numero Manoel rle 

presidida pt!lo Vict~presidente do Concelho Souza. Teixeira e Bernardino de Pa.iva. Cavai
Mnoicipnl n. qn:~l constit.nP. o diploma do can- e:tnti que não _tinha.m sido coo,·oc~dos, - o 
didato Dr. Herculamo Bandeira de Mello, do que tem-se o maior empznho em occultar. 
dia 30 rle junho diz; o seguinte . . .. « ã.s dez Tendo comparecido a primeinL renniãc dn 
horas da maobã. em continuoçiZO cr.os t,·abatllos JUJ.!tt'l. ~\llEf<:li · ~~~r ·10 ·JlillSident..e le,a-<ll 
do dia amer.ior adiados para hoje ('JO) em 1Ji1·- -o p~-!!tiied't.ê 8 l.)cf M.li®'iciplll, capitão 
dtWJ. de falta de comparecimento de memb1·os Luiz de.éF~n~ K._, ·· , os concalheiros, 
4e Juota. Apuradora nec~sa.rios prtra :l i nsta.l-~ llentre os cioco mais votados, Francisco Borges· 
!ação da mesma. Juo1t:\ e de con{orm.ido.de com. ole Oliveira, José Parente de O li ve}r(l. Firmo, 

. o edital afixa,lo no logar competente n:~ fôrma. o O r. 1:::-nacio Americo de Miranda.~ o ímroe- · 
- da.·Jei, presentes os cidadãos F1':tncisco Borges din.to Peregrino Affonso Ferroirn - não lln-
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"l"cndo numero legal, o prEISidente adiou os Paes de Oliveira, si esto uão fêra convocado 
tr(l.balbos, convocando nova.mente par-.1 com- e portanto, nao podia t~r comparecido~ 
~1recerem no ui<l seguinte ()5 faltosos dentre como podir.. igualmente admittir a tom:lr 
o:; cinco mais votados, Atro.oso Augusto da parte na orgaoisação d:l. ju:Jtõ.l. os membros 
Silva Ft•eire e Snéas de Azevedo Less:lo e os do coucelho Manoel de Sour.a Tei.Ieh':l. e Ber
~res (:~.ltosos dentre o~ imm<>Jdiatos João Fer- nardino de Paiv;\ Ca.v!\ll'.'l.nti, oit:1.Vo c nono 
a."l~des Ma.~ques, ~1.dos Liuo.hm e Flavio Au- votados, si estes não haviaol sido tambcm 
gu:>to da Salvll. Fr~ml: _ . . convocados. c si antes destes est:wa o selimo 

Tendo_comparectdottsessao. do dtasegumte; votado. major Felippe Pues de Oliveir'.l, que 
como dtz il acta tl'<lnsc:rtp~a, apen•\S o, t;unhem não havia si:!o convoc:J.do ~ 
m~m~ros do con~lb? Fr~LnClS~o Borges de A proYa. de que nenhum destes fôr-.l convo
Oitven·:~o que _su~stltu~u o pre~adente e Joss cado, encvotm-se nn, segundu. acta da sessão 
Pa~ente d.e Ollven<l. F!rmo ·~ ~ots snppl~nte~ I di~ junti\ leg-al, presididtl. pelo presidente do 
ou _ammed1atos Peregrtno .A.fionso Ferrem\ e Concelho, cilpitão Luiz de Fl"ança !'ereh·a, da 
Joao Fernandes :Marq_ues (quando meSf!!O qual const~ a reclamação do Dt·. Leopoldo 
!os..~ verd~e o que diz aquel_la. acta ~ nao Marinho, fiscal do candidato Dr. Herculano 
bavta_ numero ~eg-al ~1-a. fan~aonar a ~untas Bnn !eira, para serem adroittidos a tomar 
e então cumpraa a? v1ce-_presadente adi:tr os part~ nos trabalhos d::\ junta os referidos dous 
trabalhos para o dta seguante, convocando os men•hros do Con~elho· Manoel de SoUZa T~i
r.tltoliO~ e mais o~ tres re::tn.ntes d?s ~emhros xeiro e Bel'llardino de Pai v:~. Ca>alcantl, e o 
do concelho, Fe?pl!e Paes de o_hve1ra, !l~t\- indethrimcnto do presidente, allGgando não 
noel de So~za ~e1xe1:a e Bernardmo de Pa1va. terem sido elles convocados e haver antes 
C:walcantt,settmo, 01 t.wo e nono votat!os, mas delles outr·o collocado no lo !ror de setimo vo
on.oc.'l. cf1a.m:l.r pa~ co!Dplet:w~m a .Junta os tado (major Felippe Paes de0 Oliveit-a),a quem 
do1s ult.!_m~ que nao hobam SidO convoc:•dos, caberia a pre-::edencia. 
como na.o fora tambem convocado o membro , _ . 
do concelho major Felippe Jf>a.es de Oliveira, E notavel ~'l.~bem q~e, para o nm ~:IJll-
mais vottldo do qtte aquelles dois. festv o.le ;,drmtt:r na JUnto. os dous ultJmos 

Entendeu o vice- presidente, arvorado em membros do Conc~lh~: s~ tenha dt\do como 
presillente da. nova.-junt.a, · qne podia obviar ausentes e-tendo .per.mlo. os logat·es por mu
esse inconveniente, dando c:omo ausentes po1: do.dos clous. ID~l~b~o~_..Jnms votado~, q,uando 
terem perdido os cargos, o bacharel Ignacio nem :on. pr~mem:1. :se:,:;ao, em que fo1 le~au?
Americo de !\Iirand:', pot· ter renunciado, e d:~. :l. questao da perd:l. d~ ·lo;n.r ~o pr1me1r~ 
Bnéas de Azevedo Less:L e Felippe Paes de votad~ Dr. I~nac10 Amer1co de Mtranda. e fo1 
Oliveira. sexto e setimo vota.rJ.os,por se terem re~olvtdo adiar os trabalhos par:t. o dt.l. se
rondado ho. mais ue anno, exclusões que elle gwcte, por ~ta de numero ~e;;al , nem. ~a. 
não tinha competeocia para. fazer desde que se~unda. sessao, na q~al o pre~1dente, _ca_pttão 
0 Concelho Municipal não b.a.via àecretado a LuLZ de ~ranç:\ Pere1ra, recusou adiDJ.ttJr 05 
JICNa d~ taes lo!!arc.s. tantto assim que os duos _ultuuos m~mbt'•>S Yotados do Concelho, 
tros primeiros supplentes o.u immediatus não por :1:.1.9 tere~l ~1do CJuv~cado~, o DL·.Leopol
]l;\.SSaram a. substituil·os como manda. a lei ; do Ma.~·tnbo, oscal do c:lOdlda~o Or. Het·culaoo 
tanto assim que foram con,vocn.dos como im- ~:lncle1r~ e mentot• dos oa·g-<tmsadores da. nova 
me•lin tos ou supplentes. E demais, por isso JUnta,_ oao houvesse l'~chunado contm a. con
mesmo que eram dados collno toodo perdi.!o vocaçuo do concelhe1ro Enéas de Azeve~o 
seus lognrE's aquelles tres ru~mbros do cone ~- Lessa (sexto _votado) n;em contra i\ ~lleJm<:~o 
lbo.,lois dos quaes baviamsidoconvocados por da preferencaa,que_cab1a. ~o conc~lhetro Feltt>
e)tnrem entre os cinco mais votados, e 0 pe Paes de Ohve1ra, setlmo votado, e -maiS 
outro era. o setiroo. vota.Uo t~ quem cabia. sub- tarde os fizesse da~ DCSS.'l. actu. como ausentes 
stituir qualquer d~ mem?r()S do coo?elbo que e como t!lndo ~rdido se_us lo~~· até m~s
ntltasse si nii.o pudesse a .1unt:.t funcc1onar pot: O) O e> ma.Jc•r ~el:ppe Pae:. de Olivetra,que nao 
falta de numero leg-~.1, torJlava-se indispeu- fora convocaao · 
s.wel o adia mente da sestsiio para o dia se- E por ult:mo, na. fainn. de dar como auseu· 
Jl'Uioto o o. ~onvoo(\9ão de mnis membros do tes e de fazer su~titulr todos os mémbros do 
Concelho com a. declaraç;io dlos motivos l)Orque Concelho, com os quues não se contava par"' 
dei:tavam de ser comocadoH 1nembros do coo- a e:tpt:dição do diploma a..o candidato Dr. Her
calho que estavam na ol'dem superior da culano Bandeira de Mello, ~a acta nos otre
votação, rríàs qne eram e:tcluidos por serem .rece a. Si!_)gularidade de fazer figurar um dos 
considerados cometendo pelrdido seus logares. concelhetr.os ·menos votados (dos dous admit
E de facto, como podia o ·vice-pre;;idente do tidos sem terem sido convocados), com:o· suo
concelho, arvorando-se etm presidente do. stituindo o concelheiro;Luiz de Fr-anca Pereira., 

. junta apuradora,dar como a.usentes o membr'O que ent~·'n:L·or~ànisaÇão dajuntu: apurádóra; 
do cóncelho, setimo votado, major Felippe não como conceflieirô dos cinco mais votados, ~ 
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1tms, além destes, eomo presiueote que e do uma. outra. junta com os•lous membros ultim~>s 
Concellto Munidp ,J:! votados tlo Concelho (oita.vo e nono), que não 
• ·E' ainda. es~<l mesm:L aéta., que declar:\ ter-se tinh,,m sido con vocad"s e expedir o diploma 

constituído a juohl. â:; lO horas chL manhii no ao candid:\to Dr. Herculano Bnndeir·a de Mello, 
.J~aço municip:tl, sob a presideocia. do vice·pre- emt.ora com manifesto e ft,gra.nte <ltropello 
sidente Francisco l3ot·;:es ele Otiveim, •Jaodo de toc.las as praxes e das fót·mulas legaes. 
como ausentes o presidente do Conceltlo, presi· E oe li1clo, dessa act\. alem cta nulli!.l:ule 
dente legal d:\ junt;\ capitão Luiz de França dajunt:t, resalt.'l. como co:rpo de delicto a proYa 
Pet·eira. que tendo funcciooado n<L sessiio ao· da maisevideote.pa.ra não dizer da mais t·evol
teriot· {pl'imeira) e •eshntlo seriamente empe· tante f1Llsidade, pot·que dâ os seus trab:tlho3 
nhado uess;L que~tã,o. não seri:\ ret:wd:Ltario o eomeç:antlo its 10 hot"<\S, no paço rfo Concelho 
só f<llt:u·ia por tMitivo de for~:a maior inveo- Municipal e na. a11seueill. tio presidente Luiz 
cível ; devendo-se JOotar que nem ao menos de Fraoçn. Pereir:t, quanuo da s~gundn. acta. da. 
deu-o como impedido. sob o pretexto de que se5siio ch1. jun~t, 1Jlle se elfectuou naquelle 
estivessem fuu~cionando em uma ,junt:\ dois mesmo dia. ;~o. its mesmas 10 horas da manhã, 
membros que della. não podiam 1hzer parte no paço municipal, sob :1. presidencia. do legi· 
.Jeg:a.lmente. timo presidente Luiz de Frauça. Pereira, se vê 

Bm nenhum dos topicos da. referida acta que o concelheiro José Parente de Oliveira 
vem essa alleg;\çiio, provando-se que ioi cousa firmo e os imme•liatos em votos ou supplentes 
de que ni'LO secogito•u.. ~· vetodade que d.1. act'l. ' 'P~regrino A1f,)nso Ferreir:l e João Fern:mdes 
da primeira sessão vê--~e qne 1> Dr. Leopold'> :i'd;:n.-ques, acompanhados do Dr. Leopoldo Ma
Marinho levantara a. que<.;tüo li.<l iJre:;enç:\. do l'inho. fiscal do C<\ntlidato Dr. He1·cu\a.no Ban
concelheiro Ignacio Americo de Miranda, pro· deira. de Mello. compareceram ãquelh1. sessão 
test:lndo. não tomar parte.na. .Tunta, . po1• CO;JSi- (s~;runda.·· cg.nvocarh\ pelo pt·esidente legal 
peml-:\ inquioacht de nullidade com a inter· capitão Luiz· de França Pereira.) a quanc!o este 
veoção daq uelle con•cellteiro, que n;t sua opinião (o inesruo pt•esideute capitão Luiz de Ft·auça 
havia perdiolo o lognr; mas, si era. assim, por l'ereir;\.), reconhecendo haver··numero leg-al, 
que. comparecendo ú. seguoda reunião, não declará.!<\ que ia inici<tr os trabalhos da a.pu
leYaotou o Dt•. Leopoldo Marinho novamente 1-aÇ!\o, o Dr. Leopoldo Marinho, fiscal do ~n
a questão, limitaodo-so: a. pellit· a admissão dlitato Dr. Herculano Banrleil'a- de · Mello; 
dos dous ultimos concelheiros, com os quaes obtendo a pahl.vra, requereu que fossem coa
queria constituir su:!l. m 'iori•\? Por C'}ue, reti- vidados :1. tomar pa.rte uas funcções da junta. 
1'8.odo-s~ com seus amigo~, não lavraram seus os coneelheiros M .noel de Souzá Teixeira. o o 
protestos de que o f:aziHm porque o presidente tenente Bernardino de Paiva Ca.valcanti (veja· 
do Concelho est..wa presidindo urna. junta que se a.a.cta dajuuta. legnl!),.:>endoem dito reque
se tornava nulla 1 E: pot' que, retirando-se por rimeoto refor~.ado pelo concelheiro .i\!auoel de 
esse motivo, não o meoeioum'arn na. act:~ da. Souza Teixeira., que tambem s~ acha>:~. pre· 
se:ss<1o que foram Ol'g·.lDisar. e preteriram o sente. Não tendo sido attendidos pelo presi· 
sut.terfugio, o falso motivo de dat·em o pres'- dente, peh fundamento não só de que a junta 
dente do Concelho cotno •)Standfl ausente, !lã.o estp.va. constituida legalmente com muioru, 
teL lo com parecido, e rlnndo·se aindtL (outra. como porque oã.o podia admittit· aquelles dons 
f<l.lsid:tde !) como f'uuccionando no paço do coocelheiros, que não havitl.m sido convoc.'\dos, 
Concelho, no log;\r destinado para. as s&:>sões e que.tinha.m aute3 de si outro qu~ devia ser 
d:1.jantn, qu.1.ndo alli se aeh:~o>:\ e continuava chn.mado (o major Felippe Paes de Oliveira) 
n. permanecer o pre.sidente le!'al, capiti'io Luiz que tnmbem oã.o fora con..-ocatlo porque como 
de França Pereira, n~ direcção dos tt·aiJalllos aquelles dous, excedia do numero dos cincr 
da juuta que estt\va. presidindo~ . lll<Lis votado3 que a lei mandava convocao 

Mas. quaoc.lo fosse verdade que por qua.I11uer I para. compor a junta além tio presidente, no. s 
cir'cumstanch1. impr,~vista tivesse deixado de termos do art. 44 d:1. lei de 26 de janeiro, roi, 
comparecer o pres;idente da junta, capitiio então, que se Ntiraram o concetheil•o José 
Luiz de Fraoç.'l. Per.eira, verifica-se que oito P<\l'ente de Oliveir;t. Firmo, carregando o li
havh\ numero lega.! (cinco membros do Coo- vro das actas pois servi:\ de secretario, e os 
selho e cinco supplt~!)te$, além do prcside::~te suppleotes Joiio Fern:~ndes Marques e Poro· 
da.,junta) pM'a a junta fuucciooar. pois só ;rrino Affonso Ferreit~.l, acompanhados pelo 
tinham compa.recido deus membros do Conce· !isca\ do candidato Dr. Herculano Bandeir;t 
lho, entt·e os quaes o vice·presirlente, que pas- de 1\tello, como se vê da primeira ,parte ~a 
sou ""presidir a junt.'1. e dous immediatos dos. acta. da. segunda sessão presidiu a pelo pt·es~-

:. con>ocados, ao todo quatro, e portanto devia dente do "COocellio mnnicip<Li. capitito Lu1z 
. . . s~r ~~ada a sessão para o dia.seguinte,fazeu- , de !"raOÇ!\.Pereit·<~ presidente legal da - jun~'\ 

do-se.as.convocações U>!cessarias. ~ <l.ppurador-a, tendo, portanto, tódu. a.uthent!• 
. _.: .. _ _:_ ___ -i\.~l!D.· -· p_or~~ •. -~!_ã~ _f!l~.o .vioo:-presidente, ci~:ute.aquelle documento tirm:\do por autort: 
· --~ .porque seu fim . era orga.nisa.r 'POr sorpre&\ dade competente. · : , · · ··· 
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Não foi o presidente qut~m deixou de com- purndC>ra que funccionou na. sala onde está 
pnrecet• como falsamente ·é dito M acta. da 1nsta lla.dt~. a secreturh do Concelho Mur:ici
sesslto presid!d•~ pelo vice-presidente ; foram pai, como um dos con>elheiros mais votados 
nm concelheJro de numere• e dous supplentes des~e concelho e por indicnção da maioria. da 
(tt·e~ membros da. junta), que aiJandonaram <\ tne:;.'l. que compunha a junta appuradora e a. 
pres~dencia legal para se ccnstitnirem tumul- l qutd conrel'iu o diploma de deputado ao Con
tu<\l't:lmeote em Junt.."'. upput"O.dora, fl\undo I t;re3SO Pc.-deral, ao Dr. Herculano Ba.ndeira. 
figa~~ de membro desta junta coocelbe:ros de Mello ; que em miuha. consciencia pare
mumc.!pae:; :Lqnem não C<\biam tnes fuocções Ice-me ser mais velho o cidadão mi.ljor Fe
por nao. serem os mais votudos e que não ti- lippe P~tes de Oliveira,doque o ci•ladão capitão 
uhnm stdo convocados p·elo presidente le- ~ M<\ooel de Souz.t Tei.xeit·a; que finalmente póde 
gal. v. S. fazer de~ta. resposta o uso que lha 

Para que CSS.'I. acta, un. qual collaborou a. convier. - Firmo-me ele V. S . Att. Ven . e 
junta íHeg~l, não de!xasse d~ ter todos os I Cria~o (a.s;;ignado) Fra11cisco Borges de OLi
.:arac~ertsttoos da. falsidadE!, na.o bastava. que ,ci1·a. l> 

e lia tivesse dado como aus.ente o presidente . . . 
do c~ncelho municipal. Todos os elementos AO a~teota.do Ja agom bem caractensa.do 
constttutivos d:~. falsidade rorom reunidos. de constderar como ausentes logo oo começo 

Alc;m rl~ser ~ado como ausente o presidéote d_os tro.bal~os, ás 1~ b(•I'OS •la. manhã; o pre
do couoolho municipal, qu.e u~ abanduniLm s~uoote da. JUnta. Lu1.~ ele F~'nçn. Pcre1:a, pt·c
sau lugar e sob cuja. direct;:ão acabavam de Stdeote do C<?Dcelho muni~tpal, que m_nda na 
est.nr os organisadores da :oova junta tà.z-se vespet-.'1. hav1a comp·wecHlo e funcctooado, 
e~tn tra.bnlha.ndo. ás mesmas horas. 0~ me~mo h•w!a adiado os tr~bulhos pnr1\ o dh'l. ~guinte, 
•ha e no mesmo lo!rn.r fi"llraodo nel1:1. mem- h;\Yt:tl:'l.vrado ed1ta.es de convoca.çao p:1.ra 
b~OS do ooncelho, suppleotes e fiSC:Ll do can- p·reenchi~leDt? do nttmero legal_; que. ne .. .'~Se 
dtdato Dr. H.erc~tano Ba.ncleito:~ de Mello que mes~~ d1a .e a ~'1. me;;ma. hol'<\ ~a <\Chava-se 
no mesmo dta, a. mesma hora !ta. viam oompa- p:estdmuo a se~lO da JUot:\ lega, a qual hn
recido. e tomado pa.rte nos lrabalhos d<tjunta vmm conlp:wect_do · es~es mes~os q~e foram 
legnl que ruoccinoa.v,\ no mesmo lo"'ar em. con1por u. outra junta, !! que nao snhm do seu 
que se diz ter se reanirlo ~~. nova jun~ ! lO~\r onde conser1·ou-se sent:1do. como con-

N3io póde hav:er prov<\ mais tiagra.úte tlt~. l'ess:l. o pr~pri_o vice-p:r~:;ident~ Francisco 
fal iit~o.rle_ dessn. .1Uflta. qu~ · oxpediu diploma ;\O Borges de_ ~.h''el_ra, renmu-se um outr:,o a.t
candtda.to Dr. Herculano El:mdeira.. ,jà. nulla teotad? nuo menor, qn:~l o dt~._ decretaçao da 
por outros vi cios t.le or·gaoisacito; mas quando aus.encta e consequente e,xclttsao _dos conc~
se pretendo. negar a pt·ovu. dn. ralsii!ade que lhtnros de numero I;;nacto A.met•tco d~ Mt
sc evidencia da proprio. nat nt•ez;\ dos factos e r-:~u.d;L sob o pretexto de ba.ve_r reo~nctado e 
d., seu conrronto, todas as cluvidas i!esnppa- Rn,·;\~ de. Azevedo LeSS.'I. e m;lJOr Fehppe _f';tes 
recer·:io diante tio dncumeDto que oltereço ;'~ de Oltvetrn. por esta.rem mu<lndos h~ n~ms de 
C!ln!:idet':l.(,·;to desta illustre commissão. :\nno, dan•lo-se-os po,.. :~us~:nte:> e msmuan-

E' um:~ carta do presitler.tl~ t.les:;u. junta qne tlo-:>e :'1. l";tl~:\ de compn~ecimento como tet!do 
se diz te~ funccionado no JIMO munlcipu.l uo elles propt·tos ret·onllectdo _lw.ve~em: per<hdo 
lugar destinndo ás s~ssõE~s pelo abandono, sons lo;r.\l'eS, quan~lo os do.t:; prtme~t·o~ com
P:ht a.~sencin do pre;;idento do concelho ca.pi- p:U'eceram · â. se:;suo :IQ~utnte (tet·~tra do. 
tito L~tz tio França. Pereir;ll. conl'essando qne JUOI.;L lo~tl) n:\ qual se lt!z :1. apura~.~.? p~e
o presttlente legnl compnrE!Cer.t o t'uocciooam ced~n•lo edttal de convoc.'\çiio. e o pt'Jmet!O 
~o log·ar designado par.~ :l.S sessões da. e:>tn,·e presente oes;;a. mesm .. 'l. s~gund~ sessao 
Junta.· ~ que comparecet·:'l.m os marupuladores da. 

~is ;\ cópi:t textual des~;e importante do- novu.junta! 
cumento : E tudo isso se fez para C'Jae etitra.sSem na. 

orga.nir.:tt;:ão da. nova junta. . os Concelheiros 
• P:\lrnnres. 20 de julho de 18!l5. - Illm. ultimos vott\dos M<\Ooel de Souza Teixeir~ e 

St•. Coronel !sacio de Almeidtt - Em resposta Bernardi o<.' de Paiva Cavt\lcauti figurando 
a cart:t que V. S. vem de mo dirigir. tenho est<)i; dois como suhstituiallo <iO Pre.-;ideotc elo 
a declarar que quando ctntrei_no paço do concelho capitão Luiz de Fmoca.l?ereit':l. e ao 
concelho municipal ·ncompnnhado cios Ors. Cot~celheiro Atrooso Augusto d:\ Sil..-a. Freire 
Herculano Bandeir-a tlé Mello e Estacio Coim- como :>e, provnda :L pet\la. dos Jogares paro. 
b_rn : encontrei na primeira sala., lagar de- nq~>elles concelheiros municipa.es, .. não rever
s•gnado pn.r:\ a sessão d~stn mesmo concelho. tes=-e contm a juota por elles organisada a 

.o citi:Ultto Luiz de Fr:mça. IPez·eil;a ·presidente oullidade resultante do ihcto de terem·· to

. do, c~~~e!l~o ~!~:Qi_cip_al,. s~n t:ulo .nó .. s~n ... re;~ m;l•lo p_a.rte como im:ncdintos ... ou. suppl:mtes. 
JlP,cttvo logar;ac:~mpanha.do. de ma.is algumas dois cidadã.os Que não podiam mais ·.ser sap
pcssoas ; qne presidi t1. ses!ião tla. juPt<t . ap· plentes -por ~everem ter pa.$ado a; preencher 
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as va.,"":ls que lia mais ele wa amw se h:tvinm 
dado no Concelho, C•lmo jâ ticou exhubemo
temente provado. 

Er'" oreci:>o. entreianto,:liodu al~umu.cousa. 
que h\Õçasse p!>eim aos olllos d:·. ~Commi:>são 
de Poderes e da cama.ra. •erificndom. p:.ra 
E!!.ic'-'l1t'V ~!clrs;ài<\ or~nn!?;lção da thlS."'. 
tant:\ ·,~of~lresidida. pélo Vice-prcsi· 
• .:.ante d§IConC!llM Municipa.l e que impres
sioot\Sse COI'Il as }\"[>f.•a:rench's . ue legalidade. 
Recorreu-se entao, :!\ acta da .Tuntà Apur.t
dora. dõl. eleic;ã.o de 1·• de m:wço, d:~ qual fi. 
zeram parte os se:.> membros que ligm·"m na. 
Junta Apuradom qote axpediu o uiplom:~. no 
<:.'\adida to Dt•. Hercctlano Bandeira par:\ da h i 
tirar-se o argumento que :i. primeim YiEta 
podet•ia illudir a respeilo de sua.legitimid<llie. 
E de certo, se aquelles nomes são os 01~smos 
que dguram ua aclt\ dn apuração da. eleiçUo 
t!e I• dp março, como d;zer-se que não deve 
ser considerada legal :\ Janta em que elles 
ii~t-am como tenáo tomado parte e que ex
pedio o diploma no •cnndidato Dt·. Herculano 
Bandeira. de Mello ? . 

· Ti v e occasiã.o de :notl\l' ou e -esta circum
st::~.ncia. invocada. ou. n.ponti.Íd<\ qua.udo se dis
cu~io qun.l o\os dipl.omas M devia coosh\erar 
legnl,ca.USOU impressão DO e51)iríto da. illustre 
Com missão de Pode·res. 

Facilmente disfaz .. ;;e a miragem. com n. qual 
só poderão se engantar os que desconhecerem 
a organisa.ção do Concelho Mnuicipa.l de P:ll· 
DJ.<U'es e a. collocaçito. pela ort!em da vot.1.ção. 

· - dos concellleiros e dos immediatos em votos 
àO nltimo votado, que tem de ccnstitnir a. 
Junta. A.purndora.. 

Antes de tudo de:YO snlient>!r que :i Junt.'l 
que expcdlo dip\omn> ao D1·. Hercul:'mo 3n.o
ueir'll. falta O primeiro C.1.l':\Cteristico da le!!'i
timíd~\c:\e q1'e te-ve :1. Juota. Apurador:~. -d:1 
eleiçi'i.o de I" de mn.r·co-n~o ter sido presidiria 
1Jelo Presidente legal, o C:\pitiio Luiz de 
l!'rnnça. Pereira, Pre,sídeote do Concelho Mn
nicipal, e a quem c:ompete presidir a. Junta 
Apuradora.. 

Depois disto, é preciso noto.r que d:~. acta de 
apuraç:1o do. eleiçiio de I de março, aliás d:\ 
um laconismo noto. 'l"el, consta. apen:\S o com
parecimento dos se-is cidadão;; concelheiros 
Francisco Borges de Oli'l"eira, José Parente 

-: de Oliveir:l. Firmo. Manoel de Sonza Teixelm 
e Bernardino de Pru.va. C::~.valcanti e dos sup
plentos ou immodin.to:: Joii-o Fer.on.nde.s ){ar
ques e Peregrino Atr.onso Ferreira.. os mesmos 
que figuram na o.ct.a da junta. que expediu 
diploma. ao Dr. He1•culano Band.<~im. sem se 
d_izer como_ elles n.lli tlg;nram. ~ein se exp!ic1w 
s1quer os nomes dos concelllelros municipaes 

· que eram substituídos. entre os qnnes '> con
- celheiro- Affonso Freire, cúja effectivitlaue 

como concelbeiro mo nicipal ainda. hoje oii.o <: 
. --;-'C()ntestada;de.modo a chagar· ~ ~~!'eêer a. 

quem lê despl'evenidamente a. a.cta, que sãn 
elles do numero dos cinco de cada turma., de 
que a tai manda. constituil· as juntas apura. 
doras. 

Assim, u~quella. a.ctu. não se diz que a junta 
a.pura.<lo1-a da eleição de l de inarço ficou 
constituída daquell•~ modo por não terem 
t:OIUp:~recido os concelheiros do numero dO> 
ciuco m{Lis votados, Jgnacio Americo de Mi-
1'1.\t)(Ul, Affonso Augusto dn. Silva Ft·eire e 
Enéus de Azevedo Less~\. 

T:\IObem uão se diz que Ignocio A.merico 
de Miranda. houvesse pet•dido o log3.r por ter 
t•etlUocia.do e Eué:\S de Azevedo Lessa por se 
tet• mudado,-Sltbterfugio n que recorrer:un 
:1.gor:~. sem terem cogit:Ldo nas consequc·ncias 
deS.'\Stra<l:\s a. que os levaria a. applicação do 
pt•incipio. como já demonstrei. 

Fique·se porem sabendo o que nã.o consu 
dn<tueiUl. acta, isto é, que os membros do 
Concelho major Felippe Pnes de Oliveira, 
Manoel de Souza Teixeira e Bernardino de 
Paiva Ca.valcaoti, que dgoram nn aeta da 
eleiçiío de 1 de ma.rço do a.uno pa.ssado, func· 
cioonl'anl em substituição dos concelbeiros 
m<tis votados Ignacío Americo de Mirunda, 
Atl'ooso Augusto da Silva Freire e Eoéas de 
Azevedo Lessa., os quaes del'\a.r:\m de compa· 
recer áquella ~puraç-d.o,e o segundo dos quaes, 
Affonso Augusto da Silv-a. Freire,n.inda ttgora 
não compareceu à junta. a:pu.radora de 29 de 
junho; fique-se sabendo mais, que a.quelles 
mesmos :V[:lDoel ue Souza. Teixeira. e Bernar
•lino de Pa.iva. Cavalcu.nti (oitavo e nono), 
que figuram agora na organisa.çiio da junta 
presidida pelo \>ice-presidente do Concelho 
Francisco Borges de Oliveirtt, não podiam 
fazet· parte da junta apurador<~. achaudo-se 
presentes, constituindo numet·o leg:~.l, lgnncio 
:\.met•ico de Mir:\nd~" o Eo&ns de Azeveclo 
Lessa, que niio haviam perdi•io seus legares, 
oão estando ausente nem impedido o presi· 
dente Luiz de Franca. Pereira. como f ais~ e 
crimiuo~amente allegam. e h:tvendo an~ 
tlelle o tnajor Felippe .Paes :le Oliveira, a. 
quem cnbe o setimo lo:pr, e que seria o coo
voc.ldo, <:.'ISO não se reunisse numet•o leg:tl 
para o. junta. fuocciouat· ; tique-se a.indo. s:t
oondo que não figuram oaquella acta. os sup
pleotes ou irnmediatos em votos ao con~ 
lheiro menos vota.do, Carlos Sindeo a Flnvto 
,\ugusto dl\ Silva Freire, nos quaes compete 
tambern entrar na. org.'\nis.•çíto da. junt.l. apu
radora. 

Nem no menos podem os . furgicadores da 
fl\lsa junta. apurador!\ pres\clida. J>elo vice
pl·esitteote •lo Concelho Municipal di1.er q_ue 
foi preenchida qut\nto aos conselheiros ma.JOr 
Fellppe Paes de. Oliveira, João Fernan•le~ 
Marques e Bernarclioo de Pah·a. C:.Ynlcantl 
a rorm<1.lida.de <1:1 .convocação; porque, não : 
tendo aqaella junta- se ·reunido Stoão uma sõ 

: -



Câmera dos Deputados . Impresso em 2410212015 17:22 ·Página 27 de 101 

SBSSÃO E~! 20 DE SETEMBRO DE 1895 439 

vez, como const.1. de sua act:~. unic.'l. de 30 de 
jonllo, só podh1m fa.1.er ::1. con voc:~~io para. o 
di:\ seguinte, am que não tmb<\lhal'<lnl mai~. 
porque diz a, neta delles que os traU.1.! hos CO: 
meçarom e terminaram no mesmo dia 30; 
nlém de que, Lli%endo à mesma actti= de 30 •tne 
:tjanta se rt!noiu sob:\ prcsidenci:~ <lo vice· 
presidente ('m continuaçfio dos tt·abalhos do 
óin no terior, d:\ act<1. dn. Sl~ssão desse dia, r re
sidida pelo pres;dente lega1l e que é :L pt•imeira. 
~as tt·es que n. junta leg:tl celebrou. vê-sa q ne 
oilo fol'am clles convocados, tle modo que só 
intrUS<\ e incompetentemE!nte p:ldiam entrar 
n:t. orgnnisação da junta i1oquinando-a de uul
lidade io~anave!. 

E si não, vl"jamos : 
Pela ct<t·tidito · dn votaç~o..tlo$~ ooru:elbeiros 

o SliJ>plentes municipaesc- GU•imroodiatos, do 
municiplo de l?ahmwes. a. s\\f.et;I$Í~lçf\O é a. 
seguint~: 

Coll~ellleiros 

l - Ignacio A me rico tle Mirand·t. 
2- Luiz ole Françn. Pereit'<t. 
3- José P;wente de Ol'iveira Fit'mo. 
4 - Affonso Augusto <ht Silva F'~eire. 
5 - Francisco Borges de·Oliveira. 
G-Enéas 11e:A7.eveclo _lLessa. 
7 - Fclippe Paes 1h Oliveira.. 
R- Manoel de Souza Te:ixeil':l. 
9 - Bernn.rdinn de P:tiv·n Cavatct~nti. 

Snppkntcs ou hnmcrli(ltos 

1 -João Fet·on.ndes Ma.rqoes. 
2-Carlos Sinden. 
:~- Perc~t·ino A n·onso l~erreira .. 
•1 - Flavio Augusto d:t. Sil m Freire. 

2 - Carlos Sindcn. 
:1 - P.;rcgrino Atrouso Ferreira. 
4- Flavio Augusto Ll:l. Silva Freire. 

- que ~ os unieos vot!\tlos p~ra imme
tli~tos. 

Mas como os amigos !lo candidato Dr. 
Be!'cul:\no B:llldeit·t~. sõ contavam na junta 
legal com doas coucelheiros, José Parente 
de Oliveira. Firmo c l"rancisco Borges de 
OliveiJ'a (vice-presidente do concelho) e com 
dous supplentes ou immediatos João Fernandes 
M.:.rques c l?et•egrino Affonso Ferreira., ao todo 
quatro que não podiãm constituir ma.ioria, 
'(lt·ctendet"<\rn a principio eliminaroconcelheiro 
mais vot.'l.do, Igoacío Americo de Mir-.1nda 
rl<)los i'und~mentos já conhecidos como consta. 
(r~ :~c ta t.l:i.pl'imeit·;~ sessão presidida pelo pre
~~.kntrc tl<te.l'::onc~lho, a por ultimo .\á. se contes
tavam oa sessrro do diaseguiote em que foSiem 
aumitti•los os dous ultimos concelheiros menos 
,·ota.dos como se vê da. a.cta. rla segunda sessão 
da junti\ presidida pelo presidente legal e na 
qltal tomttraro elles parte, de ·modo que con
seguissem fie::' r com seis m~mbros na junta. ao 
1~1sso que us contraries ficariam apenas cem 
cinco, pois sabia-se que o conselheiro Affonso 
Augusto da Silva Freire não co~npareceria, 
como oito compareceu des'le o começo, e por 
es..-.e modo· viriam a constituir maiorl:l. que 
er,\ a sna vreoccuppa~.;ío. Vendo burlados os 
sens pt.onos, retir:,r;•m-~e indo constituir essa 
outra jn::~ta prP.sidid:t. pelo -vice-presidente, 
ou !la. de ?teuo direito e nu \los, porta.nto, todos 
ns ~cus netos : . 

lo por ter sitio presMida por aut01'hlade 
incompetente; 
. z·• J'ot• não ter rnneci~t2:\tlo no cditlcio de

suma o j):\1~~ a su:l reunmo; 

Dcven1lo 01'g':\nisa.r-se :1 junt:t >\purarlot•a 
com- o pt•esiJcnte da IotenJencia ou Conce
lh(l Municipal - os clnco concelheiros mai~ 
V<•tados a t:tmbem os cinco immerliatos :10 
meoos votado, segue-se que :l. junt;\ apura
dora do 4° Llestricto llev.et·ia cnmpur·se dos 
seguintes : 

~3 .. po1· não tcr.!m :sido pt·eenchiclas as forma.· 
!idades leg:.\eS P•'ra :\ sua ot•g-aois.'l.çito nem 
IJ:l.l'l\ a substitniç:i.o tios fãlto;;os; 

4• por terem tomado parte no;: seus traba
llws mem\.JI'OS olo concelho municipal inCClm· 
petent~s; 

5.' por terem siolo Ll:\dos por a.nscnt~ e 
excluillos do. sn:\ or~;\llist~~1o tt·es membros 
rlo con-:clbo, o.lentt·e Õs cinco m<)iS votados a03 
qnaes eompeth r.w.et• p:trte d'ella. - do -presidente do Cot~~celho. que é o seu 

presidente legal, cnpitão Luiz de F'ran~.:t Pe· 
reil'a; 

- aos cinco concelheiros m:\iS votados, que 
são: 

1- Bacharel Ignncio Amel'ico <le Mh·and.:~. 
2 - José P:\rente de Oliveira Firmo. 
3- AO:onso Augusto d~~ Silva. Freire. 
4- Ft•ancisco Borges de Olivein,. 

A "ista. ele tndo qu:~nto fie.'\ exposto e de
,;envol·ri':lo com cln.re1.:1. que t.~l vez tenh;\ to
cado á p:·oli:<ic.l:l.de, tlcvo cspemr que o. illustre 
commissão reconsidere ~\ sua decisão sobre o 
modo cte . aprecin.r os diplomas conferidos aos 
dous caodio;l.;\t.os, visto como a. junta q·ne con-

• ferio o diplon1ii. ao ca.nuiclato Dr. C,1roeiro tln. 
Cunha e _ que foi presidida. -por funccionario 
competente ê a. unica. que tein os co.ra.cteris- · 
ticos ue_terminados -pela lei': M<\S,"Si. ·apezn.r 
disso, a. 51\ustre· commiSSão conti~ua!ldo a. 
opin:~.r no seu tido de q_;1~. os clda~ãos Igoa.cio 

5- Ené:ts de Azevedo L essa. 

- e dos suppleotes ou immediatos : 
1-jzylo Feru~ndes ubrques. 
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"\merico de.Mirandit e Eoêas de Azevedo Lesst\ 
perderam os cargo~;. ·mnnteohn. o· seu voto 
consitleraouo illeg<\1 a junta. pt·esidid<\. pela 
autori1ade coll!pettmte e legitimn. qtml .., 
Pt:esiuente elo concelho municipo.l, pot· t~rem 
!e1to pnrte d'elln. O.IJ! uelles dous cidallitos. não 
poderã, pelos mesmos rundàmentos cousidernr 
legal a. . outro. junt:l. que se constituio turnul
toariamente, !Or-.1. do lo~rdc:signado par:1 as 
sessões ~a jnntn, abanrlonando a pt·esHenckt 
<.lo pr9stdeute legal., far.endo-se presidit' por 
autoridade incomprHeote, e constituinrlo-se 
com "'llembros tambem incompetentes, ser
vindo-3e· de falsos pretextos, para o tim ma
nifesto e provado d<~ formar uma. maiori:\ •le 
occasião para expedir diofoma ao candidato 
Dr. Herculono Bandeira do Mello. 

Este acervo de lbgrantes i Ilegalidades, de 
patentes t\tlsidades, este atrúpello de todns 
form ui:\S e processos · pam usseg-urur uma 
maiol'ia de occasião na .i uuta a.púrador;\ em 
f;tvor do canàitlato olficial, dão um:1. idéa. 
aioda que pallid:\ e longiqua, d;\ compres-

·. S<1o e vi o I e o cia., dos. atteo t<ulos e dos ct•i mes 
que, completando or cortejo d;\ corrupcão, d;lS 
fu: utle:> e das ra.J::;itlca~üe:>· foram emprega.Uos 
pelo govemador de Pet·Mmlmoo e seus ;~geo
t~, antes, durante e depois da eleição r.lo 4• 
uistricto; res."lltmldt:> de todas aS peç •S e do
cumentos do processo eleitora.! M provas os 
mais concludentes dn. intervenção a mai::; es
C9ndal<?~· o_steosi':tl. e cr·imin~<\, QUe o ~o
veroo JU. tmlla ttdo em urn pleito eleito
l".ll. 

Elucidado o pouto rererente aos diplom:as 
•los candidatos Drs. Herculano B:uHloim de 
Mello e Antonio d·o Siqueir<t Carneiro d n. Cu
nha expedido cada. um por junta npurndor:\ 
di/Ierente, passnrei. aos term'IS do§ 2•• rio art 
7" do Regimento a. fa.zer a. elpos:ç:\o escripta 
do modo porque ·COI-reu o processo ell!itoral 
no 4• districto do Estado de Pernambuco, re
servando-me o dil'eito de refut.1r a. contesta-

. ção que por veotum sej::~. o!Terecidn.. 
Difficí\meote se poderà acreditar até oode 

chegou o emprego d,t. corrupção da rr·aude, da 
compressão e d;t v·iolencin. ;~ntes e dumnte t1. 
~lei~o do~· distri:ct~. pnra impedir a livre 
manrfestaçao do <lle;torndo, e depois, par:.\. 
iO?pedi.r: qu~ fos$enn colhidas pt'0 9WS contra o.s 
~~~lenc1a.s e as fJ·aur.les emnregadtiS no pro· 
cesso elertor:tl, e contrn. ns 1\\lsilicnções a que 
a~d:~. tiv.eram de trl!correr os agentes do go
verno, quanrlo cottheceram qúe os meios em-

. . pr:egados s~ t iob:un toroadoimproficnos, o que 
ape~r dê tudo. co•lhi(lo. o resultildo real elos 

: . ..;.; .:. __ .. lQgw~s onde. tip.btL ba:\Tiao elcio;1o;o· candida.to 
.,.. ;; . tlá. opposl~~ h~,i~~ S:lhido triuriipllnnte. 

: ; 

.Tratn.otlo-se de um:~. questão de 1'.1cto, terei 
occasião de ir apresentando as provas que se 
pôt!e colher atravê;: rias maiores dimculdn.t!es. 
:~ proporçiio que for apreciado o processo elei
toral de e:1da. sessü.o. Devo, eotretnnto, desdo 
j:i. prevenir· â illustre commis~ de poderes 
quo nã.o foi possível à opposição reunir todas 
a;; pt•ovasde que uecessu.av;t, porque, de uo1 
lado jui7.es·que se puzerõlm ao serviço do go
ver•Mdor neg;u-a.m tc.dos os meios e deligen
cias pttt'<\Se apurar· a vr,i:·d;tde, e de outt·o lttdo 
a forç:• pnlllica, as autor-idude:; policiaese até 
muoicipaes.empreg;~r;tm violeocias e mneaças 
para impedirem que t.'\es provas fossem fei
tas, perseguintlo com espancamento e prisões 
e até com d11spejos violentos os cidadãôs que 
as prorcoveram ou que depuzeram como te3-
tsmuuh:lS.· 

Talver. ainda <\ esta l1ora. estejnm privados 
de sua liberdade, ddtidos em pr·i:>ão os cida
dãos Florentino Bezerra. Leite e AotOOio 
.Joaq uim Gomes dn. Silveir:\. O primeiro, 
auvo~ado provisionado • . que vrómoveu n.l- ~ 
gumas justiHco.ç~e.~ ~om rela_çiio .ao processo 
eleitoral do mumc1p1o de Qmpa.p~\ quando en
caminha v:~. ontr:ts ju~tittcações tendentes ao 
mesmo tim, e o segundo. por ter sido teste
muoh~ em uma das justiticaçUes. 

Referindo-me aos manejos empregnuos pela 
jnnt;\ i purâdom que se orgnnisou Córn. das 
prescripções le;rne:> pât•a expedir o diplotn<4 
ao e:totlidato offi,·ial 01·. He'·~cnl:tno Bandeirtl. 
·ne ·Mello, tlz noto. r que eram ·elles o pg,llido 
retlexo do que se passara no pleito eleitot•al. 
A illustre com missão de poderes e mais tarde 
n. C.tm;ll':.\ terito occasião de ver que não le
var.tei uma declaraç:1o vaga.; terão occasiiio 
ele vet· que. excepção feit.t de poucos muoici
pios onde o eleitomdo pôde mMirestar-se, 
sob menor amea~ ou coacção dos azenles do 
governo, cortl\meote porque estes 'jil. conta
vam com emca.ch~ rio;; meios l)ne teri:\m da. 
set• empregarlos em outt·os municípios. 'JlÓtlc-se. 
uizer que;\ eleiç.ão do ·1• dist!'icto· r,>i todt\ ell;\ · 
uma f mude inieil'iç.t npoiacla sot a ma i:~ insoli-
t.a e pt·ovocador-n intervenção de todos os meios 
vexatorios, im:tgioaveis, desde ·~ :~me11ça es
p.tlllando o terror, o da. corrupcão abatendo o 
c:trncter e a hoor:t rlo c:unrlão sitiado pela 
neccssidtl.'le, até ú. violeuc:i:1, o empl'ego dos 
meios matel'iaes pel:1. pl'isiio, pela torturn, 
pela: presP.nça de ·rorç:~ vublica, impedindo a 
reunião dus eleitores, invatlindo as sessões 
eleitoraes e •li!>persaudo ou teota.odo tlispct·ror 
â. couce d'a.rmfls e à poot.'l. de sabt•o me~s 
constituidas ; tudo posto em pratict\ !h)r um 
governador tresloncado, que fa.zia. temer :~te 
ootle che::;.tt·iam seus tlesvarios para evit:~.r. a 
dert·ota na.')nelle pleito, vendO-se que em 
ontro do somenos lmJlot•tanci:\.e lle t;lii.O duvi:.. _ 
dlu~nu bscrc\'(~r o uSs:issiniito .. _dê uni chefe · . 
politico, o .ptoaolenilo pern:tmbucano Di!. Jose.: 
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Maria de Albuquerque e 1\tello como o nnico vcnieute em retarà:u- o preenchimento da
meio efficaz de removet· ur.n otstaculo que se quella va~a; m:\S ê inteiramente destituída 
orpuoh<\ á victoria. que elle obteve ;\ custa de fundamento CSS.'\ :\!legação. 
da.quella. vida. preciosa, e do cujos em~itos a. A lei não estabeleceu nenhuma. c:tcepç-lo. 
cumplicidade do ministro 11!:\ Justiça, conse- ~!la. diz cl:~ra. e termi!lautemeute que «nas 
lheiro Antonio Gonçalves Ferrei r•'~ o tem dei· v:1ga.s que se det·em posteriormente na repre
:~:ndo apt•oveit.lr-se, ~ti3fnr.endo·lhe prcxl.isa- !>CDI.<.H;I!.o ou\!ioua.l, uma 1lCL ctrmprouad.o.s o 
mente os seus mais recondiitos e mais perw~r- governador de- Estado em que ellas S3 te· 
sos desejos. e certamente aoimanrlo·o a. levar nham dado ou no Districto Federal, o ministro·· 
de vencida os mais !':agrodClS direitos do povo do interiot·, mandariio immediatamcnte proce
~rua.m_bucano e até a US1~1·par poderes qne del' a nova clciçllo•. Nem ao menos er:\ pre
nao ma1s lhe comp~t~m, maotenr.lo-se crimi-1 ciso corn111UDicação <la mesa. da Camnra., J~or: 
nOS<\meu~e no exer~tClO do cargo de goverm\· que só para as va.~s no caso de renuocu\ e 
dor depots de term1nndo o prazo do seu man-1 que a lei faz a eleiçao dependente da com· 
dato. municaç:io da. r~pectivn. Cilmara.- Para.· 

gra.pho unico do art. 61 tia lei de 2G de 
Constam da acta. da apull'ação que constitue jMeiro. 

o diploma do c:u!didato Dr. Carneiro d.'\ Cn- OP.pois, nao import.• que a. sessão se hou
nhs. os ·diversos proteiit(IS apresentados -pelo v esse encerrado, porque ·no iotervallo podia 
tiscal daquelie C<II.od.ldato, tanto sobre o pro- o congresso ser conv~do e:ttraordtn:u-~
cesso ele1toral em ,zer:tl, como especifie<,da- mente. A representaç.ao do Estado deVJa 
meute sobre o de cadn um::~. das secções elei- estnr inte~nda não só para um caso e:draor· 
tot-a.es. Ne5$es protestos, para os quaes peço dinario como P~\ra a se~sã.o ordinaria j e DÓS 
;tatten(.".;i.o da: .illuske coilllinissão· e~tá o hi:;- vemos que ror tãó retãrdada a eleição que 
torico de todas as irregula.t'hlades, fraudes e até :1gora. uão pôde ser jul~nda, tendo tido 
vícios dn. eleiç.ão sujelt;~ a l;&U estndo e jul""a- lolfar em 30 de maio, o que não teria. succe" 
mento, e tão completá ê es;se trabalho que "'me dioo si o govet'oador, como lhe cumpii:l, ti
poderia dispensar até a tnu•ef,~ de. pot' minha. vesse ma.odado proceder eleiç:1o immediato.
,·ez, fu.zet ·O histor·ico de~'tt\ eleiç:\o. mente que se (}cu a vng:\ pela oomeaçito do 

Reportando-me ó.quelles protestos, peço - ã. coosellleiro Gonçalves Ferl'eiro., que roi no
commissão que os acceite corno complemento meado ministro, fucto que não podia ser 
da exposição que ora fll('.o, e os tome ta.mbem ignorado. " _ 

-em coosideroç;1o quando tiver de elabo1·ar seu ·E' que. coohéceodo a força ~os · elementos 
parecer sobre esta eleic.'io . contrarias e poderosos que ter1a de enrreotar 

Para qoe se conheça bem as condiç.ões exce- naquelle districto, o govero:\dor precisava do 
pcioMes em que se r e r. e:sta eleiy<"io notarei, longo periudo de nwis de meio anno. para de~· 
antes de tudo. que tentlo·S•3 dntlo a V:l.!..r:\ de eo\·olver ;\ c:unpanha do ass:llto as cousct
deputado no dia 15 de nov.embro do nnnõ pas- eocias. tentando pola corrupção o~ que pela 
sado com n.entt-nda. do conselheiro Gonçalves ambição ou pela. necessidade se podtam ronder 
Fert•eira. pnrn. a secretllrin dn Justiç.'l. e In te- e p•·epat•aodo-se para. fazer tombar peta. vio· 
tior, entendeu o govet•nad,or de Pernambuco lencia, pelo emprego d:\ força. material, os 
que não ·podh\ CODSidel'l\1' :J, V:Lgi\ compi'O'I)ada que pretoneles.;eOl resistir·lhe.Dnrante O longo 
par:> mandut· immedialame:nte proceder a nooa período de tneic• anno fez-se pot• todo o -t• dts
elciçao, nos termos clal'issi mos e expressos do tl'icto a derrama vet•dadeiramente prodigiosa. 
art. Gl tia lei de 26 dejaMiro de 1892! de patentes dn. guarda nacioonl, tle emp1·egos 

Não se comprehende que o governador de d:l. E:>llo;tda. de Ferro Sul de Pernambuco, eo
Pcroambuco .rizesse ao ministro :«la Justiça. n. ct·avalla no extenso terl'itorio dos municípios 
injuria de oi"LO considerar comzn·ouada n. sua de Palmares, CanhotiohÇJ, Qni;>api\ e Gn!fl" 
vaga, como si não devt>Sse ser bast.'\nte para. nhuns; fez-se, em fim, a montagem cb mnch10~ 
:tttestal-a. ·~ publicaç:io dos netos otlici:\Cs com policial. · 
~ assignatura de S. ex .. nc) Diario Oflicio.l. Depois de tudo tiSSim aprestado, e quando a 
- Que rnões de ot·dem publica. podk\ tet· tido victoria p~rcceu-1 he segur~, seis mezes e meio 
n goverm•do1• dG Pernumlouoo 1Hl.t't\ não pro· depois do t.\CIIM\do tro.bn.lho no distrioto, é 
ceder immediatamente á eleição··? marcada a eleição; mas desde então come-

Que autor·idnde, que •::ompetencin tinl1n. ·ç:wam a seguir levas e leV<IS de inraotaria. de 
aquelle governil.dor para. adiiM', ~ xp:ÜS ue policig. & í\té dG cav::\llaria para qnasi todoS 
se1s mezes, sem motivo de forç:\ rnniôr. o os pontos do districto, ex:ictnmente para ·: 
preencllimento dn. vaga. pllenMrieo:W conipro- aquelle$ em que era preciso vencer a ferro e ·· 
!lado 2 ·· · · . a fo~>o ,.. 
Di~-se-1in talvez pnrn .e:;cusa do omiSso go- ' Não 'nos ·roi .. TJàssivel colher as provas do 

- :veroa.dor ·que-:'lcb':mdo-se - encerrada· a :sessão movimento·dn·forÇc·vpublica:.que · a cido.de~do 
legis1~ivn do Congress~, não li:ivio. inoon·. Recife viu seguir pára o interioi·; n prêtexto~ 

ca.,,:u•::t v. v GG 

·.1 
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de -pt•ender crimino:sos e desertores, e quetle
po~ de termioad:1. a. elai~.:io. viu v~lt;u· ;\ 
quartcis. tra1.eodo em lo~w · delle:; desgra
çados eleit~t·es qutl tí"'eram em ;;ua iodepen· 
dente hum1ldade a corn;em de 'sufl't-agar o 

·D.ome do can,lidato da Ol>p:>siç.i.o. 
Procurou-se th·a1' :ugumento do facto de 

·.não ter havido nenhum confiicto nem morte 
contt-n n nllegação do.1. interven.::.rw ,1:;. ti1rç:\, 
c?mo si as_couse9uc!ccias en,;angnentuth•s não 
tlve~sem stdo ev1tt\da~ pebopposiç.ão, que niio 
accettou a. luta. nes;;e terreno em que a victo· 
ria não caberh\ certnmeute :10 r;eu uireito, 
m:l.S no mnis forte, que el'a o ~oveJ•oo berr1 
armado, betn muoicin.do e bem disposto a im
molnr os que lhefizassem frente . Por isto niio 
h;on>e derramame.nto de sangue que :\ t'ét':l. já 
tinha. talv.n: fareJmdo de ll:lrinas dilntndns. 
mas em compensnç:iio puderam os ~entes do 
~overno, afastad:\ :1. opposicão. lavl-.\r act·1s 
falsas das sessões longiquas do seJ·tti.o, em 
que. apezar das gtonodes dist:l.ncia.s, o.> mu
da.dos e até os morto:; suiTragaram enthusi-

.. -· a.sticameote o cnoclidato olficia.Lem um:~. 
unanimidade de Msombrar; ao p:u;.>() que n:•s 
sessõej> do:; municípios agrícolas. onde o go
verno não r .'correu. ao emprego da força, por 
lhe ter parecido prudente ou desnecessario, 
deixou de comparec:er mais de dÕis terços do 
eleitorado. 

-- -Sem levar em co•nta, ·porém; por 'um mo
mf::nto, esses factos grnvissimo>, que. cada nm 
por sua vez, serão todos discutiJos qunndo 
fór ·feita a expo.>ÍÇÜO do proceSSO eleitoral em 
cada. uma dns se:;Sües eleitoraes. ba.st:u'il. o 
retardamento de ~:is mezes e meio d:\ eleiçiio 
que se devia proceder immediat.'\mente pa.m 
preenchimento d:t v:1ga que não poni:\ ser 
post:L em duvida, deixada pelo conselheiro 
Antonio Gon<~lves Ferreirit, pm':l. constituir 
ct•imc que in~irlc em commio:lçiio penal, e que 
denuncio tL Commissão de Poderes e il. C:\
mat~\, par:L que o governador de Pernambnco 
seja mandado respons.'\bilisnr pekL omisslt.o 
que commetteu tHnrlo deixado rle manrlar 
procetlet• á. eleição immedi:\tmnente á. v:\~\ 
comprovada, como determina. exprei>S.'\llleti'te 
a lei eleitoral. 

- Ipo,iuca, ·1·, z•, 3•, 4•, 5• e 6' se~es. 
- Serinhõtell, 4<> secçiio. 
- Rio Fot·moso, 1•, 2", 3• e 4 .. seccões. 
- Barreiros, ta., 2•. :3• e 4• secções. 
- Gamellei!.'a, 1•, Z•. ~·.e 4 .. secções. 
- A;!n:\ Preta. 1•. 2•, 3•, 4", 5•, 6", i • e 

S• sec('ües. 
- Amnt':l.gy, 4" secção. 
- Qnip:~pú. 1", 2", s~. 4~ e 5" secções. 
- Canhotinlío, 1", 2", 3", 4•, 5~ e 61 secções. 
- Gar:~.nhuos, 1", 2", 3", 4• e 5" secc;ões. 
- Bom Cousel ho, 1•. 2", :3•·. 4• e 5• secções. 
-Correntes, 1", 2" e 3• secçües. 

e m<Lis os segnintcs sete documentos : 
- diplom;L do cnndidato Dr. Berculo.oo 

B:tnJeir:• de Mello ; 
-diploma do e;tndidato Or. 1\ntonio •le 

Siqueir;\ Caroe!r·o da Cuuhn; 
-neta d:1.junta. apuradora. da eleição pro

I'.P.tlitla em 1• de tn:lt't;o no 4• •listt·icto de Per
nambuco; 

- tres certitlüe!> requeril.lns pelo Dr. Leo
poldo M:winho de Pa.ula Lins; 

-neta. da. eleição da. S• seeç<1o ~e Agun-
Pret:\. · 

Diplomas dos candidatos 

Nii.o me parece fót'<L de importa.ncia, pelo sen 
mlor moml, · s:tlieót.\t~ que :.. ·nctn. d:i· apO:
rn~ão que sert"e de diploma. ;to roodidato 
Dr. Bercuh\no Bandeira. de Mello roi apen.'\S 
assi~1Htda. pelos membros u<L junta apuradora 
e pelo fiscal do candida.to Or. Leopoldo Ma.
rinho; no pns;;o que a nctn dn. opurnçiio qae 
serv(l de diploma ao ca.nrHdato Ot•. ,'\ntooio 
de Siqneir:t Carneit·o da Cunh:~., a.lém llos 
membt•os da. jttnt'\ e do corone\IS<\cio Mntheu: 
de Almeida, iisc:1l <lo camlit!a.to, fl!i õl!>.'\ig-nada 
pelos nlcitot•:·!S Luiz r:utco, AOtCinio Bazet'l'~ 
•.In. Silv:~. Pereim. Ca.ndilto l~eijú de Mello, 
Rorlolpho Pio d;t Silva V:tlença. Pedro Alves 
da Sil\"l\, Lourenço Amer!co do .Mirand:~. e 
llrlel'on::o Mat·qnes de r\ lmeida. 

'1'1~1 lttndo-se de duas junt\S quo ami.J.'\S 
di1.em tet· fnoccion:tdo no mesmo log:w, no 
mesmo di:~. e á. mesma hora. tem grande 
valor :'1. ns..'<igna.tur:L da.quelles eleitores, que 
assim certificam e a.uthenlic.tm as declaraçõeS 
con~t.'\ntes da acta. da junta. que expediu o 
diploma. do cantlid;\tO Ot·. Antonio do Siqueirn 
C.'\roeiro d:1. Cunha.. -

Cumpre-me :t.gom entt'ül' na. exposição tle
ta.lh;vla do processo eleitor:t.l em c:ula uma d:l.S 
se55ões dos município:; tle que se com;>üe o 
4° districto e que sito os seguintes;- P::t.l
ma.res, Ipo.]uca, Scr·inbaem. Rio Formoso, Bnr
reiro.>, G::t.mclleil-n, :\gua Preta, Am:~.ragv, 
Quipap:i, Cnnhotinho. Garanhnns, Bom Con-

.. selho e Correntes. · 

Organisação,e ínstalk1çüo de mc.~as eleitoraes 

Em todo este pt·oce:>So eleitoral hem poucns 
rornm as mes:1iõ qne remetteram a .. c; act:l.S de 

. r;:oram-me cntrc!gtl<~S pela Secreta.t•ia d:\ orgnnisncão o.inst;\1\nç:io junt:\meoto com as 
C.'\mnra cincoent:~ actas, a s.'\ber: de recebimento de çoto e :~.pnração ; de modo ,. .. -~ --:...--=- ,P:ümares,. 1! dis tricto -)~. 2• e 4~. sec-: .que ás .vezes; não .se. sabe sLf~z-s~ a .organi!.; 

· .. çües: 2" districto - · 1 .. , 2", 3• o41 secções. · s.'\Ç<1o !l:t." mes.'\ e-si foi. est.1. i.nst.'\ll;\da··e i.S ~ 
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>ezes não se póde verifiror com exaetidão si 
foi organisad~ de aecot'do •X>m a lei. 

O processo eleitornl não .oousta sô da elei
ção. A sua primeit~\ parte, parte subst:mcial 
e indispens:wel éaorgnois:.ção tl:t mc•sa., para 
que est.L se poss.~ declarar installa.da e pro
coder á elei~.:io. A lei mnndo. que ás nove horas 
da manhã os membros das mesas eleitoraes 
se reuoam no logar design:1do e eleg-entlo 
:i pluralidade de votos o ilresidente e secre
t.1rio, ~quelle designe dentre os mesarios os 
que devem fa7.er ach:1mad:~. receber as listas 
e examinar os tltulos, lavrando o secretario 
immedint:1monte a acta om livro proprio, 
aberto numerado, rubricado e encerrado pelo 
pt•esidente do ~overno ml.toicipa.l (art. 43). 

E' tão essencial o neto da organisação das 
mesas que não se podendo re:1lisar até as 
10 horas, não haverá eleição (nrt. 43 § 2'•) 
e e no acto da. instnlloção da. mesa. que i.l. lei 
determina que seja entregue o officio de 
nome.~ão do ti.Sc:ll (art. 43-parte !isca! 
do§16)_ 

Assim regub.ndo a or~lltisação das mesas 
eleitoraP.S, a. lei determmn.. 

a) que sejam compostas de cinco membros: 
b) que estes sejn.m ·ura.d•os dentre os cinco 

mesarios e os tres supplentes eleitos pelo 
co.ncelho municipal ; . .. _ 

c) que, l.)resentes peio m•enos tres de seus 
membt·os (:nesarios ou suppleotes), considera
se insmllada; · 

d) que se iostalle para poder ter log:tr a 
_eleição; 

e) que si ntt! o neto da apuração não com
parecerem os membros quc1 tiverem faltado, 
(um on dois) só então sejaJill chamados, dos 
eleitores presentes, tanto:; quantos !'orem 
precisos para completarem a mesn. ; 

f) qnc si até as 10 horas não se puder 
realisar. não hn,in. eleiçiio. 

Nestes dispositivos da l.ei está, portanto, 
determinado: 

a) que :oemor.zaoisação t! instnlln(:ão não 
póde ha>er eleição; 

b) que só os membros n:l.tos d<\ mesa. (os 
meso.rios e supplentes) podet·ão tomar parte 
na eleição do presidente o do secretario e am 

. todos os mais actos do proct!sso da eleição ate 
o neto da apuraçito : 

c) que só no acto da apurnção ê que poder."io 
set· chamados eleitores part~ preencherem as 
vagas existentes. 

Sendo assim, é'obvio que na orgaoisação 
das mesas eleitornes nenhuma. destas pre
sc•·ipções pôtle deixar do s•er cumpl'idn, sem 
que d:lhi deixe de provir tra.n.s~ressli.o de 
Pt:eceito leg;\1 qne, nffectando.a validade da 
me~a. ·prejudica a eleição que per::10te e lia se 

_tcnlm) eito .. _., _ ... - . . .-·. .. : ... 
Do: processo . eleitoral do 4• districto; no 

meio das 'ilifficuldades p:u-a. se conhecer. a 

organis:lç-:ío das mes:1s. desde que não >ierãm 
as :l.Cl:l.S respectivas, vê-se, entretanto, que 
ha mesns em que presentes tres de seus 
membros, são chamados immediatamente 
eleitores p:lr.~ preencherem as outras vagas; 
a11tes ào acto da apuração ; v~se ID:liS que 
em outras esse~ eleitore3 tom<n'Mn porto oll. 
eleição de presidente e secret:lrio, foram 
eleitos presidente ou secret:1.rios, fornm . no
meados para fazer chamada. on ~xnmm~r 
listas, tudo o que são runcçues exclustvas. prl
vutiv~s dos membros das mesas eleitos pelos 
ConcelhCls Municipnes. Vê-se ainda que em 
aln-uns c;,1sos não foi feita a. eleição de presi
de~te e secretario, e que, aind1~ em outros, 
o membro da mes:l que servira de president.e 
na eleição anterior. considerando-se prest
donle permanente, oã~ procedeu ;\ eleiç.ão ~e 
pres~deote e secret.mo. e até ex-'i!'·opno 
3farte uoweiou s~cretario, que devt.l. ser 
eleito pelos mesnrio:; presentes. . . 

Si a. Cnmara tem annullndo eleu;ões fett;\S 
perante mesas constituídas com dois membros 
somente, embora se tenha. completatlo ~m 
eleitores, como poderá considerar legaes 
mesas orgunisadas com os defeitos, com 
os vícios que tenho npout·,,do1 . 

A illustre Commissão de Poderes n1ntla. em 
sua. pri1aeira sessão, no presupposto de .que a 
juoto. o.puradort~. presidida. pelo pres1den~o 
le;ral que é o presidente _do Concelho . Mum
cipal tomaram parte dous membros mcom
peteutes por terem perdido seus logar_es de 
concel!Jeiros municipaes deixou de cons1dera.r 
le,nal o diplom;\. expec.lido no Dr. Carneiro da 
Cunh:\. Como agora. poderá considerar legaes 
me:sasel(>itoraes em cujas orga.ni$:lções te o b:l.m 
sido pretcricl:\s as prcsc•·ipções legaes, mes:1s 
em que se tenham d;ldo os vícios organicos 
dennnci~\dos 'I 

Diz-se que a. formalidntle d:l chnmn.d;'l. tlG 
eleito1·e~ pan\ preenchet·em n.s vagas, IClgo na 
orgn.nisncão ela mes.'\. e nilo sômeote no neto 
da apuração, póde ser dispeosadn. com? S.'\
n::~.vel o seu não preenchimento. e que so no 
caso de não terem siuo restituídos os lognres 
aos membros da mesa que tiverem compare
cido é que se deverá. considerar \'iciosa :1. or
ganisação da. mesa, porque presnppõe a f~u!le . 

Não vejo que a. lei tenha. feito est.'\ dlstm
cção, uem tambem que tenhamos com~e
tencia para. f«zel-n e muito menos p:1rn dts-
po>nsar on !oi. · 

Quando o Jegislaclor eleitoral determinou 
que. coostituidt~ tt mes.'\ com ·tres membros 
(organlsnda e instatlada) começr~sse a func: 
cionar assim nté o acto d<~ apuração, fot 
porque não poden(io set~ modificatla. depoi_s de 
completada com mesm·ios·ou supplente$. ;nndn. 
que compareçam .o~,m~s.u:ios c;ne !oram sub-: 
stituitlos pelos supplentes;·quiz evitar as sur
p17sas e ~s, ~saltos de mesas~. freq.uentes ;m 
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·, eleições; quiz.tktr aos repre:;ent'\ntes :la óp
. posição o direito de tomarem p:utc nos tt':l.

IJ:Ilhos dll. eleição até o ultimo momento. e só 
;lO chegar o acto da. ::wura.ção, em que o pessoal 
da meS:l seria insuf!lcieote para. os repectiYOS 
tl'nb:Uhos, e quo.nclo jã. cstivesae fõrade du"ida 
que os faltosos não compareciam, foi que au
torisou a chamada de um ou dous eleitores 
para eomplet.-uem a. me~ e ajudarem o tra
balho d:L ;tpuração. 

Tanto a IDP.Sa uma veh. completada, não se 
altera, que si um do:; supplentes tiver subs
tituído um dos mesarios no acto:da insta Ilação 
e mais t.:trde este comparecer, nã.o lbc serà 
restituído o seu lOg:JLr. Tanto é assim ainda, 
que preenchidas no neto da apuração com 
eleitores as va,t>;~s até então existentes, si 
depois disso comp:mecer algum dos mesarios 
ou supplcntcs f(l.lto~os, o ~ pr~it.Ienttj uão po· 
del'<i mais a.dmittil-os l\ tomarem parte nos 
trabalhos da. elei<-ão . 

O le~islador elei!toral não quiz que essas 

membros natos das ·me5M, dos mésarios e dos 
supplentes eleitos p~lo Conselho Muuicipo.l ~ 
(:t rt. 4:3 da. lei de 26 de janeiro). 

Mas si, como se diz só nos casos de fraude 
é que tae:> exi,q-<mcil\5 legaes não podem ser 
di3pena!ulns, a\nda. oeste caso estflrin o pro• 
cesso eleitor:~ I do 4• districto onde, e:xcepção 
rei ta de muitos poucos muniéipios, a fra.udc e 
a. falsitica~-ão correram em auxilio da. violencin 
para. a conquista do diploma promettido ao 
candidato Or. Herculano Bandeira de Mello 
a. titulo prec.~rÍ'ó, como mé1·o detentor -pro
vi~orio, para cedel;o mais tarJa ao mesmo 
goverO•\dor 'que acaba. de mandar elegei-o 
nas pontas das ba.yonetas de seus soldados. 

PALMARES 

J• DISTRICTO 

·ta Secçao__ . 
___ .fo.rl'!lalid~<!.~ só não fossem . dispensadas,_só 

fossem \:oõsiderada:s indispensa.veis quand() 
ficasse provado ter,em sido preteridas poim 
proporcioÇ~nrem a fl'nude, Não! Como a o processo eleitoral correu em todo' o 
fr;\ude se presume :sempre em e.1sos t.'le~. o rounicipio de Palmn.res n~ condieõ'>..s cln. 
legislador;;impoz. aq_uellas cont:lieõeS de or- mais desb~<>ad<l e ostentosa intervenção d.t 
ganisaç:io de mesn:>, sut..stitukão de moml:itos rorÇ& pnblic.l, a.lérn da pressão el:ercida.s?bre 

- e preenchjmento· Jlc faltosos, exactamente o gi·ande numero de empregados. da E:>tradn. 
par<l. prevenir, para impedir a fraude.' de Ferrq Sul de Pernambuco que t~m_nessa 

E a. illustre commissã.o e a cama.ra terão a cidade a sua principal esta.ção, suas offic1nas, 
õCcasião aé ver DO é::.~udo deste pro~esso elei- escri?torio, nm pessoal numercsissimo demis· 
tora! que foi preoxup:tçii.o e plano -execut;l.do si\"el .aà .nutwa, e ao qual foi feita l>o imposição 
dos agentes·rJo goveroll.dór do Est:~elo de Per· de receber em .c.'\da secç.ãi> ·eleitoral a chapn. 
nambuco apodérareno-se pchl_t'~rç.'\ das mesas á bocca da urua, das mãos dos agentes caba
oode nãotioham .maior1:l, par;\ poderem la- li:>tas do ~o""erno, . autoritlades .policiaes que 
vrar acta..~ de eleições simulaaas e rr-audu- tinham às suas ordens grossos contin~entes 
lo>a>. e >ó por isto se apressaram lo::ro em de força de inf;~..nti.ria e c.'\V:\11:\ria estadonl 
constituil-as deflnil&h·ameote incumbindo a para alli mandados como para outros pontos 
forç.'\ public.'\ que est•ave 11. seu serviço em totlas do 4• distl'icto . 
ns secçÕ~ em que :só pela violencia. e pela Nesta I• secção o procésso eleitoral correu 
fraurle podiam veueer, si i:>to é vencer, da tumultuaria e pressivo, ~mo se. pode~ ~eri
taref;L ele :lff;~star os u1e:arios e eleitores da. ticar dó protesto apresentad_o pelo f!scal do 
opposi\liO, comocom:ta 1los prote~tos e mn.is Dr. carneiro da Cunha <i junta. a.puradora 
documentos juntos a. esta exposição. presidida pelo presidente legal. 

Par-.1. os jul~dores de eleições, para os ve- O subdelegado de:policia-José Parente de 
rificadores dos poderes dos eleitos pará a Oliveira Firmo, ultira.\m•Jnte ayro.ciado com 
representação nacional, a t1-ansgressao, e os a patente de tenente-corooe_l, á fl•enté dos 
esquecimentos de uma disposição legal, menor não poucos soldados do destacamento. muni
ou ma.ior; deve te1· o mesm<? valor, porque é cip<ll, ~forçado pot outro de tropa estadoal, 
o con.Juncto de . tnd:as ess:~s exigenci:u;; quo oonstituiu p•·cssão osten3iva. á li vré mani
coustitnem as ~rc1.otias de que o le~islndor fest:lção do direito do voto. 
entendeu dever cercar o processo eleitoral em Prohibioilo e:tpressamente a lei (art. 43 § 26) 
_bem da yerdade da •expressão das urnas. a «presença dl\ força publica d~ntro do ediricio 

Si ha_ qu~m p~nse que t:ies distiocçõe~ em qúe se proceder n· eleiç.1ó e em suas im
podem ser estabeleeidns ; porler:io ser e'lui.;. metli:u;ões. sob guo.lquer fundamento, ainda 
J)."\1':\das no mesmo ponto l\ simples admiss.-i.o mesmo_ à requisi~.ão d;l mesa, p:u-n. manter a 

-de eleitores-completáodo :.), ·orga.ni$ação das ordem», nãO só esta sccc:"io eleitoral ·funé~ 
·~ ~esas ;tntes de teliOpo,- e·antes do ~~t.9 . <h'1: .. cipnou,.:. no pa(:.o;:do Conselho-.::Mug~ci~a:J,,em:·. _, · -::~-~~=:· ' tl.p,!lrac.ão· ~:-:;;: cooP,~f.fç.ãõ;':i in tei'v~il cão destes cu,jo pavimento' terreó' estãôsituados a. ·CaFle\n 

• em actos qtie são e:~:clusivos, privativos, ·dos e o qua.rtel do de.:;tflcamento, como ~ ·frente 
: .. . - . . - ... -
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dessa forca e do· contingente-- de policia· es
ta<loal o subdelegado J os:é Pt\rcnte de Oli
veira. Fit•mo exerceu pressão sobre o animo 
do eleitorado afugentando os tímidos ou 
arra.uca.ndo-lhes pelo medo· o voto que livre
mente elles não darinm ao candidnto official. 

A i o teneoçâo daq uella ;:Lutoridll.áe policia.! 
chegou ao ponto de se collocar perto da 
mesa. a distribuir chapas á. bocca do. urna. aos 
eleitores empregados da estrada de ferro 
Sul de Pernambuco. e a. fazer votar tres 
praças de pret, cujos votos tomados em sepa
l~ldo recahira.m no cMdidato officia.l Dr. Her
culano Bandeira. 

E553.S praças interrogadas 
fessaram o tucto. 

apu~ad?rn., po:-qu~. incrcdíbiU ~~ct;r·f.~s juizes 
de dtreito. o :llst~·1ct~l do_ muntctplo nao quiz
era.madmlthr a JUSttfica.ç-~..o que o cida.dão An
tonio Bez~rra da; Sil~ Pereira requereu para 
provar as I Ilegalidade:;, as f1-a.utles e as violen
cius dadas nas diversas seccões deste· muni
cipio, escanda.los realmente assombrosos . 
Olfereço .á i Ilustre com missão dois documentos 
que comprovam o que a(';~bo de allegat•, e dos 
qua~ se v~ q_ue sen~o ~equerida ~ ~i tu. j usti
ncaçao ao J UIZ ~e dH'etto do muatclpio, refe
rent~ _o. esta e a 4• secção, aquclle juiz não 
admlttm-a sob o fundamento de que referin
do-se a incidentes que se se deram ua eleição 

pela mesa. con- federal, a diligenc:h\ só podia ser presidida. 
por autoridade fcdern.l! Requerida ao 'juiz 
districtal ~mesma dlli~encin, a principio déu 
elte deferimento, manaa~do que o escrivão 
marcasse hora ; mas dP.poi; , nataralmonto 
advertido pelos que não queriam que se 
fi_zesse <\ luz sobre os vicios destas eleições, 
r1sco~ o despacho, do qnal .ficou, aliás, ainda 

Si esta. eleição pudess•e ser considerada 
valida deante do. f;\l ta absCiluta de liberdade 
e de garantias individuaes. em ruce do\ 
press:Io e:~:ercida pelo. autoridade policial e 
pela presença da forca poublic.'l., o.nuullados 
devianrser os trcs votos dados pelas pr·aças 
de pret ao q_r. )~~r_5:~!a~o. B:~;nd~ira. de_~ello; 
mas·nem m9 demoro em pedtl-o, poiS entendo 
que esta eleição~ uma das; muitas em que .a. 
'}lressão offici:~.l, a intervenção oflicial é mt\· 
nifesta, e que -portanto uel76- ser anoullada, 
p;tra que possamos. ter a esP.eranca de var 
um dia re:;tituida ao paiz a libeL·dade eleitoral 
confiscadO. comó--todas a::. gat-aatias- indi
~·iduaes no Estado· de Pernamouco. 

a ass1~natura_-.Ly1·a . :- deck.rando mesmo--
tel-o nsc.ado, e o sullstltuiu por outro consi
dermido-se incomp_etente ! · ·· · · -

Que. melhores, !iUe mttis eloquentes provas 
poder1am ser apresentadas do que essa obsti
n~ção d~ todas as i\Utcridades do inunicipie ~; 
d1hgenc1a5 reque.rtdas paro provar . os vícios, .. 
as fraudes e os atteotadvs commattidos nessa. 
elei~.ão! 

l4ais uma p~ova . dessa . obstinnçã.o ·encon
trarà a illustre commissão em outro do
cumento que otrereço i\ suo. consideração, e 

Nesta secção deram-se i~pllalmeote irregul:\· do q•tal se vê ·que o secretario do Conselho 
ridades e tt·opelias que a. v1eiam rndicalmeute. Municipal, esse mesmo José Pnrente de Oli-

Ao tes da hora. marca.da. tres meml.lros d.a veirn Firqto. subdelegado e novo tenente-co
mesa in\-ildiram o recinto e constituirom a ronelrecusou-se :\.dar uma. certidão requerida. 
mesa dando por ausentes os membros da :\ respeito da junta Cals:\ de que elle fez pnrte, 
opposição e sub:>tituiodo·os por eleitores, com allegando occupaçOes particulares ! : 
manifesta inr1·aeçü.o_ d:\ lei. Foi ne!('ada.. :L a\!- Go_mo ~oder~a.m ser ~nda.s :l.S ju~tificaçoes 
miS:>ão do fiscal do candidato Dr. Carneiro da precJ.&\5 SI os JUIZes alli. fech:1ram as portas 
Cunha. O delegado cl~ polici<l, Peregrino do {9rum à ~ti~fação da_jus~ca e ~o des
Atrouso Ferreira,,collector das rendas esta.- agg1-a.vo dos du·eltos dos ctt.laclaos 1 Basta essa. 
doaes e· (ederaes e ultimamente uomendo obstinação dos que deviam se most rar ampe
tambem tenente-coronel da. Gu;~rda. Nacional, nhados no desc!)brimeoto da verdade, pura 
fazia pressão sobre o elei tor-a.~ o serv_in<!_o-se da mostrar qu~ nem a Co_mmissã~ nept_ a. ~\mara. 
forca. public:J. postafu\ nas 1mmed1açoes •. No podem cons!d.erar vahdas ele1~es ·1Dq':lnadas 
recinto da. ~.:i.o, os empregados publlcos ~e ~ntos .71ClOS, que. os proprtos orgao~ d:~o 
eram obrigados a. r eceber das mãos delle a JUStiça, que ·~ propr1as .autoridades publicas, 
chapa, _que era. distribuidt\ .. :i bocca da. urna, oão co1~~enHraD1 . 9ue fossem provados, por
conforme a lista. que elle tmha.- Apoderando- que sab1am que mam ser colbtdas as provas 

- 2• Secçiú.> 

se d<~. mesa i.Ulles Ua. ·llor-<~, os tres mesa.rlos, de tudo quanto se aUe,o-a.va. ! · 

i 
- ! - : 

apoiados pela forca publica, ôzeram uma si- Diante de tão ~odes .vícios seria. dispen
mnla.ção de eleição, pois jà havia.m.lavrado a. sado notar aiM.a. . uma . irregularidade ·que 
respectiva. acta, e por isto foi que não con- torno.-se pequena e é a~ de terem sido ad_mit- · 
sentiram na. entrada do Jfiscal nem -na dos ttdos~ a votar, co~o mas !:!lo a ~cta menc19n.a, 
mesa.rios da opp<>Sic,:ã.o. . os. ehtores Ig-nac1o Ferrelrt\ ~tma.:Baracuhy, 

Mas· dirão que- é uma. a.Uegaçã.o va.aooa., sem José Tllomé de Assis, Domingos Affonso Fer..; .~ 
provas tudo quanto nca.bo de-denuncia~ L~~ •. . r~.ÍJ!b .. ~Ia.gg?_~ çle __ Siqueira __ ca.m:u:~ •. Joa.qtünf.~,~-· ··:: 

-n~ rem·õs- pró:Vas~"âlém ·':ai:>:~testemünho ·dc;>s: Dy!)nisio· Peren·a;:·Jvãô·.:carolino'ao~:s~n~gs e ~·:- ·:'" 
eleitores ,e protesto· do fiscal : perante a; ' junta. Manoel Roque. dos Santos ·(7), ·cuJ9S. n~l!l~ · 

.• ._ :• ·- ··.~ •• =--.;. • • ..... ~. - •. -. - '-' ~ 
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diz a acb não estarem n:1. lista de cl1amada, .sendo principal- agente·. e ·bacharel· José · da. 
e que, portmto, EÓ podi~\m Eer · admittidos a Cuuha Liberato de .Mattos, ·secretario da Es
votar si seus títulos menc1ona.ssem serem elles trada de Ferro Sul de Pernambuco, que; ser
dnquella. secção. ott membros da mesa pois. vindo a causa. do candidato official, desef!l}le:
de outl'o -modo o· f>~.vor concedido pel<\ lei para nha'"a. sua divida de gro.tidüo para. com o ~o
rrarantia do direito .e do exercício do voto, se ver·na<lor de Pernt\mlluco e o ministro Gonçal-
prestt~.riâ.' a ~p'á.~des: abuso:õ. . _ ves Forr•oiro., O.os qunes deve l.l. nomeação. 

Si 3. commissa.o a.pprovnsse a eleu;ao desta Sem ser membro da. mesa eleitoral, sem 
secção teria de mandar descontar esses sete ser nem ao meuos eleitor do municipio, o ba
votos ~o candid<"lto mais votado, conrorme o charel Liberato de Mattos foi admittido no 
principio estabelecido pela C.\mara . reciuto eleitoral, d!lCidiu questões a;ffectas ã 

3'' secçiio 
mesa., como si seu presidente fosse,~ p9r ·ul
timo, levou o desembaraço a. substttutr um 
maço de cedulas do candidato Dr. Carneiro 

Não veio acta. desta. secção, e mesmo na. d<\ Cunha por outro do candidato Herculailll 
junta. apuradora. foi computada essa votaçlio Bandeira. . .._ 
pot' um boletim apresentado :relo fiscal do os eleitores defraudados em seus direitos, 
c.'l.ndidato Dt'. Herculano Ba.ndem~o·. vendo-se mystificados peh\ . mais grosseira. 

Tratando-se de uma.·eleição em·que as maio- burl;l, protestarn.m,·estando qunsi immiriente 
res fraudes e falsificnc;ões foram praticadas. conflicto muito ~do. _ 
desperta reparo o não n.pparecimento ~e uma. Seus protestes não foram levados em conto, 
acta de secção da cida~e onde o prefetto 1"91~- como foram desprezados cynicamente os pro
nicipal, o cb~X~.il:-i:CC1Utivo do governo m~mct- testos e reclumações rle outros eleitores que 
pa.l, .. foLoJ~scaLdo .. <:andida.to em "pl~ovelto .de munidos d'}·seus .. titulos e seus nomes"'inscri- · 
que in foram p~tiCà_das to,?a.s as .. fraudes e vi o~ ptos ua .lista da. chamada, não fora!l: a.dmit
len::iasder.unctadas~ . _ tidos a votar, ao mesmo tem-eo que ~· eram 
_ N""a.o se trata de.um logar. longtquo; trata· outros de secção ditrerentes e ·até _ um menor 

se da. sét\e do distric:to, de uma secção da ci- com titulo.de eleitor que não lhe pertencit\, 
dade • a. faltn. desta acta faz suppor q~e se estabelecendo-se muito de proposito grande 

.. tenbmdi\do ta,Jl!anl!_!!:S .!~regul~rid!ld.es qu~ a confusão-para· dar loga-r·ás-1ro.udes projcctt\· 
· todo trànse se proeura. 1mpechr que a Com- das, entre as-quaes a rle -votarem indivíduos 

missão de Poderes entre no seu e;t<~me. . . que não et:am eleitores.. _ . . . . 
~'Ssim; penso ·que~de.v~ ~r re~uiStt.~a capta Vendo que-seus protestós·não eram·accettos, 

autbentica dessa. acna., ~UJOS. h~?S .Ja devem como não tinham sido a.ttemlidas suas recla
estar recolhi4os _ao. ar~vo mun!clp~l. . mações, os . eleitores- prejudicados . foram la· 

Em úmo. eleiçao e:m que a Commtssito tem VJ'al-os no livro de notas do tabelliã.o puulico, 
de annullar VOli\ÇÕeS em maSS<l, de district~S ALLI DEPOSITANDO SEUS TlTüLOS para t'lli\ÍS 
onde a. mais de~r~ula f.roude camp~~· nao affirmarem a sua identidade. 

· se pôde dispensar, de um lado _a c:-;bt~lçao das A Comm.issão verá desses documentos, que 
authenticas, e de outro lado nao Se_l)õde tam- junto em publica fôrma., as irregui:'lridatlt.!S. 
bem ta.zer pouco~cabed~~l da votaça.o. de uma. vícios e fl'a.ude$ desta eleiçiiO que l'epreseuta 
secção, porque poucos serão as_ eletçcrcs qu_e o mais descor<\do attenta.do i~ liberdade do 
poderão sabi.r illesa:s, que poderao se1· const- voto. 
dera.dns limpas e ~Ulro.s no exame do proc~- . Con>a. -nota.vel! Emquanto todos estes es
so eleitoral deste <ltstr1cto ; c ~o.. que_ SeJa, candalos se davam, lêvantándo os mais ener· 
por mais insignificante, podara wtluJr de gicos protestos, a acta guarua a mais profun
modo decisivo na somma. total dos votos qu.e do silencio sabre todos os incidentes, como sj 
terão de ser cont.'\dos a C.'\<hl. um dos candt- a elr.:ição hon~esse corrido na maior calma . e 
datos. · .· . _ r~gularitla.de: 

Nestas condições rcclam? o. aprese!l~açao lsto mesmo é uma prova. dos vicies e das 
desta authentica que podet-a ser requtsltada fraudes que se deram e que a todo transe se 
poc telegramma • .. . . : . . . . . procura occultar. • -

Não se rã. a. de~oro. de d1as que _devera fazer, . .Alem do protesto pGra.nte o to.bellião pu
a Cómmissão hes1t.1.r na re_q~tstçao destes P~- blico, lavrado no res[1ectivo livro de notas, 
peis·. no est~do de uoaa. ele1çao que ~e,·ou SeiS tambem quizeram os eleitores prejudicados 
mezes e meto 'Para. ser or~enad~ pots sei? sé- pro~ar em-juizo a. expoliação de que foram 

. ria exhibiçã.o das-authentlcal! ~ao dever-!'- ser victimas -e· as violencias ·e illegalidades com-: 
levada.· em conta .um:a tal eletçao. mettidas no processo eleitoral desta. secçf1.0, 

~: ·'· ·. · :. masnão .nctíà.ramjuizésem·Berlim· ! · Os juiz~ -
. . · ~- , - ., -4a secçao. · · de Palmares· decla.rafuni~se incompetentes, . 

:;:--..., -~~~~tit,'~o:~Qi;:u;;a: daquell~~ em que- s~ : como:-ja7-referi- quandoi tmtei-;: da -;2~fsecÇão:. 
· : · ~dérã.nf~aiores· eEca.Il;d~los, abusos'. e fraudes, deste município:· Os. ite~ ~nsta~tes· d~,· peti~ -

. . ... ·. ··- · .. · ,.,.. --··- :;; . .• .. 
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~o qne. os juizes não qnizeram ' despachar 
provam que o fim. dessa peliçã.o era justi!icar 
e provar em juizo todas as irregularidades, 
toâos os ~icios, todas as violcncias e f1-audes 
desta eleição. 

A Commissã.o estad<\ndo esses documentos, 
não ooderá certamente acceil!.ar como validas 
taes eleições, cujos vícios denunciamos, cujo;; 
vicios as autoridodes Civis e jurliciarías de 
Palm<\res tiveram o muior -empc_nho em im
pedir que fossem provados em JUizo ! 

5• Secção 

rauni~o, com uous eleitores, Sinezio do Re;:;-o· 
B<u·ros e Joaquim Nunes. R.ibeiro, que sub3ti
tuiraru immediatamente os mesarios Felippe 
Paes de Oliveira, Pet·e~ríno Americo Le1te, 
João Alves da. 1\latta, José Benigno de An
drade e Lil.ler-.1-to Amazonas de Lacerda, sendo 
o:: tr~s primeiros mesa.rios e o ultimo sup
plente. Mas esta irregularidade foi ainda. 
aditmte. Os dous eleitores, chamados e em
possados immediatamente, começaram a fuuc
ciouar como si fossem membros n<ltos da 
mesa (mesnrios ou supplentes eleitos pelo 
conselho municipal); tomaram parte na elei
cão do p1·esidente e do secretario ; um dellP-s, 

C.1da. sec~1o deste muoidpio o11'erece-nos Sioezio do· Rego B:\rros foi eleito presidente(!) 
umll. surpreza entristecedort~., um espectacnlo c outro Joaqnim Nunes Ribeiro foi eleito se
pouco compatível com o r•~gimcn _li v~ que cretario, depois do que declara.t-am .insta.llada 
adaptamos.-. . a. mesa!; de moào que, qnaoao mesmo pudes-

Nas secções anteriores vumos a fl':l.utle e <\. sem comparE:cer os mesarios e o supplente que 
riolencia. fallantlo pelas ur,na.s, decidindo da fol"clm n.fugeot:\dos pela. torça, que acampou 
sorte dos c:lndiuatos. Nest:i.'vamos ver a vio- no logar dt~. eleição, uão ·poderiam assumir 
lencia, a força material tapando a bocca á. seus log:tres, po1s :\iém de ja. estar co~tituida 

_urna_pam:.qne.ella não Í<\lle ·- - - ---· · a· mes'l; os·dous ~leltc::~~·occupavam .os loga· 
Nesta sec~1o ·ilão houve eleiç-J.o, porque o res de JWesi(\eote ·e 53;.:-etario, cuja·eleiçã.o já 

juiz ·districtarde Pnlm;u-es. ·Jrosé Mariano car- llavia sido feita., como tudo ·ctiz claramente 
neiro .Lélio nüo.teódo podido fazel' um accordo estn; neta· que é verdadeiro· corpo . oe delicto. 
com a opposição · para quE1 esta. àésse certo Vê-se, portanto. que eSh\ mesa é.substan- ... 
nurnero de votos ao .::andidato officinl n,·.-BeJ•- cial, org>l.nica.meote nulla. . 
cnl<\no ·Bandeira, porque os opposicionisu\s .. Mas, além disso, e5sa:: eleiçã.o não poderia 
só <:~Ueriaui· a expressão genruinn. lia u1·oa, col· ser considerado. valida pela com missão, ainda 
locou~se á. frente da rorça publicv. e impediu quando. tivesse sido regular : a org-J.nisação, 
qne a _J:Qesa se ·reunisse e .se realizasse a elei· perque foi exercida. a:~maiS}lronuociadn. com
ção, mandando fechar o editicio e conservao- pressão pelo delegado de policia Firmino 
do-<> debaUo de cerco. ameaçando com prisão .Pomposo, que não .contente~ com as ameaças 
e espiuicamento todos os eleitores que ten· anteriores, no di~ d<\ elei~d.o á frente de 
tassem reunir-se. Os eleitores vendo-se pri- for~ publica impedio o ~comparecimento dos 
vados .de exercerem o sem direito, em Ult- mesarios e eleitores da opposi~i.o e simulando 
moro ·de 94, foram 1:\nç:.Jr seu prutes!o !lO fa~et· a elei~.:lo foi lavr:tr as actas em casa, 
liv1·o de !lotas do tabelfiii,::l puhlico, deposi- \laudo como presentes eléitores eleitore~. corno 
tando seus ti lu los e doc:hwaudo que :;eus Francisco 1'haumaturgo . ·de Farias e Tito 
votos seriam dauos ao candidato Dr. carneit·o Augusto de Fal'ias que estão fõt·a do Esmdo. 
da Cunlla. Alguns eleitores protestaram perante o 

Estes votos, como todos os que em identi- tabe!lião da cidade de P;ümares; mas quando 
t.'\S condições ibram dados perante os se!'ven- Dão o tivessem feito, nem por ·isto estaria 
luarios de justiç..'l. devem ser contados ao wlida. estõl. eleição pelo vicio que ll.pontei da 
candidato a quem· rora!ll <\rraoca.dos pelapre- orgauisnção da mesa que a. presidiu. 
poteocia da rorç:~. pubhca.. . 

Mas si a Cama.m não entender que este 
seja o unico corr~tivo, niW poderá consiue
ror tambem eleito um candidato cuj<\ maioria 
ê feita pel:t intervenção e emprego da força 
publica e com a exclusão da massa eleitor-.1.l 
priV'lld<lo de v.er seus votos l=leS<l·t· na concha da.
lm.lança! (Doc. n. 9). 

zo. DISTniC1~o: 

2• secção 

Foi i~ualmente unarcbiro e illegal a.. or
ganisação da mesa desta. secção. Vet·ifica-se 
que sõ compareceram dous mesarios João 
Manoel de Faria e Pedi-o Paes de Lemos, que 
uão podiam or~oisar mesa, pois esta só se 
CODSidero. organisa.<.l:\ ~Om ·tres membros, .pelo 
menos. · . :·'. . .· ..• 

AinJo mnis: os tl'es. eleitore~. chamados;~ . 
_ . . . - .. 1• Secçila ·instnllnram· se como-=:.:niesãi.-íos· ·etrectlvos:. e · . 

' · · . fu:ernm a eleiçã.o de <pre..q,jeote - e · secretario ··:...-·--~~-
,-:....9 .:: Pt'hDeÍrO;: :V,ÍCÍO _,_que ·: I!lOt.'l.-Se ·· lOgo' ·nesta- sendo'-eleito.~::p_residênte : "Jôãõd~âptÍSt:l. -da·::__ . . - ~ -=: 
secção_,.::em· face ·aa.acta.da installnção; é·o de Silvá. Vianna que foi ··um dos eleitores ·cha--: 
ter-se . orga.n~do_ tl _mes\, _.llo : acto. _de _su-e .ma.dos. -····: .· ~ . . ··-----;,·-". = ·-··'.'" -·: . , ···.--~~ _::-:·:··: 
-- . - =- l.... . - - ': - - -:. .;.: ... ~ 
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·· ·.<\lém deste vicio de orgn.nisaç-:io··gue a.nulla pia.uo Jose de ~lello, Antonio· da Silva Cab~l 
a mesa, de modo a ser conside.radi como não e Manoel Ma1·ques de Oliveira. presidente 

•' e~isten~e, deram-se os _mesmos proc~ssos de secretario e membros da mesa e deu-se comeo~ 
Vtoleocla e de comjpressao pela. intervenção aos:trabalhos procedendo · ;'~clla.mada. o mesario 

-. ·da. forç:~ publica que. acampou no po>o_ado ~fanoel Marques de Oliveira pat'<l. isto dcs
ue C<~t~u\le, como St fosse um campo de lgn;~do plllo presltleo te ua. onlem'em que esta· 
batalha. v:\m seus nomes colloc;ldos m\ cóph1. do a lis

Os mesnrios e eleitores .foragir.•m-se .para tnmento ;z\. proporção que iam comparecei:ulo 
escap:\l' a sanlm dos soldados ás ordens do depositMam no. urna as suas êeduh1s, etc.; 

deleg-)do Firmino Pomposo, noméado tenente-
co •onel da. G d' N · 1 De modo que, ou não hou,·e organisação 1 · uar .a. ·aciOna nas vesperas e insta.lhv·.ão de mesa: como de facto ti"' 
da. Gleição, e auxil iiado · por outro dos uo..-os " """ 
teoentGs-e:oroneil'~ Jro~ ~ern~ndes Marques, houve, ou est.\ se terit\ dado antes dits uove 
ta.mbem agr-Jdec•do a s•tuaçao dominante. horas da m:\ohã. 

Alguns eleitores, dos muitos privados dos BiiSt<lrÍ;l. o vicio ~a falta de or~aoisação e 
seus direitos de voto, lav:rar-.1m protesto e installaç;i.o p;\ra ioquioa.l' de nullidade esta 
fizeram declaração perante 0 tabelliiio pu- çlei~~i.o; ha, porém, aloda a notar,. ter a elei
b\ico (does. 12 e J,:S), unico recurso em um eilo começado <\Utes d:\ hora, o_ que mais vi
munlclplo, cuJos Ju!l.zes uM admlttem justtn- ·d~ n. torua. e vem justilic..'w os prote~tó> 
caçoos contra as el•eições. p,,r a, accentna.•·-se levantt\Alos cootma. si,:nuhlçã? gue lhe roi a~
mnis a fra.udulenta Gleição desta secção basta. ;r~iC:a_.-E de fucto, e:> ta el~tça.o que se du; 
fazer u~ confronto com a eleição de 1 de f~t~;l. ~_no~~ horas d?-_ man~•~ •. sem as form;~
ma.rço, a qual compareceram- :~ eleitores, hJ .1de:. IOih::.~eos.'\veJ!i d~te1 m1~:Was pe)a le1, 
tendo- o - candidat.o·-a.ntOnomiStil. 30 ·votos~- cor_no·.a·.Pl'.OPL't:l. a.c~ . se to~um~JU-d~ -por~ em· 

.. ao. passo que .. nesta.- ultiJ..oa.-· eleição fez-se ~v,~eucta., ~lém d~ o~tr:.ls u:reol!l~~des.qce 
comparecendo 53 eleitores, ·dosquaes sômente :.e torn~ d~necessarxo not.'\1', é tão s~mulada 
tre.i vot:l.m em urn ·ou outro candiuato da· e .fraudulosa. com~ as_d~ ta e 2• secções d~~ 
opposiçã.o, nã-o tendo 0 Dr. Carneiro da Cu- m:smosegundo d•stricto~e-~~lma~es, e_coll!o. 
nllo:, candiãa.to do partido nutooomistu, um só ne:s~, deu-se tamb~O?- ~U\ o.>_ten.stva Inter
voto. Ainda mais oa;'·~:leição de 1 -de milreo veoçao da for~ publica 1~ped1ndo que elel
deixaram de compa:recer 5.5 eleitores; ao -passo tores e m~SI':'os da opeos•~ co~lparecessem 
que . agora só deix:ara:m. de comparecer SEIS ~ que se nzcss~ ~ rl~l~o-do _proc~sso. ·. 

·. eleitores.- ··Estando -·n_aquella· ·época. - iob ·a -'No. -vespera da eleição·· chego-,t aõ-'põvóado
pre;ssão do estado de ~i tio, parece· que os oeM<\yaral forte~ontiogeote de forc;<\ esta.d.oal 
ele1tores . faltosos· .deviam em sua. maioria püe le"ou o .pan1co ao · ao1mo do "eleitorado 
pertencer ao partido autonomista- e que. si pelus ameaç:1s que começ;•rum logo a. pro
~lies r~lmente ti!~~sem compareciuo agora, balar; a.!ém disto ~1o diu. da_ eleiçü._o, compa
a-votaç:~o do candidato ·;\utonomista aua-men~ J~ceodo as 9 horas Ua mnnba. o fiscal do can
tari&.,· mas DUllC.'l iicaria. reduzida. a. zero. d!dato Dr. Carneiro dtL Cunha, não roi 

Esta eleição é tii:o n-auduleot•\ que não re· ••dmittido a assistir aos traba.lltos,. e como 
siste à menor·unàl:Yse:· · · .. · · reclamilsse·; roi timeaçado de ser espadeiraM 

Nell;.1. aiod:\ é dado como tendo vota.d" o juntamente com os eleitores que o acompa
eleítor .Antonio R.nyuero de ·Oliveira, que ·Dhava.m. Nest<\S condições, venuo-se os do
ao mesmo .tempo .tignra como tendo votado. mas eleitores da opposiçii.o -- :~.mea\ados . e · 
na primeira sec\:Ú.O- . _ . tolhidos no exercício de seu direito, resol

"'· esta elciçã"> é, pr:>rta.nto, tambem uma. .das varam nlguos destes, entre os quaes um dos 
que não podem se1r m<wticlas, -pois além de snpplente~. Manoel M<\turiuo d~ Soum. pro· 
nulln pelo vicio de organisa~o díl. mesa. elei- testar perante o tabellilL?· p ublico o que·· 
tora!, e ft•audulenta e simulada., ~stnndo llzeram (doc. o. 14), meoctooa.ndo as allu· 
para se reconhecer iSto, seu confronto com a · didas violeueias e rompres.~, ·e declaroodo 
de 1 de março do aJO.no passado. que si tivessem podido exercer seu direito de 

- ·•oto. teriam snll:t-a~ado o nome do caudiO.'\to 
Dr. Cnrneiro da Cuuha. -3~ Secção 

Livres da tisc..'\lisoção da opposição os ami~ 
N_ão houve organisação nP.Ill iostallação de gos do gover·no simula.t".lm uma eleic;;áQ. ~

mesa, começando logo o5 trabalhos da eleição qual deram como ·comparecendo a qua;;i tola
às fÍÔtle hiras da manhã •. · · . . ; .. !Wade elo eleitorado, que se compondo de 1~ 

A acta. de recebim.en!o _de. -cotos, uoica· que apen:~s -~gurot? COm_? tendo deixa.do de ~:... 
- foi l~vr-ada:, e ; na qual"'não :·se- .fuz-a :rilenor pllrecer 31 eielt?res..: . . . - : .. . 
· .. _ :_.:~~r~r~é~a"'a n~to.~I~Jl!"'a.!IJ~J.i?S .. ~~ or~!:.. ·- .§~:~te:q ~rincipat_caract_eps!i~;;d~:..~.lêi;:.:.; 
·-:- · · ..:;saçaop diz :·de_ mqdp_ cl~l?l~:'?' ~!s.;n<?lle~ eõe~ S1m;zla~,.e:para se conbece~:. basta,ver.~ · 

7tora.s àa manha presentes .os •. c1<ladãos Vul- . pro11orça.o dos e leitores. que aeix.am: de com.< 
-·-~ ~·; •• 'C' .... _ .- .....:, .:,,} ....• .:::-=---~~- .- • ... ~ -- ·-· . · ... : .- . ._ ·:: ...... • - .. :: .• . -.. ~:~ 1 
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SESSÃO EM 20 DE SETEAmR.O DE 1895 

)imula.da.s e frituuulentas. . Jallla.!S podet·::l. exer-cer. .. 
parecei· nas elcieões vet'tla.d.eiras, rencs, e na.s ~-~ndo elle ai~ eleitQ sccret~rio, iognr. .que 

N:~ eleiçi'w d·~t:,. sct-çít.O h:o. niod.'l. um:.. not;\ l:"igum-sc que app:u·eci:~ u:n dos supplen-
bem fris;~ute, éortlpO.l,'an:.!O·O. C(tlll (\ etekiio ue tcs ou o me:;ario faltosos. Teri:\ de· su.llir o 
1 de março e é ·qne rot·um complet~mente secretario po~que era o uoico estranho ·que 
in,·ertidas as posiçOes no Ckeitora/lo, de modo :~.lli est.a.va, mas j;!. exerc:~ndo funcções que sô 
que a. notnvel r~ll<\ de comp:u·~irn~nto q:.~~ po<lom c:~.l•et• MS mcsu.l'i03 e supvlentcs no
SG deu 11n eiGlç;lo de 1 de março de; :tnno m'lndns especialmente para compot· as mesas. 
p:\SS:\do foi dest:. ve7. con verti•!:~ Gm estron- Está se vendo nue esta irregu!ariuade é da. 
t.l<>Stt concurrencit\. Assim é: que na eleic:;.~'' •le mesma torça da que at:1.e:n·ia. a. mesa si esta. se 
1 de m:~.rço tendo comp<~l'ecitl.\l sómente coustitni~sc com •lous memhl'QS (l.!'enas. e qc1e, 
~4 cleiço,·es e faltnclo 1~7. 111a eleiçii.o de 30 de t>ortauto, de\·em ser :~.nuulhv.las todas ns me
maio i\ act;~. di\ como tende' compareci,lo 1 :~6. S.'\S que se organis.'\rem com e55a. il·regulari
e lillt.'\do apenos:il. oh teu• lo o candid:\to olflcial dade. 
130 e o dn oppos\ç;i.o··ap':!nas .~e~~. E: o escan
dnlo sobe de ponto din.ute c!este topico que se~ 
encontr.~ na t~ct.'l. da elei~io de 1 de 1c1arço 
referindo-se ao gr-• .mrle numero !.le eleitores Dentt·e ·os mesarios que_:\. o.ct:\ ·menciona 
faltosos: « ce_r~odc que a {a!lro. de cr.mpq,·eci- cÔ:no tcntlo tômatlo pa.He rià ·.· orghnis.'i&1o· da 
mr.ato dos eleitorr-t f'ni motit•ada e»> sua maio•: me~a. está. o dP. nome Domingos rle O li vélra 
l'o.rte p<>r {<Jllecime.uo ele un.s. mudança de rc- c.a.v.-le<l.Dti que não figurou entre os mesarios 
sidcn.cio. de outros, os quo.es nao foranl !linda da P<ISS,\da. eleição de I• de março e cuj:t pre-
elimi~dos.~ _ . . seuç:1. não é explica.t.lo. nn.·acta de insto.llaçãõ, · 

. .~~~-~~ ~}~!~.tes n~. foro._m _e.~~C~l v:ameot: ·o que era 1Jreciso, pois. a· presen·ç·\ ~e: u!il ·_es- · - ••• · 
ellmtn:~.i:!o:., CO!!lO se ~era veuncar do CO:l .tmnilo tomando ·parte n(l. or·roms;;çao· da. 
frouto d~t ~P"~ di\S: a,ss1gnatur:\S. dos qu~ ~e ·me:a na.elelç-.'lo de presidente, 0 e "i;r;ct-etario 
t.liz te.~em co.mpal'ect::!o nesta . nltun•~ :te'"~ - coosdtue tn·egularid;\•1é que oüo'póde sét··ra: 
e dos uomes ~os qoe f,dtartun 11:1. ele1çao de 1 !e\·nd~ Domingos Oli>eii'O. Cavalc:~nti r:ão 
de !ll.:lrÇO, CUJOS no:nes C01.!~1a.m d.'\ neta deStO. '[nncciOUOU 0<~ elei~,;io t)e )0 de iiJ:l.rÇO oem fO 
e!Gtç.ao. j . .. :\sua. f<\lt:> ni~uciooad:i. m~ ·acta;· nem tum-

J\gon\ es~es mesmos e\o1~ore~. a. matot• par~e bem :\ s.u•" substituição . .. -
mortos. e ruudadcs, como dmse <\ <l.Ct:~ ua. elet- um outro \'iclo. este de ft\lsincação p:\tente 
ção·de ·1· de março, surg-em o.gora. !;u!Ira.g;lºdo_ ·notu-Se ·a,, assi"'zulfut·a rio mesario ·13ellarmiriõ 
o nome ·?o _ca.ndlUado do governo. · • Alves dos Santos AIJ<lias. como se roCC>nhece 

B~\St:\1'13.. IStv [l:l.I'O. to:nar·. r•\tente, a. Sl!OU·. com nm simrtes confi'O:Jto entc·e· (\ t\SSigna
laçao, a. _fr·,l.ude d~t<\ ele1~1 cor?~ pelo tur:\ d:\ o.ct:L d:\. eleiç;1o de 1o do março e as 
compat·ecnnento o tn~r\'etnç:I.O ecr~ctL\':L . da das :l.Ct:•S cle$t•~ e!l'i~;iio, chez;\odo-se a con
lot:ça pull!ica qu.c. pot~ St só ó .\la,staote _r:wa tn- clu$110 <le 'lue ·nilo tendo ·CnmpMecitlo, outt•o 
qmnn!· de. · nulllr:;\de. .d<!~da que . nao _pótle as:;i~oou I•Ot' elle, o qnc !;Ó se p9tlin. do.r uão 
bo.ver mmor obst.'l.Ca!o a ll\'re mam~est~o do tendo h:~. vi do eiei.;ão. ou sondo c;;tl~ $Ímul:vJP.. 
voto.como IJem ocornf.n:ehenrleu a. Je1 cleltot':l.l. t::st:i, portanto, i oquina.(la e~ta eleiçiio de 

Por to•ios estes :nc.ttvos devet:!o. ser an~u.L:- vicio ins.m;\vel, e como tat deve ser :\nnul
lnda est(l. eleição, cla.t·ameute sunulada, SI Ja ln•l~ 
não estivesse oull:1. pelo ' ' icio r:u.l.ica.l e iu· ' · 
sannvel da. mesa, que a prHsidio • . · 3.• SF!CCÃO · (PALi:I!EtRA) 

CA!~HOTINHO Além das 1' e 2• secções de P~lmeira. de 
Gnranhuos que correspondcm a s:. e·4· sec-

1 ... sEC~ÃI) çües de Caolwtinbo, hOll\'c oa eleição de 1'' de 
rnarço uma 3• secÇão de Palmeira que f une-

Dão-se oo. or"'auisacã.o elo. ffiC)'l\ dest:t se.cç;'io cionou no etJificio de proprieclar~e do cidadão 
:\. me;tiH\'il;régnl:\l;iO:al~e que ·.r:~· teOIIO riot:'IÔ.9. Pedro de AlC<'\ntarà. 'Sa.lles Peixoto a qual 
em outros ro:esns :..- trregul:\rulade que niío compp.recer4m ~ eieitorés 1il.lta~tlo 18. 
pórle ser uispenSad:\ porque importa ua falta -~ · v • 

de e)(eCUÇÜO dê U!M forDll\lidade legal. Ten- · · -.. · 5• SECÇÃO (PA~'Çl'EVIR~ ) 
do falt.•d" uni niesario e. todos os supP,leutes. .·. _ . · · -~· ·.·: ..... _.· :· . ._: : · ~" 
roi pela me:;a. oome~v:lo pa:J. substi~uil-~s o . Ne~W;. se~~w a~-se ·o .ma~mo: .. \~cto_4~.or~: · · 
eleitor··1a. -mesma seeç:i.o Lu.11. Aool!tnat:IQ._da. D!Sl~.5lu~.te.nho oo~1o .,e.~ ou~~:l.l? . ., ~esa.'?·: 
~~1và.)\{aosõ,.'o qoal,"tomou ·l~go asseüto, pro- eleit9ra~~· . ,,. ~. : . . . -- . _.:·: '' ;:. ~::·:·~·· : .... 

. cedeodõ~se .!\: ~lei~Q_çl_e_p}·~s!Q~n~-~Sf.'_.é:r~~~ ..... ·.:0 __ ~1~~tor~ .J.~um~:.·FeF~~ll'!l-:: -~_e,,,.:M\~,Ce~q.-_t·::-:.·::·7:·: 
:rio~na:q~ri:l.:tq~o.u pa.~te:,-s()[n;=,_lli_e · ~~p~ttr,. s1?-h3ttt~1Ildo o. n:;.e~rto~.J:Qa9~ ~e.re~a-d:e .. (i_Q_t!-;- ·-;. ~= ~ :: 
~~ v. v . ~ .. . . . . . : ~:~·, .. ··:·''• ~ · .. 

. t ' . ...:..... . . ~: .. ~ 



c âmara dos Deputados . Impresso em 241021201517:22 · Página 38 de 101 

vein. Torres Galinéliõ, tom:~. nssento desde o 
começo dos trabi\lhosdo. ·?rganisaç-:to da me~'\., 
vota. · nn. eleição dEl presJdtonte e sec~etano, 
cbe!mlldo a. ser nomeado po.ra exammar os 
tit1.1ios dos· eleitor•~s, - o que ~ fnncção de 
mesai'ios ;.depois de tudo teito,- é declar:~.-
tl:t .instn.llad:t a me;m.. . _ 

do qual sr\0 dados Cõmo tendo faltado aJ>!!nas 
19 eleitores. : . 

Tudo isto denuncia, além di1. nullidade in. 
samwelx-esultaote da presença e intervenção 
dtl.força publica, a simul:1ção desta eleição, de 
modo :1.niio poder ella subsistir, qualquer que 
saja o h\do pelo qual tenha d6 se1· enc.u·t1da.. 

B:l.stri. isto pam, ter vichvlo a crga.msaçao 
-tlevendo ser consicler·ada nulk~ estn. mesa. RIO FORMOSO_ 
. Nest•• se~io a opposi.;-ão não pôde tisca.li· 
sar os trabalhos, estramalhada com a presen- Neste z:1unicipio co1•reu o pleito em plena 
ça da força ·que foi derramad;t por to..tus estas liberdade, sem emprego da fl-aude nem da. 
paragens sert.'\oe;ns. . . _ violench~. e por kto se observa, e me cumpre 

Positiv:1.meute niíohn. nenhumaarttculaçao, accentua.r, que compondo-se as suus quatro 
m:\S a. eleiç;io rlest;"l.:seccão resente-se d:\me:;ma. sec<;ões de 7()0-=.eleitures compareceram ape
pressão que foi exercido. pela presença. n:t forç:1. nas 299 eleitores, · filltoudo 401, apezar 
publica em todOS ()S OUtl'OS lo9'll'es, somen~e de ser um munictpio de população densa, 
com a differença de que, seMo um _lO~\reJo com muitos engenhos, propried!>4e~ ruraes e 
_sem cer_to possoal, · não .houve fisc.~lls;\Ça.o do pt-u.ias habit;\das, com gt'<l.nde nume1·o de po-

prO"..e.<:.<;l) elAitoral, resultandc;> dalu terem os voados, e com facilidade ~le transportes, a.o 
Mligos do governo se a.provett.·v.lo dess.'\ plena passo que s~ vê em outros municípios com
libc,.,l.f:ule em que ~e Mharam para faze1· a parcceu..to e votando em quasl sua totalilhule 

. ft'l\.nde desassombrn.damente · o eleitorado de Jogares lougiquos, de pouca 
Não ho11ve eleiç.i•:>nestelo~r.ondefiguram população e .. com - todas as- dificuldi.\des d~· 

---ter compareci~o -cepto e·-cinco:eleitore:;,-_r-:l=- ttansporte e locompç~o.. . . . . , . . , ..... 
. ta.ndó.apenas v.inte,e ~is, quando-.n;"t. eleJçao. ·Isto que se observa neste .mumclpto,-obs'!r

·. -·. : passi1da. ro poderam com.pareCE:J' qu~enta e va-se igualmeotc.=nos -de-Barl'eiros e Seria: 
--dous·! "· · -, • -~- . ohaem e ..tl.mar.~gy, contrast;>.ndo com as·vo-

E' sing~lar que nas eléi~es ~\e 3.0_ de mmo tações em massa das secções centraes d<15 
·o. complU'ecimen~o .·de . _elettores S~Jtl. ~to municípios de E'almares, Gm·anhuns. ca.nho- . 

- maior qmmto-mms·long1quo fic_.1. o · l0~\1 • e tinho, Qui papá., Correntes, e Bom Conselho, · 
principa.lm~nte si os ;~m1gos tiveram a sua onde l~ fraude e a violeoci<L fizeram . o ser-
. disposição O .V<1.liOSO-COUCUI'SO dl"\ preseDÇl"\ da. viço. 

. . . ·· for.;o. . .. ... · · 

6• SECÇÃO (JURY) 

Nesta se~ío como na antecedente a forC(a 
}lUblica. preparou c• terreno para n. f-:aude; 
ufugentando o eleitorado e procura_ndo llDP•. s
sibil\ta.r a tiscalis.'\ção da apuraçao. Feliz
mente, porém, nê3ta. nr~ podet·n.rn recort·er 
a fraude desassombradamente coffio em P~-
quevira. · 
. As irregolarioJades e fraudes que se de~m 
constam de protest1> npresentado r.elo. ~lett?r 
coronel Luiz Paulioo e outros, dn J nst1nCQ.Ca? 
dada em juizo .emt10ra o juiz, ~;voravel a 

: ·-· Ca.u~a do g:overno, uito . o te oba. _Julgado p~r 
·-aen.teoç:~. .. ~. pc-r .ultimo, de um b1lhete .deV\· 
-:··-aa.mente ãuth"ántica;do, com a. firma. reconhe· 

cida, dando uma votação di:tferente da que a 
acta menciona.. (Doc. 15, 16 e li). _ 

3• SECÇÃO 

Nesta secção roram chamados dois eleitores. 
anle3 do actu oJa. a.pu1·a.ção -pa.1-a substituírem 
mesaríos faltosos . N[\0 tendo actl. de or;;a· 
oi!.'ação. niio se pôde verlricar si a. substitui· 
çii.o deu-se por occasião da. eleição ou se no. 
acto da or~uisação antes tl.a instl.Uação da 
mesa - Fâ.ltarn a esta acta os caractet·isticos 
exteriores de ~utbeocida.rle, por nr~ O:>"tar 
conferida e concertarla pelo otllcial publko, 
e assim não pederá se1· consitlera.da. vali-
da. . 

Jã. este defeito foi a.pontado -por oscasião 
<Ja. a.pu~.ao-pei'aote a Junta. apuradora., ~e 
modo que os interesSâdos na. validade desta 
eleição, deviam ter preenchido a.queUa. for· 
malidade, e · nã.o o tendo -feito. ba motivo
ainda mais forte para não ser levada em 
conta a, vo~ desta. acta.. No protesto, -pari o qual chamo a. attençao 

da. commis.são estão articulados todos estes 
factos, entre, os. q~a.es, avul_ta:_ o da recus<'!-~~o A.MA,R_R.AGY 
fiscal do-candidato da oppos1çao e sua.: p~o _ .. _. . ... . 

.. --·pelo qa;pitão de· poli•zia'_Ba.rbosa, provando_ a . · :: • : . . : . 
presença· da· força .Iltlbbca contra. e:xpr~ d1s- . Este ~~71~10 ~s~ fçra _ d.a let. l'od.e:se .. 

:.. ,_ . -~ .posiÇão.:le!i-at;·denuttcia:õ.d<t:lllano . .ta.·fraude·, d1zer q~e alli amda: do~ma. ~ ~stado de Sl!l?: . > ·· ~: üé'toÍ'nâ:Se pàtente.eonio·fa.cto d:> compa:_ .~mposto em s_na: q~~ ,t~laJ!AAde...:.de_a,"'º'-::::. 
::-::.~ :-:;.~ Jecimento:da~quási"tôtal~~<W ~~-~e~e!to~à:!i~;' .. ç~~to~· iõdepend~nten'ae;~~astados.propz:!· " 
·ç.:f;·:~~:·-.-· ... ·~~-: ... -.. ' -~·. :· .. -·.-':~~:-: .-·.. ~ . . . ·... ...~ ~ . .r • • 

·.·.~- _ ... :..: --~-- ~: ...... : ::'!'~7:-_.,,:~_.:·.·.-.-- . . --
·~~- ! .. ~ .: •.• ,.-;.;, .. ::- ... :~. -· ~: .• :.-·: • • -
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e~rios agricoll\S, a. cuja. .fre·ote se aclla o be
oemerito cidadão e illustm chefe político 
o Sr. Bar-lo . de Contendas,. filiados ern sua, 
quasí totalidade l\0 partidCl autonomista, o 
governo sô cont<t alli com os; elementos offici
à.es, capitaneados pelo juiz de direito que 
tem commettido os maiot'es •desatinos e anar
chisado inteiramente o ~un~cipio. 

Sem garanti11.s de. _ot•dem algumà, temendo 
mesmo :~. cada. momento um ataque, •" massa 
ger:ü do eleitorado, a:; mesas eleitoraes como 
os eleitores, viram-se na co•ntigencia de dei
xtwem de exercer os seus dir·eitos politicos, sô 
poden•io reunir-se uma d'ellas, a. 2" secção, 
não tendo fuuccionado as ot~tras tres. devido 
ao terror que o juiz de direi ti) tem implantüdo 
sobre toda a pÇipul:lção. com '' aux:ilio ua for~ 
publica que fartamente é posta. á su~ d.iSP9;: 
sic;í.o pelo -secretario . da j u:st.içá;. em Pernam-· 
huco, seu ir·mão o Dr. Julio de Mello, sempre 
qne elle quer satisfazer caprichos e vinganças. 

.• 
pelo principio ~stahel<'lCido em ~sos·taes; 'pois-' 
ueve ser c•msidêrado como um voto de mais _ 
- itssim tambcm porq11e o sabido que aquella 
manobra era. tentada em proveito. do referido 
candidato. 

Nfio hou>e organisação n-em iostallàção da 
mes(l,. Não houve tão pouco eleição de presi
dente e secretarias. Não foi lam.d(l. acta de 
org:I.Disaçii.o como manda a lei. Da propria 
o.ct<'l. d:i elei~ verifica-se quG achando-se 
llreseutes tres mesarios, for:tm convidados 
rlous eleito1·es, que tomar-d.m logo posse e co
meçaram a.. funccionar, exercendo funcções 
de membros da mesa:, dando-se começo aos 
tr'llbalhos às. dez horas da. manh~;- "" ... ~- · - · · 

Vê-se portanto que muit<\S foram !IS irregu
la.ridades flest:\ or~anisaé<J,o, que não :pode 
ser considerada vaflda, prejudicando assim a. 
eleição a que se procerieu-perante-ella .... Reporto-me o quG a este respeito disse o 

fise;~l do candidato dr. Carn•eiro dt1. Cunha na 
.acta.d;:t._j_nnta. ap_ura_ dora . . -:fis ·17 •· ·-·-- ·--:- -·---·- -- .. ,;;. ___ .. ---· ~ ... , .. .. ·-: ~--,-· --,--.--:·-7":--:; ·~ 

~o.sEcç;t~ -·-~ -·- , _ ... , . . ... ,., . 

_ .· _:: .!~VA ',PRETA . . . Igoal->ielo-.se di-~e~Íi,~m'~s.-i. da qual são· ... :. 
_ . .- _ . a.peuas membros J9§~ :de. Mattos Rangel e · _ 

_ Ábstraliiodci· de~cjualquer ·vici9 de ~1;g~nisa: Jose'Ep;minon~as Rogeri~ quê · fi~e~in . parte_-~~-
.çao;de _!Jl~ls · eleitornes •. -eBte "-n;mm~tp,lo ~for- da-de_l de-:_narco.=An~0~\0 Ma.r.t~s-cle Alb~- . . 
~t:mtbem ·um daquelles em que~ se pode dlZer que querq ue, M~o~el ~eu~e~ra d:t Sllva e Joao. 

:1. !llauH'estação ~ivre. e verdadeira d~ .urnas ~r~.t'l.n~ C:tJ)l~~_o nao _fi~eram p~r.t~ d.~· ~~a_ ~ ::;:~,.,. 
fot com P.~e)1end.td<\ : pelos · .cheres ple1tea.ntes <.e L :le. m1orço~ como se: vê.do ·con. r~ o to das -.. 
de amb<ts as parcialidades ·politicas, a ponto actas de_tur'!l- e outra .. eletçlo. _ Al~m .d1sto 4eu-
de n:1- act1.:ila junta.:lpurador.t ter. merecido s~ a."mesm;HrrE,gllla!Id~dedoselertoresch:l-!I!a- ... 
nrna menÇ<1o honrosa. Por i.sto mesmo acre- dos, tomara.m ~eu to '· começaram a funccJO· 
Ilíto que o meu ill~stre co\l~~g::~. Dr. Cornelio nar, ':lll::tndo ;o ~odem s~r ch.ama.dos. no 
d:1. Fooseca, c~mstituido -·Pr-ocurador. do .can- ~to .d:\.apuraç.lo .. . \. acta nao ·esta confer1d:1-. 
dithtto Dr. Herculano Ba.nde1iro· não desmen- E P?rtnnto nul~a. 
til'ti. o exemplo que tem da.do ã.quelle eleito
rado ao qu:1.l tem servido ide· modelo, ;_ pug
nando pelas Mtas f.olsas e frauâ.ulentas que in
felizmente constituem a. n:mioria. nomerica 
com que -se pretende11 fa.zo3r entrar . na. Ca.· 
mal>;~ o repre-s'ent~lnte não do 4• districto de 
Pernambuco; mas da. política. sanguinaria e 
iosidiosa do governador . Ba.rbosa. Lima.. 

Nas eleições procedidas -neste município 
encontt·o as seguintes irregula.ridades : 

· ·: IPOJUCA. 

Neste município deu-se a ·mesm:l. ioterven· 
ção de rorÇ3. -publie<'l.·not.'\da jil. em·outros~·para: 
o fim. de amedrontai' a. or;posiç:to, e retirada 
esta., poder-se aar como tendo comparecido a. 
quasi totalidade do oleitoratlo. ·Em pa.rte 
abortou esse plano,. po~que :iperiM. púderam 
votar .uma e mais ·vez'3S os mesmos indiví-
duoS, com diplomas di:fi:erentes sem que os 
fiseaes .do candidato Dr: Carneiro da Cunha e 
este-prvprio pudessem ·reclàmar,porsereai peS: · 

. . F_oi ve~iftca~o que neste: sec:ção alguns in- SOM io~eiramcnt~ desconbecidns, moro.dore.s 
dlVlduos 1Uudmdo a. fucalu;açao da mesa. •o-· das prruas e do·cngenho de um dos chefes poli
tamm.com· titulas de .ontros eleitores. Entre ticos. Um ·telegrnmma · ex'pedido. no . dia. da ._-.... . 

-e~tes o de nome José:.Alve:s Raphael, ~<i' as- ele\Ção (d?é; n.:: 19) ~iid8._con.fir:I!la. .es~e .P.l:tno ... _ . -
s1goar o .livro, escreveu ::.ocnome. propr10 ·es- :a· bem·assrm a-presença çl.a. -força .. publica cer
_quecido:-do,nome· do diplo!Ilaf de: que era ~or:- candc;>: os edifi~os.~as. ~cç~es; ·o· qu_~_.C.?':lS~~t!l.e. ...... ~ . 
Jador,: como está ::'Q~O'Y"'·do -n:ã.o.-:s~r. eue -e~~1tor· ·a:~aJ.or-c.ocw~--~aiD:ea.ç:a .. ;â:}DO~ivo : pára i~~ .. - . • ~ .: ~ 
-daql,l~lle.' -m~~:li~!p_io :ne!_ll ~' Ji.'\ma.}S _ .!el-:a~ Stdo..! _:lODI:!lla;da.·}~;.el~l.ça~.· · :r.~.do,.:·l~~?· c~ll.sta:· ~~~.:.~i:;:· -~·-~~~= 
,.&,t~,-:;:otojde~~::_ser·!f~COfl,t:~dor,i~;;;ca._odlj~t?; ;lha,da;:nell:t~:tio~-p~.otesto.:_do~~sc;;U_: do,ca~~~d~t?. ·;::='-'-'·' ... : .: : 
:mau; võtad<>' Dr~· Rercula.no:.Ba.ndelra.; na.o·so. Dr .' Carne1ro .da.7 ·.Cunha. ::_que :na.oc. precJSa.r& :. _ · . 

• "-!; .. ~::~:~--~-~~-·-·:i . .;..: .l:_:.:~~~;: ·:~:.~ .•.... ~7"·:~·:-·~~:·.' .. -:·-:;:.7 .... ,-j·.-~:-.. Ú~- . • - • • • ..: :.: .• ~.:.:.. •. ~·.; .. _;·~~··.~~· 
~ .... ~ :. . . ...... ·-.:;; . ·:· · . ~· -- ···.:.·.;:-··---:·-~··.-
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repro.luzir. (Veja-se fi .. io da aci:!. do. juntn. 
a.pu"ra.·lora. · -

4> Secçilo 

Alem d:•ste vido· geral, desta n_ullid:>de 
• ploon. que altra.uge: o proce5...<:o eleitora.! de 

todo o ,nunici pio. onocl~ o goverll<tdo~· e:; tendeu 
. t.'\mbem a. força publica. para fazer a. cooquist:I. 

• · eleitoral; ba mais :1. notar muitos outros ;i
_cius ~ irregulurldado3s que ap_ontarel. 

D:~. ::tetll oü.o consta que tenho.m si• lo eleitos 
o presldente e secretario, o q~e ficaria 19ril 
de duvirla. si tit·esse ::tet.'l. de iostallnc;.:io. Não 
esti1. conrerirla nem concertada, e nã.o traz a 
copi..'l. de assiA"oatm-3. dos eleitores que com
p:u•eceram. c' tambem evidentem'tlote nulla. 

1." Secção 

A letm e firmo. do escrivü.o ·que figura como 
tendo coorerido e concerto.do esta itct.a, e que 
é o mesmo que Cl'lo:ferio as actas da 1• e 2~ 
secções da eleic;.'i.o d.e 1• de março, est.'i. visi
velmente falsifiCada de modo a. se conhecer 
do primeiro relance: que nü.o é a mesmn. Deixo 

· :i. com missão a.-ta.re·fa de veritic;\r de ·.v;.~ est3. 
~rosseit'-a fa.lsiôcaçi1o, ·e umo. ">ez provada, 
esta. nota perde tod:a. a. a.uthenticidudc qoe lhe 
daria o concerto e c:on{erencin do official pu
blico e portanto de>e ser considernd;\ ou\Ja. 
Nesta_acta o~_ esj:;i, __ tiij..J!.Ql,lÇQ_ assigoado_ o 
1i5e:~l do c:1.ndir.la.to Dr: · C.'l.roei.ro da. Cunba, 
a~~ar ·dest..'l. -f<uer r~ferex:.cia. ~ ·elle. · 

2" , Secçii!J __ 

- um-outro c.iso aÊ~--rãlsíficaeao t'eonõa apan·· 
ta.r oest..'l. sece.ão. T.anto no officio de remeS::a 
d:LS netas como ne:;t:.I.S. :\S: firmM .dos :mesa
rios Manoel dn.·C<>sta-- i?ere'ira:e".Tosé Bertino 
do Nascimento estilo visiv~lmeote :-tltel':ld;ts 
e ditrerentes 1lessa!> mesmas 1irmas nas actas 
da eleição de 1 • de março como poder..i. ...-eri
llcllr <t commiS3<1o por umo. simples iospecçü.o 
occultir. 'Aleni dis:tc•, · sen·lo --asut secçii.o uo. 
mesma. lO<'a.lidade (\'illn de N. S. do O') em 
q_ne funccionl\ a. 1_" Stl~.ão, é_ outi·o o eseri•ü.o 
que contere e concerta ~sta acta, que na 
eleição de 1 • de m:o.rç:o foi conferida e cooeer
tndu. pelo me,;mo e;;~;rivãfl que:cooferio a da 
primuirc\ secc;1o. Cert.'l.mente · esta cautela, 
1i\7.e.ndo fnnccionnr um escrít·ã.o ad hoc, au
A"meot..'\ as suspeitas da ralsificac;1o da iirma 
do escrivão no. 1" SE'C~.ão;. cujo confronto pa
rece ter-se prOCUl'aLtJO. evitar. -

. E' esta. uma outru. __ actn, que_ perde toda 3. 
suà autbeoticida.dEl e que de>e ser a.onulla.rla., 
alem de outrc\S 'm«*ida$ que a. commissão en
ieoda. devet-·pro~>r ó.' Ca.mar.i. · 

~ Secç® . . 

Não se póde v e ri ficar da a.cta de recebimento 
de >otos si as substituiçües foram l'eitas de 
áccordo com t\ lei. 

Nestn. sec<-5.0 o eleitor Joüo Ferreira de 
Barros ...-otou duas vezes, como se veriticoudo 
livro de n5Si;:-na.tut•as pcli\ reclo.mação do 
fucal do Dr: Ciu·neiro· da ··cunha. Este :voto 
deve ser descontt\do ao c.mdidató mais votado 
D1•. Horculano Bo.odeira. 

COR~EJ.'l'TES 
- . . - . ... 

Neste município dt>~en"~"olveu-sc a mesma 
pressão jà. deuuuciada, a.cbaodO.:Se a. _frelitê 
dos :1-geotes do ·ftoverno estado:I.l o juiz de 
direito Oliveira. Jardim. Nü.o hou-.e eleição. 

As actas foram lavradas depois, da.odo
se.como tendo comparecido quas· a to~li~ 
dMe Elo eleitorado, em um muoicipiq do ~er
tão, qtu.\ndo nos municípios agrícolas o uu
mero ·de faltc'ISos é maior que o· dos· qüe"="~rii~ 
parecem. 

Pelos documentos, que junto e pelos protesto; 
constantes do. nct.'l. tia .iuotri. apuradora (f!. 
21 e verso) "~"He ')Ue em todo o muuicipio a 
eleição !oi simulada. . . __ 

Paro. não ser 1wssivel colhel' "provas, até 
b<>je nn.o for;iru t·ecolllidos ao :I.rchivo muni· 
cipa.l os livros do. elciç;1o. . 

o escaudalo cbegou t\0 ponto de, além de 
mortos e nu~enlcs que deram como tendo 
comp:\l'ecitlo, figurar ta.mbem como teod() vo· 
'ttvlo o chefe da oppo.ição José Prnxedés lei· 
te de Vêt-a.s, preshlente do Coocelllo·l\tuuiei· 
pai ! tudo isto para poder. far.er a conti\ do 
chegar do ~raode numero de votos dados ao 
i:o.udidato official Dr. Bercula.no Ba.odeira . 

Além dessas fraur!es que ioquioam de 
oullidade tod<l.S as elei~ deste mu~icipio. 
lw. outrM irr~gularidades que apontarei em 
cada u,ma. das respectivas secçOes. _ 

lo. SECÇÃO 

A aét.1.·não vem at'.ompa.nbMa. da. copia-das Nesu:secção, entre muitós outros eleitore; 
.'I.SSiZDatnras dbS elóitoras que-vot.'\ram. o se- que não compareceram e que são ·dados como 
cret'fu~io não com,pl~to~ a-~igriatu~ n<t. ae~ te~rló vot~~lo, est~~ ~-capitão :J~1sé .Prn~ede;; 

. do rçcebi!lleot~ d~ "~"~·tos, e :o E_r<>rio secr«:~"'r!<:J ~~~e de .\-er'3.,;, prestdeJ:?te· do vO~~e~l~o ~:~; 
:. ,.,.-=-. ~=-:é -qu~m -cçnf~r~ ~e <~nce~ .. ;:~ ~ct::t'~ ;:--~~-en.:: DICI~l ·_e cl!efG -~do ~rt.tdç- Oppo)it~lO~I~t~.;_~ 

·. ,- .. dentemente nul!a. es:a-:eleu;ao; --- · - · - · que J~\ me rGfcn ... · · · - ·-.; -/ .~ 
::.t •• -.- .: 
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;. . 
·so. SÉCÇÃO si'não hesitara.m. em lân,~.a.r . míio'do nome 

1\e pe.>Soa. tão .éoulieciçla. iio rnunicipio é ,pó!'-
qoa não tive1~~ escr1:1pulo .et~l recorre~ a ·Tambem. foi irregul<l.r a orga.nisação desta 
e::s:t mesma. falstdado com relaçao aos nomes mesa.. 
de outros. eleitóres menos ·~onhecidos. Não constn da acta que tenha sido feit;\ en-

s~.:l. conimÍ$~âjt_!-Cceder==~·o . ~·.1.-:itre de se tro .os moSllrios presente;; a eJ~iç~o de pl•es~..., 
.re~ulstt!J.r o~ llyrqs· de;; te,. mumc1p1o; .di?. de de o te P. $ecretario.e para.. substitUir o-mesa.r10 
G<iJO:io\}titis;, Quipap.~ •. C:i'nl.mtinho.e P~l~~i:es., -:Valentim Antonio Rodrigues, que .fe:r. pai•te 
terá; então; ópportunidada c!e ~onli'ece1' :is da mesa. de 1 de marçõ foi cllamMo Antonio 
f;tlsidno\c$ :\que recort:e.r:\m os amigos do Vice o te ria Silv:l., .que to:nou parte ·em todos 
Gevétnador de Pernainbucco, pam apr .• senta- os· t!.'àbo.lhos de. orgà.uisação e ihstãllação; 
rein este simulacro de eleição ; terà, então, seudo aint.b. pare~. notar que a acta não faz 
opportunidade •le ver que ns act:~s nii.o estão menção rla ausencia daquelte mesario, pa.rece 
u.ssigo.adas .r,pelps m.esarios _respectivo~. e que par~ encobrir a irregularidade ,fl'e sua 
que, ·coni réhtÇão .a 3:\Sig\'}::t~~rn de . eleitores snbstitui\ãl> logo na organisa~~ d;~ mesa. 
muitas veze:; um so individuo encheu oras- Nem pot· estár ::is-signalado este vicio. insa-
JlC(;tivo li~r'? assigoan.do pó#.todo~ oL_eleito· .n:~.v,c:l, rle_~>.;<~;o~i -~l! ~~o_ci!'JI:\\l.!: .. qud~ . . !er~,;a).:se -
res. · ter tam'úem. <tiotauv nestasecç-<~oo' ( oc •. n. ~ wn 

mot·to, de nome Joaquim Lopes do; Silv::i. . . Cll,ÍO 
· voto deveria ser deSC<,ritado ao candidat~ 2' s~.~çlo· mais· votãdo, Dr, Herculano . Baód~ici, . s.i 

· -:: D'Fs<i- jfêsi~:Sé~õ. :9:-n.l~s~o :·.icio· i~s:t?a:: ~~irlà~~P~t~f~r~f~~.~~~~.~~~J~~~~~~~~~;~-. ··~··:·~ 
Tel ·ae· .org-.l.msa.çii.o.- ·.que.-Ja tenlio.apo,ota.do. córihecida de.ter. sido·,·.t<•lhidu a ,oppos•çao·. de.,, - .-·."
E: ~"P~:'?.~r~~ .. ~ta .. que~ao' Ç~J:ll fes? _dll_.ll.l:ll 'mo,c!o l>'b!e;o aJé cópia_~~ :ic~is <Ui. elei~.ão.. ' · · --
a. n:•o·aetxar.a menor nVt! <}.. __ . 

• --LÓ"'O .Üo. começo . ás 9 horas -êla rilanhã., é. . -
chà.mãdo .o eleitor Paüiiii•o de· .Araujo W:in

··aertey t;inz; poi':não·ter cbüiparecido"àquella· 
horil. o supplente PorliriO. de Soú~a Leão e 

. nenhum dos- rlem·ds s·upptentes membi'os ôa. 
- nie~ii. ·ctêitoi·~r.'-- ;_·_ : ·-~·-· · · · "· · · ·:·· · .. ··"·--· · · -

GAMEi:iEllL<\ 

o .eleitor, assim cbu.mailo, tómoü parte nil. 
org;.mis<~ç;i.o da' me:;;t. iilterveio· na eh~ic-.do de 
prà:;idente e. secretario - .que é l'uucção p~·i· 
vativa dos membros natos dn. mP.Sa. (JOesnt'JO!> 
e ·supplen tes eleitos' pelo·Concelho·!\lunicipnl, 
P.llepois tle tudo isto roi iutrllladan mesn elci-
tol~\1. . - : 

Nii.o é esta. irregnlaritl:i.tle d;)S que po:;s;\m 
ser dispeos:\dns, pot·qne ·•~~rrecta. sul>stancial
mente a. or~<tnis~u;~"io du. mo:!S:\, de motlo a de· 
·Wl'·eSt:.l. ser. considerar.la inquino.du. de. nul
lidade· iusnna.n~l .. a portanto, ·U\illa :• elei\~1o 
1eita · pc::nnt;~ ella. . 

l\Inito.embol'3. esta 11uu:id~de, notarei ain· 
da~ ,pa.ra ·ncceo tua.1• . as .irregt!-larid;~es . desta 
eleição, qne entre os muitos mo~tos e mu~a-

. ,,. 
- .Nesi·e:-múnTci'Piõ ... :;. · 'PrC'sSfrõ .nfro5e .rez. P'êl~ ~ "" .. ~
for{~ materia.l . . Nüo hnuvá elrectivarfleote ~ · 
pr.es&io.da ... forç:~. ._ pu,bljl::t como: se ,der:rn.m.Q.~. _.· ...... '::.:.' 
por outros municípios. Foi n. corrur.Q:"io,- rm'àm 
a.s promcss.ts de concess\les de usmns; roram 
os einba.raéos :\os dependentes do Tllesóuro·; 
rorom ns · nomeaçües miro.culosas dn. :,:-unrd~ 
ua<:ion:d, . que Hzera.m o prepnr.o do_ torr.ario 
eleitõt·àl ·dura.'nte seis meze::> o meiv da nma.:. 
uho. Tivesse o govarn~doL' condado, porém, 
sómente· ne.;;sos e·ll)meotos. uüo ti vesso l'ecor- .- .· 
rido nos meios etlii;azcs do empt'e);!'o mnterial · 
ola. força ·pat'.'l. intimidlll' o aleitórnc1o e im· 
podit• ':t fi::calisaçüo th1. opposiçii.o, e cet·to.men· 
·ta'nãô·t~J·it\m seus agentes couseg1~ir~o·pre- ~ 
parar ns Ct-:\ndes e simulacves de ele1çao com --
que pretendem fazer. · entr~w na C11.mat'a ·o 
candid<üo Dr. He1:cuhtno Baudeir;1. •. 

1• SECÇÃO dos qne · fo_ram -dados como tendo.· volt~do, 
est:\. provado (doc. D. 23)· ter votado O ~leltOl' ·- .AJista de eleitores .Dão est.á Có.nferidâ é COD.". 
jâ: fallecicto Antonio· 'Teb:eira: de Carv<\lbo, 1 cujo v.otodeveria. ser de.scontaole ao.<:.andidato cartada; e f<tzeódo parte tla acta., e:,ta r. eixá. 
mais votado Dr. Herculnno 'Bandel.I'a" ca.so ue ser autheo Lica - uão ·podeudo ser aj>úradci ,,. . ~ ; __ 

d o seu conteudo. · · · 
: ~t:.~. eleiç~p~~e;;~ed.sader ~ppdrov~ ''i etsti ?bU~!~. --- --· . _ . _ ·- · .... . · . .. __ ... . ... .. . : .... ~ . .. ~.:. ':.;: 

proya.s .nao .ot·m~l , . as, eve-ser <' r.• U)u\1- · - · . "' _, .: · . · - ·'· ... 
. essa f<.lltá ~_tmp~Ssibllidade. · e!JCque ·:!'JCO~~ .a. .. .. -- -.. - . :-- 3• ~sECÇAO .J~Em.A.O) . "·.~ _ 

· opp~iÇí.~,,.nã9, ;tend.o . . P._odido .obte!·· 34 .c~r.t~-- · ..... · _ · - ·· .... ' ;. - : ~ - ' : , . ~ , . .. 
-: ·aqe,s.:.l)~c~~~<l!'~<t:;s,;P9r;~_<!.~ _ te··~~·, .~~g~·r~~!J..t.-: . -:_\ ~c~-~~-~t<'\ secya_2·:~ct?!lsa dtve~~as- -mfr.a:- ·:.: ~ ·: ·. 

dos OS.re:H]ectlV:Q~ li~·o~ . ~O J\rC~.l)TO .'·~UO!Cl.~· CÇ<.!~S da le1· COU~~tntndo.trr~gul.~rld~§~~ ·q\1~ .. .. ;.:_.~ 
o:.:':·J1al~ape~b~~~requi;i~p.:;.f!o:-:; P.r~s\~ept~:P-q1;nã.ojp_~de.~·se~~~~'~a~ns;~.,.:;:~:;.t.:- .;~-:::~:·:~.~:;:. .:;:;:::~ 

-~ons~1~p.; :·como está~:pr~v·~?· p_elos·_ docu~~.n.;.. · .".A:~t~~ .. :~.:-ma~'\.~Qnsttt~w:-~~ :. ü.e;S~íF~<!,~,?m·::~·: · ~~· 
"' tq~"'exhjtndos ... ... ... ·, .... , . ·.;,. -.-.-"~,..;-, __ .. . , . .. ~;,. os,: ele!~~r~ .. ~a~pe,l , .. ~n,tom~: .,~~.~ .. -~~~;_-~~·-~.~~:~:--
~ ··::. - ...... -. . -··· · -_; ·;- · .. . : ; ·.~: .': . ~ ~ -... ·-· --·.:. :::----·· ~o ..... . ' ... ::·::~/.~::-;:. ~ :· ~-~:;-: 

o •• ~~ -. ~--
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: .- ANNAES DA CAMAM . 

-:.- ~~ Lyro·e.José Gonçalves.Peréira., que sõp~diam 
· · ser chamados no neto da apuração; não houve 

eleição de presidente e secretario, pobi o pre
sidente, 4iz a acta, designou pa.ra secretario 

• o mesa.ri'O FrMlcisco Din~, quando lhe com
pete apenas designar ·o mesario ·que tem de 

• . .fazer a cha.ma<13. e oxa.mina.r os títulos, etc. 
· ··(art. 43): · -

cias, dos attentl\dos, postos em' pratica para 
dar ganho a.o candidato do governador. 

Dos documentos que otl'ereço á. commissão, 
constantes de ,::::otestos de eleitores e de jus
tificações dadas em juizo, verà ~ commi~· 
são que !oda. a sorte de tropelias tora.m pra
ticadas 'Deste município, pa.ra. onde o gover. 
nador fez seguir gTOS$OS éontingentes de 
forca que tomaram conta: de todos os pontos 
onde tiolm. de hn.ver reunião de eleitores, 
contra os qua.es e1-n. preciso empregnr a força 
para 1·eduzil-os a. votar no C<lndida.to offici~l 
ou retir-.trem·se. 

· A acra. desta secção não elltÂ assignada pela. 
mesa., bem como a. cópia. de nssignatnr~l •le 
eleitores. de modo que não se pôde consiclaral' 
uma authentica. nos termos -precisos da lei ; 
deve ser considerada null;~, por todos estes 
motivos. 

4" SECÇÃO (U.J~A. DAS l'LORES) 

Não precisarei repetir o que está. dito em 
todos ésses documentos para. os quaes peço a. 
attêiicão do. commis.São, bêm como pa.ra. a 

Na acto.' da organisação da m~a., âs uove -acta da junta a.puratlol'a. I:;endo esses '<locu-· 
·. hõras· da. manhã. não ~ura entre os mesa.ri<>5 mentos a commi.ssão terà occasião de ve1· que 
'presentes · Suvetborto ·,lo Siqueira. B,,rbosa na primeira. ~e<-'Ção roi recus;tdO o O:;cal do 
Arco-Verde, membr<> tia tnes.t e seu IH'esi· c:.Lndidato Dr. Carneiro da Cunha.; queopre
dente na. eleição de to de marÇ;o, nem tam-. feito. do municipio Cl~pitão Antonio ~oberto 
bem $e diz si elle foi ·substituído QeOl..Q9r_ .~I.9r~m._.cujo nomeJoLtcunca~~-J_l~-llstl\-de· 

- --quem.-ne~·ao·""'enos-ê-m~nçtóníti:la <\. sua· c~a.mad~, ne~ r~es~o COD?_ ~ ~::u1~1~o ~!'! ~eu 
-_!alta de compal'ecill)ento. Dtz ta.ml>em·>.t neta. ·''t~lo fo!. adJD1tt1•lo a votar; que a:s. seccoes 

. · que yae nssignnda pel10S liSC.'\es. rJ ua~do. o facto· ·~stlve!-'am ocCIIJXtdas ·.P&la força. pubhca·; .qu_e 
- ... é que não houvei!sca1es:_e mencioMu-se esta os eleitores prtvap.os da votar. f<?!atn ·lavrar 

- ·cit:curnst:>ncia pn.ra: illudir a simulação da seus protestos perante o t.'l.bellia.o e :fazer..; 
- eleição feita de Yespera. pelo3 cmprezarios <!_a declaraçã_o de ~eus_v~t<1S ; emftm um a~r':o 

--.-.-estrada.. dc.-=-ferro Ribeiri\.o 3. "Bonito, á I'JU!Il o· ri e tropebas e !llegahdade~ que todns so ~~-
. 'governador. prom-etteu favores ·extraor.iino.- veram por fim ttrar ao C.ltldlCL'\~c.._Dr_. C<l~net~ 

• ..x:ios, e .da..qual,é prASid.eote_o-mesrr.o • cidatl~o .d:\ Cu~ba ?S. votos:que ,J)te .. s~rJnm .~ dados s1 
~,qne~tlgurã.-como· presideate da m~~eteitór'al, r"sse perm1tt1do aos ele1tores exercerem seu 

ma.jot• José· &Uarmi.no.Pereira de Mello. dir eito politico. 
";.N~.eleição.de -~· ,de mal'co- o C.'\Ddid;;.to ·dô· E para ·que r~:-completo o cortejo d; cri· 
pa.rhdo autonomtsta, apeza.t· úe. ach:~r·SG mes que concorreram nesta eleiçilo, o presl· 
preso, Dl' . ·Lourenço Augusto de. ~a e ~~b~-:- dente do Coocelbo-.Municipa.l. Olavo Correi:\ 

.-que!-'que, apez.'l.r ~o·c~stado de ·~ttto. q_ue · so r.respn, o mesmo que maodá.r<\ o.ltera.r oa. 
pod1a ser _oppresstvo para a. oppostcuo que li>l!\ de chamuth o nome do _prefeito do mu
est:>.va 1ih~la. à re'!OI~, ~ll.teve 48 voto$. nicipio, distribuiu diplomas ero br•'nco, a.s:<i· 
. · :Agora,_. ~o ·uados ao co.odJd;.~to do mes= .,nados pot· elle, p<l.l'á s!lrem dados na occa.siiio 
mo . partido -ap~nas ~;e te v_ot~s •. 11 nando ten_do ~ quem se :~pre:;entasse pt\1',\ votar; e o -pro
_cesroa~o as condições · espectahsstm:\S _do pletto motor publico diri~indo o processo eleitoral 

_ _!\D;&nor, .todas :I.S V~ntagens devtam 57r; cerc:\dO dá forca, na estação. da estmrla de 
_ como etr~uvame~te sao. em favor ·d? '{)(\l't1do feno Sul de Pernambuco, impedia a. tt'lios

auto~~l_ll.tSt:l., cuJa forç.1. é notot•Ja. neste missão de telegt·amma.s da opposição . .. 
mu~uctpto. . . : ~ . . .: _ . . Florentino Bezerro Leite· que promoveu 

_ S1 os forg~~ore~desta.. eletÇaO qu1zeram ru"'uou1s destas justificações e o eleitot· Anto
- a?roquelar a stmulaçao D<?. Cact? do co_mpar!- ni~ Justino Gómes da. Silveira., que serviu di! 

ctmento dos liSCl'.es, é prec1so que se ~lb:.\. nao testemunha silo os mesmos a quem me .referi 
s~r exacto.que tlsc:~l -a~gum por pat•te do can-. e que rora.m presos, .para que ·ninguem ma.is . 

. ~did?-t? .. D~·. Carne\r?· :;-da ·.Cunha b~uy.esse se att·evesse a proseguir nas inda..,"&cões du.s . 
asststldo aqueUa. elelç:a.o, CUJO autheotJcJdade provo.s contra. li.$ irregularidades desta elehfou. 

,a opposiçã.~ não póde .abonar. tanto assim que ~ . tâs - . 
·.Dão . assignou-a 0 fu;cal que devia r~pr_e:_ . ADtJS de 11~t!-:\~ no. ex~_e_ ~s ac _respec-:. 

. :sental- a,- exact<tmente• porque :não. estivera tivas dever~! tíiJ;'ibem asSlo?~~r _?!> .t:\ctos .. 
~---presente. nem :em- ~pa;:-cl_e: com su:.t"preseri~. cón~~nt~s a~nd~<>~os· prote.stos.: d~ ter~m ~· .. 

·· ça sancc!onar essa. s1u1uh\çao eleitoral. · · · !'!le~ da 1 e .-_ .secçõe~ a~mitt~~o a. Y?ta..r:~; 
. · _ ·' _ ·. . · , : _ ..:...: •. :.-: ·-· ._. ~ .:::,. _ . . .,.·.,. mdJvJduo:> qu~·na_o:eram ele1.t.ores:, desd~ que . 
-~-'::C': ~- ~-:-~::r~·.. QUlPiP.Ã ·, ·;·' · . · · .. ,~~~~ ~e ap_re_sen_tavam.~~ :;> e~~~J>à:·.~<?.,.~~da_to !:'< 

~ r:.::::.::o. .• .:. . . ..•. :~~~~:::=.:~.--..;..~., -:::.: · ., .. · ..,...;~-:'O:z· ·l-"9ver:.J.oll!t:a:.;=t~~liaVl!f~:~u b:s.t.!_tu_t~ de qlía.pns,.; 
'~tB~'E'st6~iínféípio: foWuni:~ê.I~s;'f-ml\1s;"'deváSt~~: do··· can-didã~o . D;'T c~t-oeiro_'·:da~' Cun).ln.:· Jlor :~.J 
:":,:'"d.ôs. -pelo iiicendio di--compre~ ·das xioleJ?f. out~· -.49 ~~ldt\.to.contra.rt~,..e pol·::~l~~~--:
::..~t?.."~·: ... -;..: ... ~·~~l~;:-~":;.;;:.::: ~-. ·.··. -'-·· ·- ·: --~ _:..:; -·: 
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SESsló EM ' 20 -~E .SETÍÚmio DE 1895 
.. 

. ' 

··- ··-· 

não terem siuo a.céeitos os protestos dos elei- · E' nuua; i>ortanto, esta. mesa, organisadil. 
tores que tiveram de recoorrer ao tabellião. inteir<1mente fôra dos preceit_os legaes. 

3a .SECÇÃO (s, BENEDICTO) 

Alem das nullidades jà. :apontadas nos pro- Além do vicio de organisaeão desta. mesa. 
testos a que me tenho retferido e que junto a eleição é evidentemente falsa, ·oomo·é -falsa 
a. esta. exposição, da propria. acta desta se~o, a. acta lavrada dando a. organisação ·da. mesa:~ ' 
aliãs escripta com a pr&Occupação de quem Tendo a força. publica. tomado da assalto o 
não quer desoobrir os vicios da eleição, ues- etlilicio onde rle\"i<l. funccíooar a m~ eleito· 
tae<t-se a confissão franca de ter siuo re- ral. mas sn tendo <\. gente·ao governo dous 
cnsado o ti~P.a l do candidato De. Cal'neit·o da mes:~rios, Francisco de Siqueira. Passos e João 
cunlln..- o cidadão eleitor João - Pet·eira de Lopes da Silva., com os quaes não podiam dar 
Almeida Leite, sob o -pretexto {l'r<>sseiro de a. mes<\ como iostallada, recorreram á. falsi-
que este sô ~ apresentàn~ duas horas depois dada de da.r como tendo oompê\recido o presi-
de iostallada a: mesa. ·N:io· se oompreheode âente tenente Aureliano ·de ·Barros· Correia 
que:um : fiscal só se apres•ente depois <le con- com aquelles dous ·mesarios;::mas··uiio·da.ndo. 
clnída a eleição; mas si r.ea.lmente ' sô então como:·iost:\lla.da a mesa e retira.ndo~se em 
elle com'pá.receu, já. coneluirla a. · eleie}ão e . seg:Uid~ .. pelo que os doi.ls ·mesarios· orga.oisa
quaudo nada mais tinb2L a ftscaUS<ir, que ra.m a mesa chamando, na falia. de supplente~ · 
inconveniente havia em admittil-o t _.E de- le,.~. tres eleitores.q_ue.tomara.m.logo_posse.. . . 
Jlois,_d<~ •. mesmt\ _ acta.. se.:ve_que_o _proceSso .. e.installa.ram. a...mesa. •..• -·- --·---·- :_ __ ·--··· 
eleitOl'aFnão estava aind~~ .concluído, .e ' ii>ts ·Esta simples na.rl'l\Çito-tiró.da da. ac~--~~tn;.,.::. ·;_

:eleições· Ili'io ~é ' a: p:wte :·Il!enos- ··importa.o:te · P.ará.'prov:tr_'ifue:-~ a ôespe_i!o· da" falsJd.ade" :\·- '·-· . 
:~. -CL'!e -: ~-·. ~oefere á • . a.pm~ação~ -oode-... m~-- .q1,1e imbecilmente:: reoorre_r!)om, , ,esta mesa. é- •.•• 
sal'ios pou:Co escrupulosos. podem fa.zer"t1·ocas irreiriissivelmente nulla:. · '' · ·_ · · -~ ."'~' · ·· ·· 
tle·cha.pas, ·~omo-·exncto.mentP. são.:ar~uidos · Ainda· quando a. mesa.-fosse -rlaCI:t . por -m..:, ·--. 
~~ mes:trio_s,7ctll:~=n~91 .:se _pdo~e!l\, -~_ef~.n~e~ st~ll:\.~-~.~~i,a._~~rt~~se1·s~ã.o_,d:\=~lt~i~1~,~ii?:§~::---,.,.~ 
pot·q_ue a.tasuu-am para o•oge . e si o repre- tivessem presentes pe o menos rcs·mesa.rtos; · 
sentao te rlo candi•lato · que a. \lega. ter sido. nã.o podiu.ha.vêr .eleição; qoanto mais seo~o 
·pr.•judi~olo·:~:O_§:l~. do · ::t.l'1t~---43_d~::le(nãqjus:_ __ os . mesino:Hõr.gica_r.lótes:d:\__:\Ct!)o;f~_l~ ::_q~~~<!~~;o_;r:-. ·~
tillca ;\ :lrbitrariedade d:t mesa, a.o liaS."<> que zem ·.hem "ter sido insta.lla.d:i;" pensanao ·_qne:·· -
:~recusa do tiscaljustitica :á.arguição do fL"<~.Urle isto autot·isa.va. o recu~o · ele -que lançaram 
feit:t - .-~ mesa: (Doc. 26 e 27. y · ··: · · · inã.o·'p-:\ra :aiirem ao 'caódirta.to_-officia.l:'os· v~o·.; 

tós falsós oom.que se·preteode faze~;..O entrar 
2•-secç::to · :_. . na Cam11m. . _ .·. . _ :. . 

·Ãiém ·ae· nu lia, portii.ntó, por vicio -de · ot·~· 
As uct.'ls desta. secção reseotem-se de di:.. ganisação. é falsa est'l. :teta, evidentemente 

versos defeitos e ir1·egnlarid:\des que não falsa.: quando dá o. me:;<trio A~n·elinno _de Ba.r- .. 
J>Orlem deixar de prejudic;l.l-<~. ros Cor!'eia como tendo comparecido · e sere.; -· 

A inst:Lllaç;io da -mesa ra:Lli:.:ou-se á.s rl.e; tirado, a.s~im.como ·é fals~- a. elekão, P. simu-
l,q,·a.:; como está.· menciou:vlo na 1·espectiva; hida ;\ ·eleiÇiio que coost<t tia ontl"a:acta~ oomo · 
neta.; ·e· •~ acta. do ·recebimento ·de·'·votos ·t:lim, ti c.'\ dem·on~tr:irlo ·-pelo~ -pr?t~sto - hLV!'ado·;nas - · '·
bem dá - os· tt·aba.lho~ da eleiçiio começa.ndo ãs notasdo ttbellião. ·rleounctando·oempre;;o·d:t · 
de: '•oras (á.,; mesiMS· ho1~1s)- o que constitue força que os impedht de comp:u·ecerew à elói
C:tracterisada. e coufe:;sada ::falsidade. .Além ção. . . · . • . . . _ -
disto, peh\-lei i\ inst.'lllação.deve .seb 1s·9 horas . Sommado .o .numero oos pt·otestaotes com - .: ... -
da manhã. .~Os iil.einbros da mesa presentes (72) setenta. e dous,. que :tttnto~ são os vot~s 
completa.ram-ri'a. com o eleitor Manoel Can- dados unMimemeute pelosele1tores que se dtz_ 
dido de Jesus, em sulistituiÇã.o do .mesa.rio cqm_o terem comp~reci~o, v~..:se qt.!_e: el;t:\~ se- . 
A"ôtoriio Od•>l'ico.P&Stàna: ·Nã.ó í'oi feita:" entré cção cbégarhta. teL' ma1s·do que o.uumero .-le:· 
os presentes <L" eleição do· ·presidente e do' se- o-ai. · - · · .. 

· Cl'el.ado ; o que tu_do: u~v ti:Ser levado: 'muito ':'_ _Mas DãÚ ê preciSO demonstração O~Ohuma· .. 
:=em ·conta. em_eleições .a.ccusadas_de, fr-<~oud~s _e_ pam pr-ovar..-. a nullidade;des_ta ac;! n., ___ que .. ~é ' _ _.. :-' 

de i n:te~v_eoçãp __ da._Jórça pu!>li~ : ., ____ 7 -:~-- confessad;~_pf!_IOs _propr_ios __ gu~ lJ. ~óof~Jou!lf __ : ... 
. Cpnfr~n:~.t:, ndo:se~a. a.cta: da.-~nst~ll~o - c~!ll .. raro (do~. ~e 2\)) • . ·. ·:: ,-_. " ;2: .. :_:-:,;:-- :·:::::E• ·._.- :. 

) l •. da. eletcaO o)e} 0_:de. m;troço,. V.\l·Se:que._.substS· --.- : : ·.: . . - .. , · .;: ..:i :- .. <•-:: :··.: ·.·
-:-tiu, · a·.~leic-<to :- ue-: .presi~.~nt.e:e.:seeretario-~(1. -; ·:--::·:.-:-:-.{ã'-·sJicç"XÓ -:(í3;\1ut~.~-D"i\ii.~G-Xi>Ay :.:~ _'=;:;!;:. :-:.ç· 
~ ~esa.: <~.a.;~!eLção .. 4e;_l~·.de_,;!D~ç~_<::-~::E::"···:. ;!: .. < ·::: . ~2· .. . d·.::?:.:': . ., : :~. · .. :-·"-::.~ ::.:_::_" ::.-·-;_:;.~l=f:·:.:...;.:_ ·.•· __ ;.;-!'::<,_{:::.:.:. 
·;:_ '~ Q~el_e1~qr)Jbofeaã~~-Q.ii;n~c9.1)lpJet: ... r;c:.n;:;;m~' :'~'N_e_s~,~~~'~rn_h~tn~r~co!:l:.~u.;;s~:~<!~,~~l)l~-~~K~-~ 
•
0 t?m_ou·.~nto:e':começo~~- logf)~_a. :f.upcc)o"ua.r~ proc·es5_o,_de_·:I.Ssal.to.d:t ro~:ÇU:·pu..,n~:pa.~-s~co~ji:~:::;; 
·~- e- IUlo,,no,acto d.a.-·apura.Cii~ .• ; .. <:·~;_,,.;;~:;;_,_""ê:c . ._,-~·:.:;,._. o;.~uxnlo.~.asta,apoder:w:·se:t!A._mes:\,~lettora.l•·.-._-;:;·i-1; 

.'":.~~~~~::·~-~---~; ·:~-::~~ : ~;-=;_::;~t-;_~,, _:;_~~~\~<--I~;l;~f~~(_:~_-;:-.: __ ,-:"-·':~~:Ii~~-:~~~;~~~'::·j~[~~~~~%1: 
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·: -; : ·: .. ..:.AN~A.ES· DA CA~ÚlU. 
~ _ ;:~------~-------------------~--------------~----------------~------------

·- ··.:Dous dos mesar·io:;, Cancio.:Alve:s d:\.Silv;\ e Confl·ontando as assi!."'lo.turas das actas 
· Antonio Rodrigues da. twcha., .A ü•ente d<'l destn. cl cíç~1o ele 30 de maio deste ano~ com :15 
- forç.- public:~, inv:tdiram o rec!oló oncte se úa:; n.c:tas ci:\ el~i<~1o de:. 1·• ele m~r~o elo a.nno 

.• . 3-Cit:wam os outros me~rios p:u-a. se apO\Ier;.l- j)a:;sado· nota-se pr·ofuudi:>Sima cJilTe1·eoça. n~s 
re·m dos livros e fn·erem a eleição sob ;t pres- assiguatm~ts do presidente àa. mesa. Joã.o de 

~ são das armus,mas retiranúo-se os tres me- MotH':l. ~LM~llo ú do sec~et;~ri~ José Velho de 
;;.1.riós Gerro:inó Bi·:).zilhlno Eli1ê~\', Mncu.1·io Oliveh·a., sendo m<Lis aioJa. que a::; .••.~ig:n:~tn~· 

. ~. Alve.~ r!;,_..:\.raujó e M:i~.oel .Jo:úiJtiÔJ Bn)·bo>a, ras ahs .;lét:t$ dil. eleiçiio deste. an.no (SQ de 
. fevanúo comsi~o o livro df•S acta.s que salva- maio)'pit;eeêffi. ser àmbas .do mesmo punho, 

ia.m do ataque, ;Loiutelles dous me:;arios iu- como se poderh vcriii~u· saro gmndo esfor\o. 
stnllnrafu úm:l. mesa chamnndo t1·es eleitores Ot·a, des:le que é susp,eit_a.du. . o. ft·a~nde a. q11e 
que to:naram lo;.w assento e comc~at·a•o '"' ti\'et·am fie recorrer !1<1.ra simular o. ~feição 
fúocdonar, e ilier.\m uma. elei{,fl.o fa.ls:\ n:\ dest:t. sec<:ão da qnal :J.ti'ust:wam os eleitore~ 
qual deram 53 'l"olós ao Dr. H<:rcul:~no B:to-, com o empre~to d:J. forc;.;~ cmno JlfO\':\.:l justi
deira. e 6 ao Or. C.arneiro fia Cuuha. Este ncaç[o Ja.d:l. (do;:~:mentos ns. 30 e 31), uão é 
vicio de ôrgaoisnçii'J, .tot·Ul\Udo a. mesa. mdi · muito quo so descoutie <l:\ irl,~utidade das 
cn!!Jleote ~ul!n, pois com.<lo_u:; não h r~ in~tal - pes;;o~ts que s~o . d~~as.~mQ _ {',\zendo pa.rte 

: 
.l::~.ç~o pP~"'l.vel, ilispenlro. qua.esquer·outra.s CO!l" 1lns mes:ts elettor<1CS. de m.odo que c!Je~a-sc a 
sideraçües •. :·. - .. ~ . descobrir falsillcaÇêes cumo ~s;;,~ que acabo de 

._Entre.ta_uto~ riot:~ l·clique as oêtas e3tão cou- o.pootãr e couto as que já apontei nas secçOOs 
ferid~ e .. coóoo.t·_ta,d:lS ,}>~lo escrivão Atltoil1Ç> de lpojÍlC:\ e outl'âS. . 
RodrJ~ues da Rocnn, que )~·~m dos mesal'ios . ~ 
assaltantes e qu.é _f\!~CC~~~oú ~Çil8. org~~!S:t.:._ - Ãlém .:dos·doco meutos- ;'1.: que-me féiilio re:· 

.,--- :dorc-c!a::mes.'\·;:·o~ .ffiõ1!o que.:.!:õe .o.vet'U :19 ferido·com 1·elnçiLo :lo.processo-elcitornl (pro
- _ ~esm.~ .t~mpo, nss!g:o:~ndo~s :j:c_!as-c.)l!l·o' se: testes e .i.ustificações), junto·ma.is outr·os.s _uj:\ 

creti\1'10-;- ~ · ~oure!l~~-<r.a.~, ~ _conce~taudo-as leitUt':J.-l)Oderâ. comr,let<tr o juizo d:t. illustre 
... como:esc!'lVao. . . . · · . .. · . Commissi'io de POC'Ieres e da Camar<\ dos Depu-

-~ -_.:..- ~s~Q. .~ct!!.= a.L.é~ d~;;aão ter, ~s :c::.ra~teris~i- "t;.r\os <l respeito do que foi o processo el~t~ 
_. c~s (!Xtc.r:tor<:S, r~vel•:_ a. f~l!d~-~·\ .Y1.ol~11c•a ml t'to 4° dish·icto .de Pe~oambuco, 1Jl'!Jl~t

-.=...-..P,.~ !JU<~l,e:-orl_uod;\;· t~ac PÇtl~ ~r ~o~tderada pai mente n:\ zona· pobre, ·nn.·zoua sertaoe.1<t, 
. SI?~. pa~ ,attesto.r o ·que fot. <\ ~lelC:lO <1~.4_0 que o !-{overundor do ESt:ldo,cotJ.:ego u. ap .do

. :7 ::~.st5l;c_t9:::.. t_-frau~l~ ,:~~P,a.1't~d·~.P.~~t_l: ':"10J~nct?:.- minio e~esplo\-,\~ão t~e dooU:t:.:r~os-·m:~is pode
.:.,.·. • ,.:-=.Q, Ol,l~1·.o,_ .~esn.r10=>,:- em num~ro leg:tl de 1·oso> do que os aotJg-os ct~p1tae:>-mores tios 

::t.res . ot·~otS:\mm .e 1DSW!:wam ~\ mes~_.no te1npos .colooi:\CS . . ~ . - - ·. · - .: · 
.... :--~DSIStot'lO:da . Ca?e1 fã..· de ·Santo Ao tonto Ô.o Por· esses documentos (\ens. :t2a.3Sver-se-ha 

mesmo povóado, ootle .ià ti>éralo~1r .n. oleiç.ã~ que na. estr<ll.h Snl de Pern:tmbuc:q- cujo se
de 1• de m:trço do_ apnq p;\_S§ll~9 ... c:~tno ~-~ ve cretm·io, o ltacharel Liber:üo- de Mattos, per

. u:l.:.. respectt.va <leU . ·~yppr.:mül?- . lJOC esta Ca- turbou os tl'l\l)a.lhos •la 4~ secção de P.\lmat·es 
n:t:'ll'a, c alh pl'eseole.s o_s elcrto1·es, embor<\ - roi recusado como muitos outros, um tele
sob a pressã?: ameay.:2.- tla. .t'orc•'\. public:1 grnmrná. •i:l. e~ta~.:1o d,) S. Beuodicto. noti-

. ·ilzernm :1. clet(,:at'.-- ele1ç;1.0 veNntletr<\ e t•e- ei •• ndo. nito ter haviflo cl•!i\:ão na. :3• sec{:ií.O; 
~ vestida de tpdos os roquisitos, la.vrüudo a act:1 como n:\ mcsm'\ estrntln. ft)i t ruoc:\•lo um ou

. _no l!\"l'O comp.e~~nu~ . ~~ eleição deve .ser tro teleg•·~mrtl:\ tr-.msmittido por mim :to 
.... ~~~rderü_d<~ . .Yhlrda.. para todos os ell'e1tos chefe locat·e:\{litão M01noel de Mello, rlnndo-

l~gaes. se-o :t.tó C(ID'lO as~ig-nado pelo meu chorado 
n.migo· .Jósé Mttria, pot• troç~• pervm·5:1.:. ou 

.· 5"' sttcçXo então com n fim de ser pnst..'l.-em dny-id•• a 
J • • • su:\ · verru:id~e ; um:t. Mr_ta do .:vlv,ogado 

.:. ·· Na.· act_a.·~Je Órga.ni~~o eoc~nir~~~~ o mes- provisionado' [•'lorentioo Be1.erra Lette coo_fit" 
mo viejo de org-aoiS:·\Çãn jú. apontado. de niio mando su:t. pris5o, como <:onspir:tdor cootru. o 
se ter-procedido a .eleiÇ<tO d.e .-presidente e se- <>overno do :'Est.'lr!o. llllandu seguia : para. o 

...... eretario,' á; plurn1idàde ele votos, como manda fnterior nlim de dar juíõtific:t<--ões contr:t. as 
~lei: Por esta. act:~. ·vê-se que t'or:~.o1 oou.:;í=. froudc;; gnc depois ·do. cleiçi\o hn.viam .. sido 

-· -·der,aqa.s C!?mo subsistentes :~s eleições de pre- postas em pto:J.tica -pnr-a salvar o ca~d_t.d~to 
- sidente· ·e · secret;t:rio _dt\ meS:~.-q:ue -<lirigio a.· official·. · · . : · ·• · · 

---:-eleiÇãõ:deT• tl.e março!). . ... _ .. :..: ,_.... . . Por· esses rlocumeutos ver-se·~bn. ·a.indâ. ·quo -
·:--~·--:·.: Na.:rt:ttà:iJa· .e1éiÇã(~ ést;\. feib· um~ emenda ne~a-se'":ttê certidão de :pronúocio.:"de itm-in· . 
. _· -~, ' cla'horã.:~!Ã.9Ye, rle\r:i<~!P. , tet ~-t]!e~<!o.os .t!:a.:- div.irl~l!>:que se precisa.':a.·. ,pr~_y.lr::-ter: ~vot~~o ,; 
o: _, .~balhos:"d:t " eleir;.ão; ::.c5ta.odo assim viciada. :a. ·na ele1çã.o. E'. ·c\irio~ o /lU e !'-e .passou .:..0 JUIZ : 
:: . .---:~ãet:ã;: e-:-não:se~l>Odend9 ~=saber.. si~oj,._e_um prid.i' ~màoda!dar~-:·.~tt'i~ã.Q.;':~rtüc?-/ia».cm..lo:ifrifo_~iie::s 
;~.;:(:aj.{pr,es~~1~Ç<}9~l_~gapâã:;o'l)ôr'il."':ilo;có!lle9ófá~s· :~{ett!e~'7':oescriv~o;Jr~$poodj'.âo~J~iz'qu~:na. .. . 

::-;..:_.:·tra.balhos;Y:·;:·: • .. '.:.·"~:.;'1.· '~' ·--"':-';.,. ... ········""··~ ·• mconveruente.e n..:.certJdiio_ n.~o. é pa.ssaqa:_E . · 
~·~:f},0~ iiij~i{'·:·:·.~ ~:~.i;~-::-,:·~.:::-:.=..:-;:::--·: ;:•'}_,·,~ .. ~',';::·; .. - :~:- : - - ";.,_ ..... _.. . ·-
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~·qui v~m.a. pe)lo notar que esse·· esc'rivão é o I co~stituiro. ·o mentor · politico--(lãquelles lo-
mesmo pemnte quem for;~m da.,lns as justifi- gnres. . · · 
('a.ções dn eleição deste município - e lavra- N(l. cleiÇ<'i?. a que se a.ca.ba. de procedet• 
tios os protestos de eleitores- o que augmenta neste muntctpto, emquanto ..:nns duas secções 
o valor dos papeis proce:ssados no seu car- da. citlade 0" e 2•) com 404 eleitores. votaram 
torio. . apenas 238 eleitores, f~a.lt:wdo, dei~anuo de 

Emlim, e isto é um · cumulo!- preci2r.-~c compnreccl' 166 eleitores ; n:u; t-res outras 
de uma. certidão das :ecÇ(}eS em que foi divt- secçõ!!S centraes tigurnr:un como tendo com
_dido o município e da.s iMsas nomeadas . pelp porecitlo 66'2 eleitores, deil:ando .àa compn.
·conselho Municipal: requer-se ao presidente recer apen<\S 57! 
do Conselho Muhicip·ll, e este (o mesmo Ola- Si não houvess~ outros motivos p:~ra..co~.:. 
vo Correia Crespo que distribuiu titulos elei- :siderar este resultado fraudulento, ter-se-lna. 
toraes .em brànco que estão juntos a um•~ das sômente q11e a·lmir:lr o enthnsiasmo daql!ell~~ 
justifl,·ações) <iespacb:\ que a. petição volte eleilot·es em um~'l. é;>Och(t. em que o retl'lllu
sella.da, apezar;de se tratnr de assumpto e lei, mento, "- abstcrir;<1o, _ ó a. pt:ioci~al not?- em 
toral ; volta a. peti~~t.' ~t!Yidameote sella.da, todos o:; eleitorados, mesmo ans capttaes. 
e elle entorna. o- tinteiro sobre o primeiro Têndo hav:do, porém, protestos · cootra. a. 
despacho, devoh·eudo·a.·:;.em despacho e bor- violencit._ e: a - fraude . ~mpre~das, aquell~ 
l':l•la!... . resulh\do eleitor:1l vem corrobor-.\r, -vem fu:l-

Eis as condições em.que foi dado á oppo· uamentar os prote3tos lcvanta.dos. 
siçiio pleiteàr os seus direitos e justirtcar E a. illustre comrnissiio vae ter ocC(tsião de 
a.s fraudes e violeocias ~!esta. elei~ão . ver que~~ !C<<ude não se limitou a falsilicaçã~ 

... --· . ........ --·--- ..... _______ .:.. .. dn. vott\~\o de cada. uma tlas secções; fot 
- GARANEtUNs . - - ·além, e5tende~sé à ãssigiiütura---:_ aos"nom~s 

dos mes;n•ios·.q_ue deviam figurar nas· ac~s. 
Póde-se ~dizer sem re-ceio dê contest:lç.1o 

que a eleição deste múaicipio tocou i\ meta 
do esc:\ridalo e -da. fraude; ·aoroquelauos ·nn 

~ força ptiblica"que~ó~gove·roador de".Peromn
. buco .teve a. cautela. de âlnstnu· pelos·. pontos 
~~n~!-n~~ . d~ ... :f!J?nicJpi<? pa.r;\ . !-Jl~~ riell~ s~ 
.:tpola_ssen:t, o~~'~eu~ :.;agen tes ·enca!·regados .da 
1ndecorosa l'c\lsificação qne jnmais se vir 
n:~quellc E~tail.o . e que esta. i! lustre Como 
~i:>Eão e <\ Camara .o:lo poder-~o deL'-:a
vtogar. 

. E' .. sa..bid_o_ e ~r;tsta. dos JlrOt~st<?S . (}ll~, relia 
a simulaç-ão dttquell<IS eleiçõ_e5, l'eceótdos os 
votos dos eleitores que compareceram,. fot-am 
dados j)or concluído~ os trabalhos, os destl\
c:tmontos <le .. policia tic.'lr:un n:i: guard;'l. . elos 
papeis e livros, e fo~m nquellas actas h\
Vl"<ldas· mais-tarde.uo. ·c\dade ·de Ga.ntnhuos, 
distâiw~ dos log.ires oóacts~ · ha\•ia · realizt\d.o ·· 
a elei~iio e fóra. da. preseuc;~. dos jndividuo~ 
que tiuha.m de -fignro.r nelfa.s; ·· D<ihi . veio a. 
neces$idade de os fazer substituir por outros 
que assiann.ssem_ por elles, coroando-se logi
cameo·te-com a 'falsificação :1quillo que era o 
resultado da. fraude ec.la. simulaç;'io (doc. n.40): 

E' n que po.sso a demonstra.r n~• aprech\Ç<1o, 
dett\lbada de ca.ua uma dt\S secções. 

2" Secção· 

O município .. de Garanhuns. foL dividido 
para tios eleitomes em c.ioco secÇÕes, a 1• e 2• 
deutt•o da. cidade, centro• de popuhção mais 
deos:~, ondib:~. importan1te estação u:t estrndn 
tle rerro Sul de Pero<\mbuco, com 250 elei
tores :\ 1" sec~iio e 154 a. :2• sece<1o, swnmo.odo 
ao todo "ess.'IS 'rluas secções' 404 eleitores. A. 
3• secção é no Brejiio d•a Santa. · crnz, com 
2-ti eleito!'es. a. 4" em s. João, coro 240 elei- N:\ orgnoisacão da. mes.'l desta. secção deu-se 
tores e a.,5 .. em S. - Luiz Gonr.a::m, da Serrn, a. m2$tna. irregularidade que ,iâ. tenllo notado e 
eom 232, estas tres ultimas s~cçõeS. compre- é a seguinte: Foi cbam:lllo para. substituir os 
h·mdendo a. p.'l.rte· centr<1l, de grande atrazo, mesarios faltosos e eropossou-se immedi:\tn
difficuldade de trnn~portH por mãos c:1minhos, mente. tomando logo parte nos . trabalhos da 
teern. ao todo 719 eleitoroes, qualificados .il't. oo orgaoisnção e iost..'\llnç;1o o eleitor Theotonio 
intuito .. de p·?r meio d:n. frnnde in'fluir nn Tavares de Mi1':10pn que só po'li~ ser ch<lma.do 
eleiçãO' municipal, como succedeu no. eleiç-.lo no acto da. npuração. Não toi feita· a eleiç;\o 
pnsSt\Cio. pt\ro. o con~-clb·o municipal em que de ' prc.sirlot\to e secrot~\rio, subsistindo . n~ 
uma. daquellas secções uvidentemeote frau- eleições da mesa. de 1° de março. 
dulenta alterou. o: .resulta.do. da.-eleição .ver- . Já. dei as razões.pel:IS quo.es penso que est..'l. 
dadeira. do:mnnicipio. . _ : .. · · ; _ e ,)lltr:ls irregularidades não podem ser ~is:-

. Desde esse dia.· o:governa.dor-do.E:;ta.do co- pensadas. dit. mesma. fót·m:~. que não se póde 

~-~~r~io ~~~;u~~:t~;~~~~n~~%!l~;;.tlrii -~l~1.~~-~o~~-~s~~~-h~~srd~~ã~~-~rii3~~:~ ·: 
::-:f~t.!!:ç;~~- :.~~~li~~~ ., ~~_t !._qr-~_e§J :..:M~ S9~~llfi::, ,~:1.. Ç.Q.1l§.~i t~Y~'~.c_E_l_!l_. ~-~-~s -_I!le~JD!O" ~s9_m.e?-t.~.-: .. .' 
·: ll!e•~o:cmd~d.~~j~Ol_-.. d~r. ·;;:,9~-::_lo@r:de''JUIZ' dê' .d~mt~~:·:os d~; ~.omeaÇ<\o:; qo :pon~e,l_!ip .. ~f\fum- .,: ::~ 
: Amllto · :1.0 · b_~cba.rel_.·OJ.welro. .1:l.!'dl'!l,:.qu~ :~~:' ctpal,"etc . .... _ ... · '···i. ··'' ·. ·· .-.,. -:,. , 
·t·~~~· ~-~ .. ca:w~~i·~,-y~·-v··---·~:~·--,: ·~ :~ · .. :.::·: .·-...:r ·- : ... ;,. ·· · · ~~~-.·~~.~~.~~-- -, ·- .. ~;.~-:··-r:.·:~;.~:=.-=· ::~~ ~~ ···:··:~~: -. 
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. : :,·~~4\N'Ji;~~· ~~ CA,IURA . ·-·- . 

- -·- -··- -' ... ... 
:. '4'58 -~ . 

:-E~ força. ·. confe~ar, " entretanto, que· tai1to· ··Ferreira ··de 'Mello-· no· offici~ de · .remessa·:i ,. 
nest:~. secç:"io· c:omo na; primeira- 'ii clei~.ão foi . copias das netas desta. éleiç.'io com as das aetas 
verdadeir·a, não se d:\ndo o mesmo <:Olll re- da. eleic:.ão de·l .de março que e5ta-ram no ár- · 

· • • -· laç:ão its outrastres secç.ões. · · chivo d~~ Cama.ra. Yerifi.ca-se·a. sua· desemi~ 
- - · · · · · · ... lhança.; notando-se o mesmo vicio nas actas 

_ , ... _ . 3" Secçao - da 4•.e 5;•.secções. como hei de demonstrar 
n(l.;;; MSignatura.s dos l'espectivos. mesarfós. -

A. nct<'t da organisação e a. da. el~ição ·estão -Além disto ha.·dua.soutra.s -circumstancias 
redigidas d~ modo :L p:trecer l'}ne ~~- elei;;;iio que. podendo passar despercebidas em outras 
correu l't>!:'ularmt'm t.~. e de) acx:onlo' co111 os condições, devem ser notadas em confirmação 
pr·ê~eitos le~acs . EnLt·ct:LBlo;u rc,;ult:t•io que do facto de terem sido lavradas as acta.s das 
·llell:~s. se :lpre!;enta. é ú t·c:;ult~uh da fraude e tres secções .(:3•, 4" e 5'), na cidade de Ga.ra. 
da simuh\c:lo. nhuns; a l" é que a.lettra da cópia das actas 

Pelo documentou. 41 se vê que:\ eleição ?e ins~ll~ção e recebimento_ de voto~ d~sta. 
. começada o.est:1. 3" secç:lo não t'or cow~luid;\. _.3• secçao e a.: mesma. ~o. cóp1a. qas refer1d~ 
Teudõ comparecido e votàdo 79 eleitores. a..:tas e_ malS da ~o~na de a.$$~gna.turas ua 
terminaàa. a vot:tçã.o, :1. mesa não· proceden a I~~~ sec~'8.0, e · da. cop1a das: assagnat~ras da 
?PU.r~~~ ; proç~~•m:ou. que . o ~ndirlato : Dr . . ·~"· seeç<w e de toc~a~ ~ actas da 1 .. se~ça_o_, ._que . 
Carnen·o da. Cunlw. tmh:\ obttdn 15 votos funccwnou na crdade. 

'nada dir.endo quaut·o ao c:tndidato Dr. l'ler: ··.Realisada.s estas .eleições em. l?gal'es. bem 
culnno BaudeiL•:t. ~' retir·ar;tm-se todos· con- d1stantes, e de>endo ser as copras as.~;gna-

. . duziu~? . o~ livrós, papeis e as ch:ipas que. das pelos n1esa.rios de cada uma das !?C<1l_i-
llem tmhmn sido :the1·t:u::. estnn,lo as J!Ort:~~ dades, comprehende-se que um me.,mo 1ndr~ 

-_-~,:- -:.; ::- -da.._s~é-:ãõ.Wriiãaãs. ·üofsol(!ãdõs .. e-:crfmil1osõs·-· vi~u9-~ão-:. põdena: ·:~i~4r:-a 'êúpia: a e _actas _dê-:
· ----·,-- ai:madOS.c,"J\!'l'eSeOt;\do ·]ll'Ote~tO: - l'eCUS:trli.m eletçoes de·lO~ateSc dlft~rentes e ·d~, -<}-istanCI~ '· 
' ·l'ecebel-o, pelo CJnê .os eleitoees Pe.dro ·.1\:lves opposta.s.:A_~n~a.c!rc~tanc13:: .~,n~tal' e 

. - ·de':Soüi:t,' :.lo:iqililn ;·Fitiisto ilé :-iriúijo ·e.fc.io.- q:ue at~ct:as de~ta:s tl·es·~ões :~'tão __ confe~ . . 
. noel : Fet·reir;l.· ae: ?IIcillo; , fol''tm: ·~:lvi~i.l:..o ::iie-: r~dus - e:· concertadas pelo mesmo tabel~1ao. ,.e. 

mote o tabelliilo publico da cidade de. Ga~ , s:dem.c; eut CaYtmlmr.s, oqu:ü ~eces~rta~~~te . 
- ... -r1l.lllluôs:~·'--- =· -;-· - -,--~- "':-:-:.-.. -,--;:-::- :· 'teve '"'de...,.autne'Iitical:a.s e'm face·de·-copras . 

·· :'\s ne ta;; desta; ·se,c~.ão, como ·as d:\ 4n e ·;;"~ ·igua.lmen~ viciadas.~u dos re~~ctivos livros 
--:· ·~ ... fot~l.m: ·lavr-nclttS--n:t cidade: .. de :.Gat-anhun"; A_e ac~s etvados .do. J!le:>mo .vtcrp, .desd~ .que .. 
"""-"'~ -==-=p:ü:ii ... o:'lde : 1<ir~un=-' llev:\dos·· os · p:~jjeis~-=7-sé.õdõ estas :.não foram· li1.Vl"Jdâ:S·no di;r ~· da.·elet~:ao : 

lll<tnth1üs :10 c:tudidi•to Dr. ·c:i.1'Ueil·odi Cuo!Ja 
; ... ·-·-.~:os 15 votos que'tiohann:irloproclam:'ldos;·senr; ·1.1· ·Secçilo ·.-

.. ~nn·etan~o, se <\br:tr :ls chapas nem·se f~\zer 
apul'U(::iO, llH\S sen,llo dados . :i o . c:\ndídato .. ~est;t _Se_c,çiio. deram-:-Se igun.lmente fm.udes 

·_, · ._.,., -nr•·; ·Hercul:tuo··· l3:iri<leii;ii. 220 'Viitõs;'-~imil~~ e :;imulaçõe's no j'lrocesso eleitoi~tl, bem ·como 
l<~ndo-se terem comp:wer.ido e votado . 2:35 notam-se as mesmas falsilicações nas assi· 
eleitores, íhltandr. npenas. ·1~. !- qnantlo·na g-uatm~•S '(b,; actas:- • . 

· · 1· sec'~.ilo, ·q·uc é derit:r·o da citi:\de,. de 2.'>0 ~lei- Nest:t sec~:ão compareceu juntamente com 
.toJ·es ele que se. compw, <.leixal<\111 de comp:L- os eleitores ,oppusicioni~ta.s o eleitúr e>tpitãg_ · 
recer 10~. - .; · · Pedl'o do Rego Cha.vcs Peixoto, liscal'do ctLtF 
... E:>t:t.lJUilSi Ul)animidade t.le eleitol'es cÕm-· didato· .Dt•. ·c:u'neiro da Cuulm., o qual--foi · 

- . .p;l.l'eceoc.lo <\ uma t:leiçiio como i3r-cj;!o.·:tle a~ceito ·pehtmes..'l.. procedenclo-se:tos trabalhos 
Sü.nt:\ Cl'U.;( dá :\ mc:ditl;\ d:L fr-.tude Iwap:Ll'<tda da elei~;<io com re~uhl\'iclade, sendo feiUl. a · 
e po::to.~em [Watic:.... . . aptn·ação cnjo resul ta.c.lo J'oi , 71 votós p:Ll".l. o 
. I~n2 . conl'ir:m:l(::lo da. · fr~•Ulle ve01. ·:1. falsi-· c_,mlid:tto Dt:.. :C:u·neiro do. Cunh:l eAI pnc:• o .. 
f1~::1o r1ue trveram de f:t'l.Cl· das \! S~r;;-u:tt.ur-as ,:andidato Dr. Herculano Bn.udeir•:a. Pedtclq 
d?s m~~a~·i.~s "'!..ue de_vi:~.m ;.~ssig-n<Lt' :1~ aéta:; ; .pelo fiscal á ·mesa. o r·espectiv~ ltoletim.e eSt:\ 
e::.sn. Í<\lsttrcaç'<tO vem provar que :1:,; ·-actas se· teotlo recu~rlo a d•d-o. o·llsca l lavrou· seu 

·.· ·-foram etl'ectivn.mente-- Iu.vr•Hh•s 0<1. ciclade :ele' prote.sto per:iote o tabelliãÕ publico· coÍltr:t. :i:· 
~uara.oltuns. depoi5; cl:t t~lei ç:'io, qtl<).nrlo c:o~1Le- v:Liid~\Je d:• êlei9iio o mn.is por lhe constM 
ctdo o ·res'ultado de:;t:i em outros municípios, que fora· la~rada ·na cidade de Gara'nhuns · 

·.o. governador mandou ·reconet· ás t'<tl:i>i!ictt· uma. :ictj},. alterando 'a .votação e aunomen::.:. 
. ... "ções' e :ás fr•l.n•te:,: . p••r:~-:s<'..JVi.ii'~s~.-~seu ~c::irial- :iundó-a(lloc. n. 42). . . ·. "'. ~ _ .-: 
;·>~~ .. : · da~o< !lU e_ ·:não· !,in h;t- pod!~o;co~,;egüir.~ s.~r .. ·. ~)~s:~:_;ict';t_i; ~.1Íii.o,,: meocíooan1 '\. P.Nserica. do,
::::· ., .. '·ele1to. ape7.aç:de. toda :\ compressao, .<le"tod~s fi:;ca.l · r!o. cantlid<tto. Dr; Carueiro :.d;\' .Cunha,;. 
~?~;_:~;':;~as:. viol()Df:~~s::~~··.ú!~.i-s:ô._e:i9i--.rgado.,iiíten:enÇã.Q_ 'P:'\1'<VJ.lOdet~-ii1bu<ifs-fticiLlilêú~e;:~er:1ei~:·:i~j 

~~~1kf~i{~~f;~l~f~cipx;fL:~.~t~::~J~~§~fi.~~t~~~~~~~7~~~~;~_i~~~ó~<~*nt~~!~t~Wp?~~:ã~W~~~~ 
if7:7.:~<:\?.~~~~~;:~.r~~,s ~!.o;.o ~!o~.l! .:-~7 ;_~\l~UJ2, : :1!~le~J~~--JJ1~~;0!})Un~~~?. ·c.1_e ~otós :<4.1) ·qu~;~~:i~O.a:.,<.\5:.)?.~'~ 
;~~i~~~;.·.~ -~·t~tft~J-f~:::~~:Í?.-:I?::·~,:~~:-::::_;P7/~1~;~·~!{c.;~~_,~~:;~~,.:_~~--~-{/~·,::~>··.: ~=- -7:-Ic=~~.~_'-:t~:;~ 
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foram mantidos ·ao Dr·. Carneiro da Canhã 
provando que naquella seq~o ~.9J.YP.OSi~ 
tem.fo1·tes elementos, excl~·~ál'sllt.ftflbsiÇilo de 
que tivesse deixado correr á; ~e lia i eleição ==---"= 
ali i ; e .quando mesmo não ibsse fiscal do can
didato, o protesto do eleiior deve ser tomado 
em consideração. A recasa. do boletim equivalt~ 
:i. recusa do fiscal; é a prova da fraude. 

Pelo confronto das assigJ!latura.s <los me
sarios N:~poleã.o Marqu~ Gallvão, José Correia 
de Araujo, Antonio Paes da. ' Silva. Souto e 
Thomê di)S Santos Pinto, nos officios e· act:ls 
desta. eleiç;i.o e d<\ de 1 <le marÇo not.J-se diC
fereoç:a. visível que demonstro. as fa lsilit-ações 
grosseiras a qu~ recorreram os ~imuladores 
dessa eleição. Não se precisa.rá recorrer a. pe-
ritos p:tr-.l. verificar as differenças notaveis 
entre aq·uellas· assignatUÍ'<\S .-

::;• Secção· 

:\' vi$t:~ cJo exposto não podem ser consi
der:tdas v :diclas as eleições l':~b:1.s e simuta(J:t:; 
destas tre:; scc~ões, cu,i:~s act:\s, :ll~m di:;;tu, 
apresentam f:~lsitie<t(:Ves que lhes tir;1m todn 
a authenticiciade. 

. ~,\R!~FIROS . 

• .... ':.:'J 

O município · ele B1trt·~h·os é um daquelles 
em que o JXtrtido a.utonomista conta m:1 i ores 
elementos. de modo~" ser iinpossivel veU:ceJ:o . . . 

-~~~st_a _ s~cç-:~9- ~p1:~~Q:t;ã_ .o_ uiÜmo __ élÓ_· ctà ~m_qua.lquet: ~le_içã!)_n_lli __ em.q~<'\.nJQ_!llilll.t.iv~ ___ _ _ 
·cadeia., c.le fraudes e fa lsi:fic:rçVes deste· mti- a sua cohe;;ftO e barmonia. Accresce que· ·outl'o · 
nicipio .. · com· ·que se ·-preteu1de acorrentar ·o ·partido · que :t:1mbein"'conta :elementos ·:1ll i ('-o · 
.ca,ndi4t•~O Dr. He:rculano B;áJldeira á i·epre:..- -partido~ l'epnblicano hi;;toric.o .chefiad~ .P.el.o. 
senta~ nacional, Sr. Dr. ·Ma.rtim: .Jtmio1•) nr~o a.p~esentou can· 

Como as act<1S da 3~ - e -4• secções,- irmãs- dicl:lto a - estt~ elei~ão •. de modo :. que - toda. . <V 
_ge11_1~a~ d~ta~ n~ f.raud~ =a~ ~.tas d_es:tà. se: __ Qp)20s~o :poude_cQ.ogxegar-s_e_·en?.· Jornc;>_"~l~. 
cção estão escript:lS· de ·modo a. ·não S•>. llies ·emdita.tur:~ - dó Dr: Carneiro dá Cúoh;\, ·que, 
notar defeito ou -vicio de org·ani:;:ação <llguma. a.lém dos elementos politicns; tem no muni· 

:Tudo em .regra.:como;llltmclt~ a. lei e .•• acon- cinio extensissimasrei:1~.0c;s .de J.>~wentesco e·ue:.- ... : . 
· selha a. fl'a.Ude; . .. .. - "" ~aruisarte: Jevill:J:S ii'iuitás à'sü'a cliuiéá.:-· ... '· .... -
· O que se pa:;son nestaseC()ão foi n execução Nest.Js coudiçoos er11. ce:·t;\ a :;ua. victc)l'ht. 
·do ·mesmo·plauQ·acouselbado·e·posto em pra- .sendo ·certo ·tambem que o ·govenlo : jàm:\iS 
tica. MS duas outras secç1Se:s. ComparecerAm conseguiria que o seu c:111did<Lto sahisse tt·i-
á elei~;üo e votaram 95 eleitores,~ concluid<~ umphante ai li, por maiores que fossem as YÍO· 
a votnçãõ, quan-do se-devia. procede-r â. verf: lencias qite ·mand:ú::::ê pri\ticm;, · ·· · ·. ·. · .. ,. 
ficaçüo, contagem e :Lpurac;:ii.o d:tS chapas re- Não qnerent!n resi:;oat··:se á derrot~\ e pre
cehid<ts, a . me:;a eleitor_al _S<!parou 21 cba~<IS cisando· a. todo_ tt·c~.nse :constituir uma . m;tiot·is~ 
uizendo S~J• .aqnelle v DU~el~O de VÓtOS olJtJdO p:u':.\ O s.:u .C;\Ildid:\lo, O govet•no pl:me~Otl 
Jlelo canthd:~to Dr. Carueu·o d:\ Cunh<L, d:1ndo tamheu1 tom:w ele a;:~~lto peh\ l'or~;a. pubhi:a. 
assim por terminados os trabalhos. Os elei- nqnelle mullicipio. Pa.1~1 - e:'tc• tim, a.nt•~s ,J:. 

·tot·es-prcsentes protestaram · cootl·,~ o ·arhi- eleiçi~o-foi mandado· pa.t•tvalli o··ca.pitão tlG 
tr:\lio e ·w~:g-al pt·ocedimen to. · mas :v mesa policia Ponci:•no conr,quarenta. praç:1s aréliw- · 
t·ecu,:ou .o protesto, pelo que ~ô lhes rest~•vn. o <;:L:· o doi'$tacarnento de policia alli · exi~tente. 
recurso. de . lev:trem-no ao tauelliiio publico pois, desde o estatlo de' sitio cle 1893 tem por
pt·ote:sb;.ndo . contra. :~ v;\liu~tde ela. .eleiç;.'lo, manécido ·semp1·e alli contill_::entes .m:Yis on 
como demoostr.- o •loc. n. 43. meuos nume\'oSOs p:lr:l apoi:n·eru os ttttent:\ui•S 

A act:\ 'não refere este inciaente; cert:l- ilo$ a;:entes do aovernadoi', os C)naes. nem 
mente ,porque ella. não e;...--prinie a verdade do mesmo á cust;t do'terrot· e di:: Tiolencias teem 
que ·ocêorreu; tanto assim .que tendo· sô com~ 'podido couquist..'l.i"iHein·eutb:; de fol'l,:a . politic:\ 
parecido novent:l' e cinco ·elleitores, tl\mbem. uo ·muni~ipio. . · 

. sito dados. como tendo vot:-.d-o 2.'~2, - m<l.iS 137, e ~Sabi,\-so · que ·o doi>ut,\do e»tadn,.l Dr: ·Es.-
c~mç ~n~C?~f!llln~.o. ape_o.~- !O ! _ ..... _ taciQ Ço_\f!Jb~;<que ~el}e;,got~ o par.ti~o. 9~. l),mt· .. _ .... - .. -

Q_ua.~t~ :-'~ . tl•lS!tiC<t<XJe:S . das nsstgnatur;)s go~. e os '(lar~ntes . .1~ar~ . P<?t·:--~~ .".'.~e:v.tço ·do ·~.: . .. 
vertfic~n;.~· p~1<? C<?Dfropto. do ot]icio e acta~ gov~r11ador, __ teU?ara <~: ~m pre1ttwa.. ·rle: ~ar .'. ',. . _ 

,desta eletçiio:C091 os da eleJ<~o de I de lll<\t'ÇO Ç?nta.it:.;. ~le1ç;.io· éle .. B:trrelJ'oS, çom~11nto que·· .·-:• .. , . 
_que;sã.o;·inteir<ime·ute-cesserirelhantes· as ·tl-Ssi:: ti.vesse· ã:-s~:\7.disposi.~·~a::1oz:ç-.aj~ublicá-·p(l,ri\··.'.:''7.7:t~: 
.!!'llatura·s·de:.Antooio·,Gomes .de Vascont:eiios;' ·impól:·s<F<tb •el'éito'ritdo': ,..~., . ... _:<·~, ... :~:: .;,<:.-;.,.;,'"'·· ·.=.:·:? ':.:v~: 
~Friü:iciscoZ:.Be:Cnn:rooiaí,::si-LV.l~'ê'·~Jóá' 1\iri:i:::~,Bü~' '=-"~:(;.!oi;(:ã.ti'ói4Jíe"dada~:..:màsõileliitlt:ssim':ilõile="',;::5i::~~ 
}~hi_ ~e'f_!vl~lto;~.ie.~do.: iiió-d·~~::'iiL"rn.oti\rq ' i1 ü~~ i\ li. o ·;go.V..~l·n~d6Í:'J#~f'§.cori:q!iJ~t:i: ·(\~'~ni~.!i!~ij>\Q.- ::>::·:.::f~ 
:_elelçao_;~;qu~ ,_u!Umam~ute::>.e -';<p~:o_çedeu,v.e.l)::. . nem.'')~,_cleputado :;.Dr, ::E:>!aclo~ Co.!ID~l:~:'l'~e,.,: .• ,-J.;i_::.:z;.~ 
:.:-... . - · ._::;:-~-= -~·:~ ~~ ~·~ .. ·- - ~ -=-·· - . ::~:·_ .-:: --·~.":'. ~::- ·~- -··~;·-::. · :~~ -- 7 .~ ~-:: .. ~:i.r· -·· .~_:"":,:-..... -~ ~-:-;:.. ·. :·· ,--:~-:.~-···:· ... - :::::·:.;.:·:=-:F=-·!"~~·~ 
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~ desemj>enbnr- 'o CÔO'lpró'misso~· como .se verà 
tlinnte rlo que occorr-eu em cada. uma. das se
cções eleitora.es. 

i• Secçào 

e<1o de maior· numero . c:l~ ~ e feitores que lhe 
houvesseQ} clado seus votos. Que o [ii-oposito 
dos protestantes én tirar desror~-o pessoal 
C P.I'OCilr:l.r .CoÍl.fiicto, Vê-se . QO ~m .Segui o te 
top1oo do protesto: c não .fórn a. .influencia 
benéfica ele musii·e coiicfliádol' não teri:i. :1. 

Nesta. secc~io til'on iost:l.IÍ:i'd:~.; mesa com m~ ~le_itq~l_ vo~~de,!\o ~di~~!.ó do ,coil.Selllp 
quatro mes.\t'ios, não comp:we~:encto Guilher- m~m·~!P\~l. par~ cç~c.hm: o.s .tr.~tBJh~~ •. ~;~.·~. 
me Cav;llcnnli de Al.buquP.rque aos t1~J.bnlhos MulS este trecho cit..iío m~o serve somente 
da eleição, como estó. mencionado na respecti- par-A provnr ~s.uqas .di$posfçpes dos pro~est!\n
' 'a. acta.. · tes; serve. t:unbem par;\. pl'ovnr que este não 

O processo P.leitcoro.l correu sem incidente ~l'a o J>.t·otesto. que elles h:~via.m :~.preseubdo 
nlgnm ; t\ntes de se proceder à apnr'<\.Ção t 1i :\ mes!l- .tlep())S de conclnulos os trnb:\lhos, 
preenchid<\ t~. vagn d:~. mesa com o eleitor Au- tanto :\.Ssnn que se referem·~ iotervenç.ií.o do 
gusto Ces:>.r ue Allll~lidn Junior e já se tinha juiz d.e direito à qual deu-se posteriormente 
conchtido to1los os trabalhos e .'l:wrado as para jnd.uzir os _!lli!Sl.rios a. volt:n-em aos seus 
act.'l~, h:\.\'endo·se re'til':ldo ClS m~:>;H'Í9S, quan- lo~Ns e lavmrer~. n~v:\ ac~'l.. · 

· -·- ao fot-11les apresent:.tdo em p•·otestopelo nre.'\l A mesa aceentu:\ a.mda. em seu contm·p~ 
do cMdida.to Dr. Her-culano Bandeir;\ e outros testo que a. acta. já esta v;\ lavrada. que não 
eleitores a.poiallO~ púl:\ força pub:i~ quo houve alteracão_uenltnmn. nn. ~gnndn. Mb, I! 
nesse momento che:;õ\v:\ de S. Jose da Coróa apenas a mt:nC<LO d(, pt•otesto. e I>Or ultimo 
Gry.nde, sob o comm:n.ndo do capitão Ponciano IJU~ houve o r o tento d;\. p·n·t~ do O r. Estacio 

- ·-·- e· a-fr•eote · della~o D.t'. Esta.cio Colmbr.\. ··- · Cormbra de rasgat• a .. neta ,~a,la~rada, o que 
.. :~m o.fim d~ evitar .no~ cónfij~io .. qu_e podia ~~do. coo~ta da .:v?~~õ~h~- q_il_e_ ~Qi_.fei~~- n~ r.es:

ter consequenc1as fat.'les, mter\·ero o Juiz de pecllvo hvro e da JUStlficacao em JUIZO (doc. 
diréito tio município, l<tvt•a'ndo a. mesn/ nova n: 45), ficando acima de tod(l._.~videncia que 
•lcta. nos mesmos termgs da.. que ,ja·tinlln sidó n~o honv_e n.lt~r<l~ão n~ vot.açito dO:dn ao cari-

··,- .. lavr.~da. ~·tro meoc:iO!lnr o proteSto· !lo fu6\.l thd•~to : Dt•• Caroeu·o du,. _Cunha: o que só ~e 
:-- -~-e.ma.ts elettMes, o que en1 nadn ,prejudicou a. po~ha. ter dado .cont-f:tlstflcação dt1. act-1. que Jil 

· verdade ch\.. eleicão. · · estava. l:wra<L'I. e assigna.da, e distribnidn.s cis 
~ .. Contr.\7protest.1.ndo, <l mes..1..•lestrniu os tun- boletins, quando levantou-se. o incidente do 

~' dnmeutos do protesto-provnntlo~quê -não -pro- .protesto . .. ·--· . ... ·. : _ . . _ . _ ._,. 
cut'Ou excluir •la rnes:\ o suppt.mte le"'al Menciona nioda a mesa. .'l. circumstn.ncia de 

. Francisco Antonio Lope:;, que aliás - não::. se só se ter r-etirado o. fireal do Or. Hercnlano 
apresent:u'tl para oceupár <• Joii·ar V<'"O até 0 Banddr;t depois de eonhechlo o r-esult.1.do d.1. 
neto d;\ aput~t C'ln. tt\nto assim ~que fÔro rio- yot.tção, ce~taménte pn.t':l combin:~.r no nss.1.1to 

. ~ealio pn'tl-substituil-o um eleitor. d:\ parc:i:t- :t mes:~. . .. D1ve~s , pe~o.'\S ouv!r:;rn-n'o ~on
lul::tde acs prote;;t.lu tcs e cujo nome n~ura r essa r que h<\Vl;L pet'(lrdo a. ele11;~ao por vmte 
entt-e os siguatarios do pt•ote.Sto. "' votos. r~ntt·e estas é \'alinso ci'testemunho do 

• • ·11. mesa declarou ;1doda em seu contra pro- t·e~peitn~ilissimo cidad~o Dt·. José Nlcoláo P2· 
t:sto n~o ter recusntlo o voto do. eleitor Joií.o I'ClL'l\ dos Sautos, o.c1ma. d·~ totln cxcepçao 
\•enancr? .de BaL·r·os \Vauderley que não estn· (tloc.~ n. 46). . . . 

___ . ~ .. va. nn. h~ta. de cha.ma(la,, :n;_i:; ~ ~imp_1esmente .. Ato'l:t utn..f<lC~t:l_que y.em prov;:\~' a. re~ul:t· 
ad.1ado o recebim~mto de seu voto p.1.r2. rtrlnde tle:;se plerto, :\ vera:vle tln. expt•ess1o 
quando estivesse cconchth.l:\ a chaina.d;\. lla1·:t da Ut'O(l., é que 'contando :\ secçii.o ISS elei
se poder- examinar o titi1lo de que cr:l. elle tnr~s, comp:we~'el•am e votaram sómente 104 
l>Ortaclor, e que o dito eleito,· não ma!s app:'lr- eleJ.tm·es, !alt.'\.udo 84, quanrio nas s ·cçües d:\3 
rcceJ<\.. eleieõés simuiadãs ·e frnutiullmtas. l!m· 250 

Veritica-se n~ora. que esse intlividuo não eleitores se dt\ éomo tendo ft\lt:, do 10 e 15 
era. eleitor, nunC.'llor(l. eleitor (doc. n. 44) eleitores. E hoje, a. ralt.'l. de comp:wecimento 
cn.hindo por ter·ra por Culil e ridícula a alie: de eleitore;;, o paqueoo numero de. eleito~ 
gação formulada. que comparecem, jã. é, infelizmente, uma 

.Não menos ridicula é ;\ n.Uegãç.'lo de que (\ provt\. da. verdade da. eleição ! 
.mesa. se .<\proveitara. do incidente p<lrn. fd lsi

-· - · ficar 1\· .vota~.ão em f:wot• do .. candidato Dr .-
-·- · · :~C~rneiro ~a C.unha, :nlJegação_sem um<\ pro~a, 

.· ,.. · Sel'}l .uma · Ci~cumstancia. que· a:q_~orise sem~ 
.:~ · ·~ . .. _ lha~te::s~~petta.... .. ~- .:.; ~.:.. ... ;~ ; - · :- __ . -.' 
:···:· ---:::_, St o Dr._Herculntlo ,Bandeira 'tivesse tido 
~ ',:,.;:.~,;~::-~.i!JJ:i~:de. g t!!lr~nt.~ .. ~ . • tces_,:.votos;'..e.!h,l.ogae-dt'S 
::~~'i:c .. -::: ~pro~es.t;.tn.tes'terem.por~tcntlidõ destruir á. ele i
. . .. · · -ç.ã.o, ser-lhes-ia facilimo reunir.Um<\ dcclaril-
:~--~ · .- - • ·:- • -~ - .. -.. • • • •• -~ - k ~- - -. • • • 

:? .. secçao • 
::: . ' . .. 
. A eleic:.ão nesta:secçifo:córreu sein o. riienÓr 
incidente, deixando· de-comparecer -.100:· e lei~ 
tores que a. probidade. pesso.~i ·e .politién. ao? 
cida.d~os.,cjue ;compu UIH\.fll,;:.,a. "mesa.,. :oã.õ:-ile~ 
C;?mo ton~o ~.mpa.reeifto e.':v.Otr(<fó.~\~Xnotes'it 
:uodõ\ para h~~r-.1. dn.quell~_çitl~ã:Os o e:s:~~ 

- - . ~. :::;:. 
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plo a ·seguir- que a me&~ 'e-m toda composta ·Iog(l.r e nã~ no antigo edificio da escolo. de 
de amigos d,., c:lDdirJ:.:to Dr. Carneiro 'da. S. José. · 
Cunhtl,e o candírln.to do g;overno não tevo alli No diu. :30 de maio o delegado ·de :polici!J> e 
representantes nem fis.~es. tnnta. corte?.<\ mais :1ge~tes do governo estadoal, aerigiilos . 
tinha de que não poderia conquiS4lr um SÓ pelo deputado Dr. Est:lciO C?imbra-, OCCOp:I
Yoto n:1queUe eleito•·ado . Nest:l. secção vo- l'am a c:IS<\ da eSCCIIa., fiugmrlo iznornr a. 
taram apenas 83 eleitores! tt":\nsrerencia do edificio, e of>rig.tndo pela. 

Um partido que prncetle ns~iro não prGoisa t'or~ um dús· mct<ll.rios Antonio l:'en;lira VI
da t'rn.ude uem da v•oleocia, porque confia na. ~:no·á a. permanecer c.lli , e mais com o sup
sun \'ropria força. na força rjo seu direito, e '(>lente Jore Lips de Ea:ros, e filzendo figurar 
neste terreno elle tom certem da Yictoria como presente um 'outro 'me:ario Este-ríw 
sobre o partido de n.\luvião orgaoi&tdo -pelo 1 Teixeira. Ferrã.o de Albuquerque, der.am <\ 
governador do Estado. mesa como insto.llada e dzeram um simula-

cro de cleiç'ão na qu:ü por maior desphinte 
_ . ~ davam como tendo comp.'l.recido eleitores que 

.:P. secf"0 ::: • votamm per-aute t~. mesa. legal, não contentes 
de ter amlado a força publica e:n uma ver-

Entre as cincocnt;\ c S(!te acta.s (<"tliilS cio· cladeira. ca~.:~da pelas ruas e cnsas do povoa.do 
cont<\ e oito com a d:~. 8" secç.ão de A~úiv agarrando eleitores e arrastando-os sob amea- . 
Preta. em duplicata), que me for.tm entregues ças. e com pancad:1s os que resi:>tia.m,~ pa.m 
pela Secretll.ri:l. da C:>.m~.ro, por ordem do o.ssigco.rem um livro como si tives:;em com
Sr . presidente dn comm'i~são de l>Odctes, não ?:~.recido e votado vero.nte aqueUa mesa 
encontrei a puplicatn quH se ·diz feita no edi- i!leg;1l, e Ulnndando escrever os nomes de 
licio.otuns.'\ d:.\ _escola; dc>. povondo .de .S. Jose 9U!x:_os_q_ue :Qã9 compareceram . Nessa elei
da Corôa. Gl":\nde, sob' a. iilirecÇão do" deputado <:ã<> deranl grande votaÇiio" ao- cii.ildida.tO 
est.1doal Dr: c~!acio Coimbra c com aguarda Or. Herculano Bandeiro, a qual .·se presume 
de bonra·de tiin çoriting1mte de 40 praças :\o ter sido de 211 votõs, porque a.·voto.çüci en
mn.ndo·do éapitiio ·Ponciano. EntretantO; em globada constante dn. a~ttl. que servó ele di-
1i\ce-da. act<t :d:t mesa. leg7tl reunida na casa plomn. bquelle caditlnto ·meucicina nas qu:l.tro· 
<le_"\'.ivend<\ do .eogeoh'ó~ Queimadas. », lugar_ secções do '!lunicipio 2.'54 \'Otos e só tendo elle 
prévin.mente àesign:i:do pelo - preSidente do j tido 4:~ votos o~\ Jo. sêccão, a.quC.llcf numero
Coriselho Municipal: é airtd:l. ern face ·ae·oütros (21.1) prel.<tr. a somma qe 2.'54- votos . 

.. documentos ·-q_u~ Wri;tn.Fei. · proponho-me "'. Para. poderem sünula:r uma. organisaç-;ro· 
prõv:ir· que· a ·· eleição Jfeita. no povoado de le:!i'al de mesa; foi dado ·como presente ·o ·me- · 
::;. Jose é nul.la de pleoo direito, primeiro s:trioEstevão Joaquim Fer1'iio tleAibuquerque 
}ior ser Simple§meote. Ur:là elei~.ãó simu);id,l, que nnquelle dia, :iquelln. m~'!Il:l. hom :lCha
sen-undoporque, qunndoJrea.l fosse, faltam-lhe va-se no engeollo Cocttt, do muolcipio do Rio 

. t~os.os requi~itos leg:t~s. · e por·tanto, deve Formoso, não sabitl desse -en7enho que dista 
se~ consider:,da como ·n:lo eJ:istt:nte,~ nulla ~eis Jo~uas do povoado de s. José·! como 
que é e que deve ser -para todos os eJieitos pro,·a. a justiílcnçio dada. om juizo e na. qo3.L 
jurídicos. ____ ·-··- - ·· . _ _ ___ _ se --r& uma.c.wta do Sr. Jo:~quim Ferrão L'as-

Da neta. da. org:misnção da mes.'\ eleitoral t~llo Branco. proprietn.rio do ~ngeoho rere
na· cas.'l. de viveUtlO. do engenho Qneimndos ri•~o. na. qual úeclara: 1° que ::;eu engenho 
consta o offlcio en: quo o presi<leote daquelln dista seis legu:1s dil povo:~~o de s. Jose e e 
mesn ·representára. ao presidente d<\ commis- situndo no município do Rio Formoso ;-2" que 
sã.o munioip.'l.l contrn. :~ pern:meocia. da mesa crrecti'~'a.mente móro na.quello engenho seu 
eleitoral uo po'I'Oa.tlo d'e s .. José da Corõn. primo Este\'5.<1 Teixeira Ferr<.\o rle Albu
Gr;\nde em f:lce dns 'l'iQlencins o co:~.e~.ão de tnlet·que; :;:• que no ditl 30 de maio (di:~. <.1:\ 
que fora victimn. o clcito·rodo na· e!eição cstn- eleição) n~o foi dito P.stevão ao povoado d~ 
doai ue 10 de janeiro deste anoo : e bem S. Jo~e :~.ssístir :1 eleiçfw, passando torlo o dia 
assim a respost.'l. do presjdento d::~. referida no cn!Jenlu; as5istindo ao trabalho ; e 4• que 
coin~issãoaeclar~nqo-ll:,eque.:Jelp.~_~l~~ . e.cG~ter o Sr. Francisco. Marinho d~ 
'l'ado o·caso de for~.a rnalc~~~~"lt?l([; ~~· au1a -~mandado ~ uns pape1s relut!vos a. 
da n.t tribuição QUO lhe ai\ ti'. § i1." ~o.:~odi·!i9 &leão .. \ elle (Estevão) :L~'>ignar. As; tos
d:\1ei çie 26 de Jn.ue\ro. designava ·<' c.'\S.'I. de temunhas · da. justificação conlirmam os 
'tiTenda do. epgenho Queimados C!lmP.riodQ. i!ÇIIS d!!. resP,OSta. do S.r. Joaquim · Ferr-Jo 
que"ô presidente~ Õ,<\ nj_esa · m~ndru;se t ornar C-a.st~Ho Bra.~êo; e o-proprió Estevüô erx1 ca.rt:1. 

_ _.püblico por ~lit:1l c9m a. antece.deo«in. le@L ~~bem appeõsa á · -rereridt~. ]n§tificnçiio, ·não 
COn~t"' aioda:''"da aétil. it. copi:~. do' edital ·man- se animando<\ sustent.1r ·. a' fa1sidàde ·. de ·ter· 

:· _dà'dõ 'ã.ffi..~ir-tórriando Jliiib1ici\:~." transferenckf est:ldo naquelle dia···no:povoadQ. '"'de s: ~QS:é;- •• 
_ -órderiadt~. • . Estli,. p<>rtant.o;pleoame~te.·j~sti-. proc\!ra.·illudit· :.i questi'io. declaraud.o que . 
:é 7'1ieã~ã.'~ã:reiiiiião'.ae)uesà:~eleito~r::;.n:~~u~J.!~: -~5sig~ot(~~~cicfas .~d4-:·e-z~~~t;l0..~8'~~~~-~: ···· 

:.• - ' ' ·- ·. -~ ·· , .. 
; ' ~ 

.. 
·-... ·--:::. - · .. - . .. ........ ';' .- ·. ·= 
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aoviR~"o (<!il<is em · S . .José· .. rllt Coroa Grande 
no ili:L-:30 tie maio dol sua· lin•e e espont.o.ne;J. 

-=-vontade - .confirrnanuc ~\S:li.m· o ·qu~ oiio· te :v e 
cot~rg'em de neg:u·. IDnc. b .47. ) Em 1-csposta 
a uma carb. r\o ca.ndidato Dt•. Carneiro da 

• ·o~nha {olliC. n. ·18) :1iuda declaro v Sr. Joa
qoim ~o C:t.stellp Bt·noco, confirmando '" 

· "re:spost:l._M_tcrioi:,"mii} o se11. rr.-im.o c c~·•T»"e
.,a:Jo F.ste...-;•0 TetXell<\ Ferra.o tle :\lbnquer
;JUC no.rlia :J() J,) lll~lio não s;.tlJiu do engenho 
·c;cca( 11o.ra lc!Jm· Hcl1htm~, estccc todo t> dia 
occup(l({o ;to t1·aiJQl/to• do ccm1po com os tl't\bn-
ll!:t:1ores. , 

- ;·.~- .. 

se dir. tcn·em servidó na eleiçilO d<3 S •. To~ 
(doe. r:. 50) . · . 

Prova-o ainda o fa.cto de não ter S:do lan
<:;lda. a neta. no livro de nob.S do serventu:t.rio 
desizondo para tál fim (doc. n. 51). . 

Por totlos esses me>tivos penso que -::~. tlu
plicat:t de S. José do Corvo Gr:tmle deve 
ser dc~prez3.1la como nuUa. de i>leno direito, 
por ter sido feita (dado que o tenh(l. sitio) com 
a presença. e intervenção dn fol'ça.; por ter 
tido logar em edi ticio diiTereote do l}ue foi 
!lesia-nndo ,. por se ter constituitlo a mesa. só
mente com dous memo~'OS, um mesario e Um 
suppleote ; por te1· assi~nado como p1·~eute 
nm memlwo da mes:~. que se prova n<t.O ter 
compa1·ecido ; por não ter sido JavJ•adn a ttcta 
n o Ji..-t·o de notas do csr:rivão; emfim pel(l. 
/;\lsid~•le e simttlac;:r..o evidentes e compro
\';\dus . 

.tJ.a. secção 

Evidentemente pr·ova.do como Jicou que· o 
mesar·io E:~tevam Tei:xell':\ Ferrti:o de :\lhu.
llu~rqoe niio este,•e pl·esente ao.;-:.cto~d•• org~\
ni;;<•çii.O da mes\ de~'- José. nem~\ este Jogar 
foi siqnet·, e que só der11>iS assiguou as act;\S 
d•~ elei~to do p:~.t•tido do Govet·no, restam só
monte dons membros - o_ mcsu·io Antonio 
l>croiro. vlnona., eonQido, scquestl'l\do pcl:\ 
policia, e o supplente José Lins do B<~l·ros, - . 
dous apenas, com os qua.es niio se podia con- Das a.ctas desta secç.\o D:lO consta Jrregu-

. 1 1 · - lnridade alguma nem protesto ou recln.mnçii.o, 
stituir mesa : nem portanto, . \;\ver e ei~W contra esk'\.oieição.-que foi -feita -no.-casa-dá-
(art_. j;3 ~ .!?_!ia lci_d:e._26~9.e_.i.an~iro) .· -· · ·- - Escola. i\!unicipa .. l nQ eog-enho . .Muitns-Cobrn.s, -· ... -·-pelo -documento n. ·49 proo;:I'"'Se que o ~\- - d 

.. -piUio .João Pt\Ulo Moireim. Temp'orol é ·o-presi· nãó cbmpM·ecendQ·OS .seiS·:tmicO$ re eraes que 
deu te dõ.\ Commissão. Munir:ipal.-e port~.nto 0 e:dstem . na secç:1<~ · e-mais 75 eleitores, todos· 
.éómpetêote ·nos termos do § 1 o do art. 39 dn. dn. opposição, QUe :P~efn.zem o numer·o de SI 

· " 1 · d · - d' · · eleitores que ·f;l.ltaru.m. · 
clt<\"a. et PM'<\ cslgD;\r: novo e meto para a. Comp<'l.recerom.-.117 .eleitores -que votaram 
e_leiç;i:o. ' .-.· - ~~ - rio candidato Dr. Carneiro da. Cunha. 

··-"'?ciõm~smo documento · o. 49 fi~ t:unbem Entretanto, tenào consta.tlo que os seis re-
prov~do_ que n. l).le5:'t eleit!!_rn_l._de 9u~im<1das f~ridos eleitores-do partido Iederal pre::tende
"«enstltwn-se . .lP.~llmeute;- pols-delx."lndo de ram r.uer pel'a.ote o ta.bellião um p rotesto, 

·:--éõmpi\i-ecer o inesario Antonio Viannn. e os que não foi aooeito por estarem jà. fóra do 
supp_leot~s .Jose Lins ~e Bat·I-os e· E::-teviio pt':l.r.O tega.l, al!egando que fllrn.m t"Ot:tr e 

· Teixeira Ferrlo de Albuquerque, ames:~ com- neh<ll'tl.Dl a. igreja. fechada, moskando que 
pletou-se com os S\tppleutes Hermene!:ildo uem .s."lbiam onde fu:1cciona.vn. a · secção; o 
:Suarqu_o .de_ :lmorim _c: Dt~-. ,·tlwrnxr. Aceiuly membro dll. mes;t José Luiz da Rocha, não 
<lê Gnsmão \Vaudel'l•ey • querendo que seu partido fossa conf11nd~do 

Que:\ eleiçr'oo de S . .Tose, ;~l&m •lo vicio in- com os fulsilicadot'es de eleiçOes do 4• d•s
sanayel d:~ organis~~çiiÓ Ua mesa, foi simu- tricto, réqtiOl'eU UU!::I. ,justificação em juizo 
lado, [ll'O\'a-o o li.tclto consta.t.-.do no contt·,v p:wa prov•\1' I]Ue . compar.ecera~l e votaram 

-Jl:·otcsto da. mesn eleitorn.l. d~ l'! secçft.O de ás lli eleito1·es, cujos_votos recaiHram todos D? .1 tr~ hoz-ils d<l. t.u·d~, pouc.o,ro:tis.ou menos, já candidato Dt•. G<~rneiro da. Cunha e que •~ · 
·ac:ll;w-se nn.' cillallP. de Barreil-os o O r. EstMio eleiçft.O. não compareceram os seis eleitores 
- Coimbra Yin•lo de S . José ~lcomp.1.nhat1o tle que tinha.m pt·etendiuo protestar a. elei~. 

:30 praças de voliciõL das 40 que tinl~<t!ll estado induzidos certamente n. accresceatar mms 
em s. José, qnt~llUO se tiye5se h;wido eleição, uma. falsidade às muitas que jà ornam o di
,,,~ 'IO'll tiv~sem vol<\do 200 eleitores, come- ploma. que ~njunta, tarnbem frllsa., ê~pe
ç:t.n<lo a.s 10 horas. não se podi;1. ter concluido úiu ao cand1dato Dr. Herculano Bandeu':.\. 
os ' t rabalhos e elle jà. achar-se na cid:.v1e de em s;.Ltisfaç;lo aos-desejos do governn.dor q~e 

_ ... B~~eit·os onde eutr•t>n dando: gritos ameaça- falsiticou a. lei do Estado ]l<\l'a. p'oder contt-
·dores. ouâr no exercicio do cargo. 

Pi•ova-o aiodil. o. enórmissiin3., estupenda Simplesmen.te pa.ra que a Co~misSão .fique 
votação dada.· ao Dr. Hercula.no":Baodeim bo.bilitadtl a. .conhecer qua.es são os to.ls1fi~ 

.. -.(2ll -votos) em contJ~a1fusiçãô .:i.96· que obteve dores de eleição. nó Estado de Pernambuco, . 
. , o ca.ndida.to ·nr. · Cal'lleiro da; Cu'íiui\ oa. elei~~to ollet·eço t\ rer<lrida justificação [ue faz honra. 

: ·presiilid<i. pela. ·me&\ legt\1.· .': . :. - aos cidadãos que .a.;. promoveram e ;ao . P!l.!'ti-·_.· 
:--~~-.Prova-o , aind;v.o 'J:a,cto · de:uãÕ;::tet·eui sidó do,~titko que"tem ~m seu sei9 holnens .tã;o. :· 

~Q~~t.;;o A:~~~1!::~~~~?:t~:v_r~.'~e .. d~,. ~ ~· _:-:~~-:: ;~~-:·~:<:".~'' ~-~ -.' ;:~o::~·::;r? 
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- BOM CONSI~LHO que ceotq o dezenove (119) eleitores do -mu
nicípio, · declararit il C<\ntar-a dós Dciput<úlos 

Um;\ eleição que começoÜ pa.rn o candidato ((\!~ ;t ·~lc,ir,~io r!uc ::;c diz tet• h avido ;dli não 
official pehLS f;tlcatl'UtiS e .fraudes dns Sccç:ÕCS jlaS>OII de llfO:'I. Chimet~t, fJOrque U:mt Se S:.J.IJia. 
·do município de Palmares, abslrn.cç;.\c feita qne tivesse havido eleição, c a simuh\c:.ão 
~a apotheose tina.l dn. r.·aude e dn; litlsid:)de sernpr·e p:·esuppcre o empt·eg-o ·de m<lios nm
'lll painel da junta a.pm'l.l.dorn IJIIP. 11Hl P.XpP.rlio ter·ines P•trn <~PJnU·cutu.t· Um<t cous;L difrP-rcmtP
f;liSo diploma., dAvia mesmo terminar, não da vc·rtlmleit·a. 
pocth\ deixar de terminar pelas esc;mdalosa:S ,\prcc:ie a iltustec Cl)l'ftmissão o valot· mOL·al 
e grosseiras frau<les das secções do rnnoicipio clesstl documento flUe .tcverú ser lido como 
do Bom Concelho, onde, p:ara. glol'in. que nin- complemento rlest;t cxposiçito; mas não deixe 
guem deve invejar-lhe, aquelle candidato foi tambem de attaudel' pam uma. outT-;t con
o uuico vota•.! o, não porque o. p:ú•tido d<\ op- :;id«l'açi"to qne o nu.;ne~:; assl!')'.m\turas 
posi~.ão não tenha alli g·r<·mdP. munero de d~ve :;u;;g-·~rli·-lhe, e .e: ~l · ··pat•J. mo~t.es, mu
proselytos, rnas porqne nã.o Ih~ lbi chvJo dado~ c ausenies si1 1'1~rmn 51 l&-es ou 
comparecerem:\ eleições phaotasticas, n. elci- numcr·n:;, "que ricarà redusich. <\ iuthe~tti
ções que sô se fizeram no tmp~l em que foram cid;v!c •lcss;ts act3S dauclo como tendo votutlo 
escriptas. . 57,1 eleiton:s. si 110 elcito!'es dccla.ram que 

Par:l. r.liier o-queJol'am as chamadas alei- :nât• vetaram·~ .. . .. 
~-t.cs. rlo rnunicipio de Bl)ru Cone«lllo. b:1sta :\' Yi:;t:•:d.: f;tlsida•l~ (Jne tr:'Lns•t•l:\.do p:lPcl 
que a illustr·e Com·missão de;Poderes lekt ;\ eles;;;~ n~tas revelando elei•,:ões L~ll~as, eu uão 
certidã.o do numero total de eleitores :.\list.•- llrecrl!:·ma ontnn· ll<t an::l~sc t~e outroS.JlOntos 
dos naquelle município ·que attinge a G2'> que ~to outro~ t;\ntos ' :tcros t~san;\vet:;, que 

-{doc:-~n:· 5:))·e-fa~.a.-- simplles -conft·ooto com :1- C?.o~trtuem_!)~r~t'<~_.t;_t~!;,l~_l!'-!Jlld!l~.~.?J!e. P.t~uo 
votae<i.o que .. acabll. .4e se:r dudil., ou que -se (hretto. Assan vert!ica-:-a a illustre commis:.. ... 
rli7. ter· sidó dada ao· cmtdidado Dr. Hercú!ano são (Jue o ·processo eleitor.\!. o acto da cba
n~ndeira· •. · . · mnda de eleitores · ? receui.meuto de votos 

Das act:\S das cinco secOões, const;\ que -;\ comee<Otl-Clll todas . :.IS citico ~ec~ües -~\S . rwrie 
votaÇ<'io foi esta: l' i;ecçíio, ·214 ; z~ · se~. lttll'aHla mcmlt,7., como cstú. clã.ra e expres~ 
·iS ;-:?"-,Secção, 80 ;-4".;SC_C<~â.O, 80.-e 5"-secçãq,. _saq:t~_ot_e ~S_Cl'.i(!_h_L_e,r~ _ _0_q~t U!n<t da~ !\C.t_às da 
J(r2; tudo o que somroa ~7'4 votos. Ora, sendo elel(;~o,- umcas por stgnal que--roran1 re..:.. 
o tot:tl do _eleitmwlo {cit. doc. n . 5:3) de 62.') mettrtlas. De medo que chega-se a conclusão 

'eleitores; .. temoS .CJUe,-dedl]zidos .. os .que:foram de_que :1. iostallaç_iic das mes;rs: deu-se: untes 
dados como tendo comparecido, restam ;;1 das 1to~c hor~t$ ôa m:ml1ã, ·ou-- eotü.o ·IJII'e uü.o ... -
p.'\ra mortos, mudados, alltsentes por·negocios. houve rm;t\llar,-iio de mes4s;- que e o IJUe se 
p:~.rticulares, d-~ent.~s e P<,r tantos mil outros depl'elteucle úas me,;mas uct'l.s . ~ 
motivos l Jà e realmente um<\ l'requeuch\ de "\lem d~ todas ~.;t<.'ls nullidades, urua só das 
.assombrar. L . .. - _ .· - . • . . _ . quue:; i'e~ut :;uiTicJCnte pam <1. comlemnac;:..1o de 

E agora, si a illustre commissã.o :1.inú<t tac? el·~i<~íie,; :lCCt'es:;e q'tié Uo ·éoufroi1to <.las 
attender para a circumst:ancia valiosis~im;\, a:;;;rg-na trll'a,:; dessas act:JS com ;).S da elelçi1o de 
ponderosissinia d~ que ·as. a:clas dessas · cinco !"·1l;- u:m·•:o J1>. ~-~>t:rente :w.oo, vc-se que são 
secções não mencTonam,: {nenhuma delh1s ! ) rut.:rr·:wtcJtt(• drllt)l'entes, outros, os mes:trios 

. o oumer·o dos eleitores · qu<~ deixà;·am de votar tll'll alênu1;~ da:;secçves. e-em out1·as ha ;\l~uos 
por nãq .terem CoiD'[l~l:ec:idO, nem t<tinbem dOS anti~OS, fl;L clei<:<'i.O de ·1" de lniU\'Ú, "com 
trar.em ·côpht' ,das_ àssigriaturas· dos eleitores. o_utt'Os·uovos, cm .. t:tl numero-que exce<Je .. <t 
des:;;es 'denodados 574 eleíitol'eS que votaram lTSt<\ dos mêll>\rios e suppleu tes nome;ldos
no candid;\to do pa1·tido Glo (JO't>e·mo. como em qne :são oito.Ji;~.reC<ln<lo :tnteS.(JUt ess:.1s mesas 
sua ingequidade camponia disse o tal meril- s:1o a::;._ qnc_ lict·vir~tm ua clei_çào cst<tdo:\l do
l>~o ·da I?esa. ·de s ... José d<\ Co~.óa Gl~~de, 10 d~J,.IlCil'll ·.l~ste ;tu~o, :JS quaes não pod~m 
na.o po<.lera· derxar de ·se t3SC.'I.ndahs;\l', d1ante serv1r nas eletções leder<l.es ·que tem ·suas 
do desembaraço com que se mMda. ao poder uteS<IS estl\!ciae:s, perrmwentes, deaccordo·com. 
verificador p:.~.peis falsos. que só servem par<t. o§ l• do <n·t. 40. combinado com o art. 6• 
comprovar a criroin'1-lidade de quem os fa- § 1" tia Iei de '2() de'j<toeiro. 
brlcou, ô.e quero mandou. ·tabr1cu.l-os, e de Po1· tudo :q~ta_nto tenho dito sobre as eleiçi>es 
quem delles se quer apro'veitar. . deste mUOlClJ)lO. talvez a.quellns <:llll que 

·Eu poderia não accresCE:otar mais cousa: al- .maiQr. -a~umulo de vícios sullstanciaes se 
guma. ·-a_ l'~speito .do· proeesso .eléitoral deste tenha. dadô,. penso:-_que 'estão" radicalmente 

· !UI,I~cipio sobre', õ:quar dé,ve incidir,. sev~ro .e: u_ullas as : eleiÇõ!3s. procedid~\s ·em tócl;\s "<lS 
:_Jnexo~vel, . o .juiz? da Hho~tre · <Jollllll.i~o·de, ~mco.secções elo refer~do .m~Uiicjpio . . : . :
Poderes·;· mas .:quero ainda o1l'erecer um~do-: · _.· :·: ~·:·- ... " ... :; ... :: ."- .. :,--;-: ~- .:· ~ : ·.-~·-:-. ·-: . · c' - ;. 

,cu~~ot_!:) ,q!le .~<l.~iii~~-.11J!.a.!lpq_ ~l.~•L_c~~-· _.i,.Q.<?.º,Çl!!~J?dO ,a ~J>resenÚ · -~~póSJ~.i:SÕb~e· .Õ ·: ._ =~ 
'-Botnconselho~,.<E~.;.um,abau:~.:·._;.•SSlgnado·:e~ processo:_eleitora.l~do~4.-;district<lde7P.ernnoi.::,::_;f,:j 

·. . .::<· •.. :· ·•·!... . • .• ~~-~ ·.: ~ • .. J:· ·_ :..t~.. . •.• ·: .. . ~'.,~: ~-· ----~~-_.:._,._~.-~_-.-.".·-·_.: __ ~=.---~ ~-·.' ... '_·~-~ ... '.::: 
- • - :-••:_·- ••• . ,;, ~:·: ~· "; .. : _ .· : · ·:..: •u - ··~ .. ·~:.··-; .. •.:~.: .. _ - ·---~:,,· ... :-::. ~ · 
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ANNAES DA CA:MARA. 

_ _buco. p(IS..<:<> :ti'seg'llt'(ll' n illustre Commiss:io 
de Podl'rO$ que, sem ter esquecido a. •teres.'\ 
dos direitos do ca.ndiolato, do qual fui consti
tuido pl'ocurndor. o Dr. Antonio de Siqlleira 
Carneiro d<t Cnnh~. vreoccupon-me pt·iocipal
lJI9nte o empenho dle denuuci••r as fr·a.ud~s, 

'violencias-e condem na veis intervenções qne 
se d<Jram em todo o decu:-so tia eleic:ão, :~ssim 

··como note! e depoi~, pi.\r:\. que, fulUJiuu.ndo 
S3>erameute taes abusos e tambom c1·imes. a. 
Commissão de Podel'es c :1. Cn.ma.ra dos Depn· 
tados, possnm dizer ao P:~.iz j<i. ter che~ado o 
momento de ~e colloca.t· a. verdade eleitoral 
acim~ dos interesses de partido, p<\1':1-IJIIP. com 
ella. posS<\mos te1' tambem n >erdade do re
~men de:nocratico l}lle :tdoptamos. 

Rio de Janeiro. 30 de a~osto de 1805. -
José 11Ia1·iam1o · Cámczi,·o da·· C-unlw. 

;x. 1 

.1ita da sessiio CS(ICdcl ele~ itt?t~ !'Pimulo,·c! 
·--·pãi:<v a.-elê.iiüõ ·-,_lo -4.· ilisí,·iéco, rr.·occdíclc' 

. '!o clia 30 de mai~ do corr..:ntc anno. 

nunciado o seu m1•go, polo presidente foi 
t!ito que consider:~.v:~. o Or. Mirand;~ conse
lhoiro rounicipn.t. não obstante te1· elle offi
cia.do a. e.ste conselho que deixava. delle f.\ter 
parte. pnrque nenhuma solução lhe foi d:\da . 
do t:\1 officio. por isso o ;l.cceit<t como membro · 
d(l. junw. :\pUl'<ldom desto quarto districto. 
Pelo fiscal no Dr. Antonio do Siqueh'a 
carneiro J;~ (.;uni.J;\. coroneL Jzacio M;\theus 
de almoida, toi <!i to que o protesto a.presen· 
t.:vl.o e inopportuno e depende de fundamento 
Ie.gal.iuoppo1·tuno porque antes de constituid;1 
a. ,i unta não e admi~sivel discussão e conse
guintemente deliber:\(ilo :~.lgum:~ e objecto do 
proteSto e nttinente ao modo por que está se 
constituindo a mesa. apurodora.. ainda. não 
em fun~io. competindo ao seu presidente 
compol·a pelo seu crilorio singular e accor<lo 
com a lei. Sem fundamento legal e o -pro
testo porque. sendo certo que o conselheiro 
MirJ.nda. manifestou a sua. disposicií.o de re
nunciar o car:ro. a renuncia não 1oi o.cceita 
e portanto niT.o se tornou e1l'ectiva por 
nenhum acto posterior do conselho. que· ate 
não declarou Y:J.gO o mesmo cai•go, não. tendo 
sidoacccita. a. 1-cnuncia. Subsi$tem· os poderes 

• do conselheiro. cuj<t interven~.ão se pretendeu 
4 .. ~ecç.ã.o de Palma.res no nrotesto adiante· atacar, do mesmo !DOdo qualquer func-

·a fls: . •.' • . . . . CÍOO:J.t•io p~blico_ não perde O C..'l.rgo ant~ de. 
___ ~-- _ --~ _ ·.. sua. demis.::ao. na-o valendo como tal o·seu pe-

Aos vinte nove di3.s do mez de junho do I dido á a.utol'idade competente para. demitil-o, 
anno de mil oitocento~ e noventa ~cinco, it.S que nesta con•lir;'"cl.Oa sua presença. na junta é 
10.horas da..manhã,.:no Paço Municipal, pre- a mais legitima, e retil-~1-o 1mport:~. um· 
zen te o presiden~e (;apit.ão L.uiz de Fra.!lÇ<'l..l a.ttentado eM J?es~o tem~o um vicio que 
Pereira, e os conselh•eiros ~enente;;..Fr<J.nCISCO a.fi'ect..1. a. orga.u1s..'\çao .. da JUnta apuradora.. 

·Borges de Oliveira. Jo~o · Pl\.reut.e de ·ol\veiro. Pelo membro da. junta m:~jor Pe1'eg1•ino 
Firmo e o suppleute mnjor'Pereg-l'1no Atr~1nso Affvnso Ferreira.. depois 1~e pedir a palaVl'a, 
_Feri·eira., e o Dr. :Jgna.cio A•nez:ico de Mi- foi rUto que acha>;:~. illegnl e ca.p:I.Z de Yicia.r 
randa. a.~sim como 03 procura:!ores dos completamente :l. apltraçã.o, que se vai 
ca.ndi•1a.tos D~. Antonio de Siqueira. Carneiro proceder. o facto de fazer pa.rte !la. junta 
(la. -Cunha e -Herculano Ban·~eira. de Mello, o Dr. Ignacio Americo de Miranda., mero· 
Dr. Leopol<\o Ma.rhlbo de P~\Úia Lini, ·a· ·bro resigna.ta!·io do cooselbo muoicipa.l, 
coronel Iz::t.cio-Maii.Jeus de JUmeidn, e pelo conforme sua. declaroçf~; expressa por oficio 
1·éteri•lo Dr. Hérculanó Bandeira. de Melto i~ mesma. junt:~., a que nesta contormida.de 
1oi Ui to; depois-o.e ter pedido ·a. :P-1.lavra. que. n5.o concorreu ab$olutamente paro. a. real i
não sendo mús· membro do conselho mu- zação de um acto illegal e a.ttentatorio á legi· 
nicip:~.l o Dr. Ign:.t(:io Americo de i\lirand:'l-. ti midade da. mesma. junta, como e a inclusão 
em vb:rude de ter· I'enunci:.\.do o dito c..·wgo do mesmo Dr .. Miranda. nos trabalhos da. a pu· 
po1· olficio reooett.ido M mesmo conseli.Jo, coo- raç-J.o; o pelo presidente foi dito que-não 
torme const."\ dn. acta. respectiv:l. lo.vra·1a em ha.v0ndo numero le,."al para. definitiva. con· 
vinte nove de dezemlbro do a.nno de mil oito- stituic;ilo da. ,junta.. adiava para o dia seguinte 
ce'ntos e. noventa e tr~. nã,o póde 1'..1.zer ás 10 horas da manhã, fazendo-se as communi· . 

· pm•te d:~.· junt<1. apuradora da. eleiç;.ío do ~ções da. lei. . Eu José Po.rente de Oliveir:l 
quart-o diST.l'icto, vi:;to como, tendo i·enun Firmo. secretl!.rio, escrevi e a.ssigno -
.cia.do,s.endo· ~ :m~ J>t~nuoeia <~.eceita pelo con Luiz; de Fr:~.nç.a. PereiJ.'<õ, pt·esldeme.- Jose 

. .- ~ho;:có~ pró.r.~ ~;!f:~.cto quer d:\ tom~a da Paren~ de. Oliveira·: ~irmo, secretario.-
-dec!~ãó· . na at ... "'.:.nct.'l., que1~ por n<~ ter Peregrmo Aífonso Ferretr.a..~ Fra.ncisco Bor· .. 

. - roaiúiómp;weciào :\.\una sô dM-demt\iS sessões ~tes de Oliveira..-Léopotdo .Marinho de·P~uln 
__ ":SU:b·sequentes áquell:tl. declo.ra<;<i.o.e :quel' :ti- L~.-. lgna.cio._ ,.Amerlco: · d·e Mir:~.nila.~, 
, ·:- natfu.ente :pelõ_: ·.fil.cto de não .te'r j~m:1is sid_o lgna.cio Matheus de A~eiª:~._. . . . ·, 7 . 

~,:-~~nvida49--P~o~t.Q:,con~9~o_=P._~:~,!llO _D~.l\fi· . . :~econh~~o.a-Ie~ra. .da.-~J.>13:;~\?-P~; que~~~ 
·: ,~c.,ra~-= que·=·d~-~to· e·de ~dfrattó-ha.Vla. r~- do secre~rto do <:en.selllo ·muntmpa.l,- ·o -.con· · 

--~~-.~~~ai;:~~--:·~~\;: ~,~.3 .~.--. ·-_--_:>~~:;:::: . ~~:' · - ·-- ~ ·o-2:;-· . ;::~\~··-:~.-.f 
4 •• ,. ..... - ~ ~ 
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selheiro José Parente dt~ Oliveira. Firmo ; 
dou te . 
1~m testemunho (la. v~ t'tl;J.de. 

P:l.lmares, 9 de julbo ode 1895.- Ursino 
Teixeira. de Barros. 

Reconheço a. firma. de José Parente de Oli
.,,eira Fit·mo. 

E' o que const<1. da. referida. acta. com rela.
{;ão aos cidadãos vvtados, á qual me reporto e 
dou fé. 

Palmares. lO de julho de 1895.-0 secr e
tario interino, Encas de .4~rn;eclo Lessa. 

Palmares, 20 de julho de 1895. P<~lmares: 9 de julho• de 1895.- Km 
testemunllo da. verú<l.de.- Hermel ndo de 
Almeida. .-\ lcotoe:W.o. 

Illm. Sr. corr·nel IV~.Cio de Almeida.-Em 
resposta <\ ca.rta que V. S. vem de me dirigir, 
tenbo a declar3.r que qua.n'lo entrei no p~.ço 

N. 'l..-Illm. Sr. presidente do Conselho do cons~lbo municipal, acompanhado dos 
Municipal d6 Palmares. 1' Dt·. Herculano Bandeira. r1e Mello e Estacio 

O coronel Ignacio Matheus de Almeida.pal"J. Coi~bra.. encon~:ei ~a ~rimeira sala (logar 
fins eleitoroes. precisa. que v. ::;. cet·tifique ou ! des~.,nat~o para: -~:s ses,~es tio mesmo consel.bo) 
maude ce1·titiC~u· ao pé deHIA quaes os mem- 1 o ct~ada.o captti:to LUJz da. ~rança . Peretra.. 
bros que compoem este mesmo con~lllo.com a. j prestdeme ~·J conselllo muntctpal, ~entado n_o 
respecti\'a. v .. ta.c;ào de cada um delles· assim ; seu resl!ecttvo loga.t·. a.comp~o~ado de_ ma.ts 
como. no caso de empate. em vota.çã~ entre 1 ?lgumas pessoas; que prestdt a sessa.o da. 
nlgun.; delles. qtlal 0 que a>ppa.rentemente re- JUnb. 1\Puro:cton~.., que funcctoo?u ua sala. 
p1·t·senta. ser mais velho. onde esta.v~ mstal.ada a secretarta do co?se. 
.. Nestes. termos . pe<le defe.rimento: .... . lho: mumctpat,. como -um dos co~sel?etr~5· -· · 

' . · matS>'OIAdos·deste conselho e por. Indtca.("d . 
Paln n:es. 9 de JUlho de 1895.-Iynacio M. d:l. maioria. da mesá ' que compunha a juot0 

t/e .'ltmerda. . . apuradora.. e a qual conferiu o tliploma da. 
Certifique o respectivo se:cr<!tario da junta 1 tleputa.do ao Congres.~o Federal ao Dr. Her0 

~pura.dora. . J. culano Bandeira. de Mello; que em minh-
P· 9 · · - . conscieocia parace-me $er-rnais velho o cidaa. 

a.tmares. de JUlho de 189o.-L. F• ança, ! dão major Fel i ppe Paes de OU veira. do que o· 
l're;;ldeote. · cidada.o capitão .Manoel de Souza Teixeit-:~. ; 

. 1 . . . que. finalmenté . . p:irle V ... s. fazer desta. r e--
-. Enea.s -· e Azey~d? Lessa .. conselbe11·J mum- ~posta. 0 uso que ll.le convier. Firmo-me de 
Ctpal deste mumctpto de Palmares, etc.: v. s. attcnto venerador e criado.- :,·ancisco 

Certifico. em presença do r&Jlectivo livro 'B?rgcJ de Oli..:eira. 
âs folhas sete. constar da act;s. <le apuraç.1o 
da., elei~:ã.o para conselheiros municipaes te
rem sido votados os cirladüos na ordem que N. ·tJ. 

se segue: 
votos Illrn. Sr. presi·lente do conselho muoici: 

Dr. Ignacio Americo de :Mi. pai de Pa.l mares. 
randa. ......... : ........ • • . 284 O coronel Iza.cio Matheus de Almei•la. para. 

.Capitão Luiz d~ Fra.nc;a P~- fios políticos. precisa que V. S. Jl:te Cl!l'tirí: 

.. reira....................... 2S3 que: 1°. o que consta soure a. renuncia. do 
Ca.pitão José Parente de Oli· con~eJb .. ii·o ba.ch:~.rel lgnacio Ame1·ico de Mi· 

veira Firmo ............. .-. 283 t·anda. tanto r' o l••gar de conselheiro como 
CapitàQ Atl'vn"'o Au;;usto da. do de f'l'esidente do conselho; 2', si em face 

Silva· Freir.-e.. . ........... . 280 t.lo o til cio de renuncia. o t'nnselho determinou 
Ca.pi tão Fra.ncis~o Borge:s de que se fizesse a eleição de pre$idente e si esta. 

Oliveir •....... ...... . .. .. . 2.12 se ft!Z para substituir o presi•leute resigoata.-
Capitã.o Enéa.s Azevedo Lessa. 25~ rio: 3' , q"an•fo teve lo~ a elei('ão do presi-
)!.tjor· Felippe Pa~sdeOliveir:.t.. 113 d~nte para o anno se~uinte: 4•, qua.I o tempo 
Ca~i~io Mauoel <.!e Souza. Tei- em que serve .!ada presidente do conselho e 
xetra.................. .. .. 113 quaes os casos em que se faz nova eleição;5•, 

~ruardino - de Pa.b·a. Cavai- ·si consta igualmente- da acta ter sido decla.-
c •nte.. . ... . ........... ... . S6 rado vago o logar de con$elheiro, em vista do 

Cupitão João Ferná.nd.es .Mar- officio de renuncia: 6•,. _si ,consta algum acto 
ques. ....... . . . . . . . . . . . . . . __ . __ .dQ. conselho mà.ndando_coil vidl!r o .primeiro .. 

·Carlos Sindeó ... : . ... : .. -~ .... · I stipp:ente a. entrar em~exercicio ·como conse- · 
C.\pi~.o Per_:egr·ino ~[qn;;p Fer- ··- -~·-'-~"" .:.... lheir<)~e nun:fero,e.nQ·~aso atnrmativo, <?: teo~~~=--~· · 
"-'l~U'a.. .. .-~-. '. . • ....... -·' . ~o-;: . . . ··:.· .. . · I do otllcto · e da resoluça.o que·consta da.-a.ctai· 
Teu.el!-te Flavio Augu:>to . da · a. .. esse respeib; . 7.0 ; si ~~;t:a, d~ ~ct.~ . .9~~ ,, ... 

\., Stlva. .Freire.:.-•• , •. ·• , . • ·: ; . ~ ·.. · .. ; :1 h ou v esse sido· declarado · ter pet·dido · o loga.r · · 
·c~a.r~· .. v . ..; : · - · ~ ··· - · · , ; .. 59 · · 
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de supplente Enéo.s de Azevedo Lessa. por se 
ter murla.do do município . Tudo isto ·em >ista 
do 1-..spectivo livro Cle actas. " 

• . ·Pede ueferimeoto. • 
· Palmares, 16 de ~osto de 1895.-l:acio 

•. · Ma.tl.ell$ :de .4lm.cida, fisCti.L do ca.núida.to 
0 1·. Ca.!·ueiro lla. Cu.nha. 

Certifique o resp!'eti vo secretario do conse
lho. Po.J.mares, 113 Je agosto de 1805.
Frmtça.. 

l:f. 5. 

DOCUME:XTO N. 6 

D!m. e Exm. Sr. Dr. Juiz de direito de 
Palmares.- Referindo-se a justificação a 
incidentes. que, segundo alleJ,ra. o justil1cante, 
se pa.~ram nt-ste município na. u ltimaelei· 
\~ Je-'el-a.l, oão me julgo competente para 
procedPI?:; ;i d iligenci a requerida., q ue1: ~ 
tra. e de um crime, quer se tenha em VIS~ 
obter prO\';t contra a regularidade do pro
cesso eleitoral, e neste c:1.so a dtligencia SÓ· 
mente poderia ser presidida por :~.utoridades 
fedcra<:s. 

Iltm. Sr. presidente do conselho municipal O supplica.nte recorra. a quem de direito 
de P,\Jmart>s - Di:r. o cç.ronel l7.acio ~fa.theus for . 

_de Almeida. QUP, tendo o secre-ta.rio •leste con· Diz o capit.o1o Antonio Bezerra. da Silva 
se1ll0-se negado a cumprir o despacho de Pereira eleitor df'ste município e residente 
v. S. na -peti~J.o jtUnta.. sob o pretexto ue nesta cidade. que a. bem de seus direito3 po
af.1zeres par~icula_:rcs; ~em por iS$0 o ~ue- li ticos quer justirica.r perante V. ~:c. com 
pli~ntP, pedu a \". ;S. dtgne·se dar a cerLtd;tO a.ssistench\ do Dr. PI'Omotor publico, o se· 

.pedid.t~., yi::to eQt.1.r:. y~ _e~g\1~"\.~·~~ _ q. pra,~p solici· g ui11te: 
ta• lo llll. C<l.mttl"cl. ~1~.-s fJe1lUtado:> p:.ra. pr0\'1\1'· i.o·-Q~e n:• 4" 'secÇio elúiior:tl desta. cidade. 
se·as illeg<tlidn.rics illtl."\' idas tanto na. eleiç;1o por ocea.:;ião da. eleio;~o ·de -30 de :maio ul· 
de 31) rle m•tio como na. sua apum~=-\o. Pctle r.imo •. o .bacharel Jo::e d:~. Cunha. L1berato de 
deferimento. M:dto;;. secretario da Estr:oda. de Ferro Sul 

Ptllmares, 16 de agosto de 1895~- l::ario desr.e Estado, apeza.r· de não ser cle;tor do 
Jiathc!!~ de .d.Zmeicla. - Lui:; de Fraara J>c· municipio,..interveio ostcncLvamente nos tra· 

· ·~·circ~. · ccqiit<1o •la guarrla. nacional d~tn. co- balhos da. mo~: 1•, mandando encerl'ar a 
maret~. <le Palroa1·e:1 e !•residente do con~elho chamada. dos eleittJ;·es, quando ainda bavia 
mun icipal do mesmo mun!cipío. . muitós .. êlllitores quo .: queriam :votar;. 
· Tendo-::e neg:1do o secretario aeste cçmse· 2·• ameaçando os eleitores; que censuravam 

lho Jose Parente ch"l Oliveira Firmo n. satis· tão irregular pt•ocedimenio; 3", sentando·se 
1\:zer o meu d~p:1cho na. petição junta, p!U=sO ao lado do president~ da. mesa, cidadão Car· 
a. s:a.tistazer o pedi t!c:> do supplicante na. a.llu· los de Farias, e ruancommunado com este e 
didt\ per.i\-ão. _ com os demais mesa.1·ios substituindo as cha· 

Ao 1. • O conselhEliro Dr. lgoacio Arn~rico pas do candidato autonomista. Dr. Antonio 
de Miranda mn.ndou um oflicio a mim. quo do Siqueira Canciro da. Cunha, por chaiXLS 
ent vice-presidente do CCinselho. passando·me do candidato do partido .feder;~.! lJr. Bet-cn· 
o exercício de p1·•esidente e allegando nüo tano Bandeira dê Mello. 
querer ma.is ~e1· con$elbeiro, i~to em novem- 2.o Que no l'ecinto da mesa. auxiliando o 
bro ou .-.utubro de 1893. bacharel José da Cunha Liberato de Mattos, 

Ao 2." Não. não ::e procedeu elei('ão para. arha>a·se Jgnacio Galviio. ·empregado fede
prcl'idente do con:;~>lbo em substitui~-ã.o ao ra.l da E:>trad:~ de Ferro Sul deste Estado, o 
Dr. t.liranda. qual não e eleitor deste município nem fazia 

Ao 3.• prejudicado, porque não houve p<~-rte da mcsn.,. . . - _ 
eleição. 3.• Quo mmto prtoxuuo a sala da 4~ Secf.!O 

J\O 4. • Os Presidentt·s !;ÜO eleitos por um ..._uudida ach:wam·se praça:; ~~e ca vaUartl 
anuo, procP.dendo-se no\·a ote:ç;io pür morte do esquadrao a•tado<ü. a~ma.das de cs~d~. 
ou l''·nu m:ia . · 4." t_~uc tendo comparecido pouco clep:>1$~e 

Ao 5. • Niio, o consel h•) limitou ~e :t litz~r insta !lados v-> trab:dhos da mes,,. o me:anol 
na ;\ct<t menção elo oJJir.io a mim uir·igido pelo Demo~t!Jenes RoLll·igues uão · const·ntiu a 
ruesmo d .. utOI'. 111e:;;1 que este tomasse parte nos trabulllo;. 

ao 6 ." l'ã.o. n~!la consta c:om relat;ao a. quando a ld n . 35 permittia n\ZeL·o, ~~();de 
t:::Sl~ quc..,ito. . que ch~gou antes_ da. ;\l;lUr<l.ÇâO.. . • · 

Ao -7~" Niio. r<·l~.ti"l':l.tnl•nte :10 CC>nselheil'O 5." Que na sec('"J.O ei~Jt-)11<1· que !un~JOIIOI 
(e não su;•pleme) . Enêas. de Azevedo Le::sa., na. bibliotheca. ni\o quiz a. .. mosa accettar o 

·. '"nad~ ã.bwlutamen·le con·s~ :· -- ~. • fiscal. a.pezal' ue..:ch~a.~ _este logo depois d~ 
'-=-=-,::--E .o ,_~~u~J~J?~O ~ .. ~!"fEt~!·:~~l>_~ _ _;-e~ponsa- mesarios. -· _ " . _ ·~-~: ....... .-:... ~. . _ · 

<:. · ~--·bilidãà.e ao,·llleu .c~trgo·. ··· .;·. ~ .:: .. :·· -~ . . 6:•:Que nt~. mesma. seê~.ãó :..dv. :.bib1iotbeca 
• · . Pa.lni:l.l'és .}6 de agosto is95 - ,Lui:; de achava-se proximo á. mesa a distribuir ~ha: 

:'·.:;•' :: ·.Fran~ci~~ê~~irã; · prêSTderi~. ·~·~" · -' .. , ·· :' pa.s.o delegado dé policia.. Pere.:,aripo :A.fi'o~ 
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StSSÃO EM 2Ú DE SETEMBRO DE 1895 
~--~---------------
Ferreira, cuja ordenança. conservou- se sem- da Estrada de Ferro Sul deste estai!o, o qual 
pre na porta. do edifl.cio da~ seeçã.o. . não fazia parte rla mesa, e nem ao menos é 
. 7.• Que na se-cção do povoado Pregu!~.a:;, eleitor deste município. 
est:l.Ç"d.o de Agua Preta, d.eixou de reunir-se 3. • Que muito proximo á sala da alludida 
a mesa legal, por ter no di,o. d:~ eleição pela. 4• secção achavam-se pr~ças de ca.valla.ria, 
manbã. se apresentado no dito povoado, onde do esquadrão estadual, armadas de espadas. 
~:>e a.clia.va. fu1·te coutiugente da f.Jrça. publica, 4. ·· Que Lewlt> comparecido pouco depois de 
o bacharei .José Mariano ·Ca.rne:ro Leã.o, juiz install:,dos os trabalhos da mesa o mesario 
districtal efi:ccti >o deste I o diskicto de P<ll- Demosthenes RodL'ia:ues, não consentiu a 
m;J.res, o qual não consentiu que se formasse mesa que este tomasse parte nos trabalbos, 
a -mesa sinão com a c::ondiçã.o, que não quando a lei n . 35 permittia razel·o, des·!e 
foi a.çceita, de darem os opppsicionist1s gran- que chegou antes da apuração. 
de vôtação ao candid<Lio do partido íedera.l 5. • Que na secçii.o eleitora· que funccionou 
Dr. Hercuhmo Bandeira de ~Iello; dizendo na bibliotheca., nã.o qnit a. mesa acceita.r o 
então o mP.Srno juiz districtal que, si a niesa fi~al, apezar de chegal' este pouco depois dos 
tivesse o o.r.-ojo de reunir-se, elle man''aria mPsarios. · · · 
dissolvel-a. pela. força, a qual deu ordem p~t·a 6.0 Que na mesma. ~ecção da bibliotheca 
não consentir ajuntamento-de mais de qua- a':lhava-se proximo á. mesa, a distl'ibuit• cha-
tro pe.>soas. pa.s. o delegado de policia deste districto, Pe· 

Assim. pois, o ju.stifica1nte requer e regr·ino Alfon5o Ferl'eira, cuja ordenança 
. Pede a v_. ~x:_, q_ute. ilistribuida esta e ~~ii~~ou-_,e sem_pre na por~ do e~~cio . da. · 
JUStifica.do quanto· baste no dia e hora ' 
que for por v-. Ex; designado, e com 7." ·Que na secção eleitora.! <lo povoado 
citaç.ão do r>r. promotor publico. pena Preg1;1iça.. e:;ta.ção da A~ua Preta, dei:'I:?U de _ 
de revelia, seja julgada a presente jus- r unu·-se a mesa. leg-,.L!, por ter no d1a (la 
ti fi cação por sent;enç:a, e entregu~ 0 eleição, pela. manhã; se apresentado no dito 
original ao supptica,uto,.independente. PQ\"Oa~Q._ ~n1~ s~ -- ~~cha.va -torte .coJiling~te ·- - -=· 

-dé tt·aslã:lo: ·para. lilélla. tazer o uso que de torça: pubü~- tiiitfia.rel ,r.o.~:~no · 
Ih · E. rt ..- Carneiro Le§lj;]~~ ~ttal e:ltecl'~te' . 

econvler.- . '. i'•· i" districto ue·"P.i'tln~ó qual nãb&&n-
Palmares. 2Ldejunlio de 1895.- "·bitMio titi que se fo1·masse a mesa, sinão com a. con· 

Be:crn.t. da Silca Pcrr:il·a. <li<.oà'O. que nã.o lo i acceita, de darem-lhe os 
opvo,i~ionistas gt•ande vot:1ç.ão ao candidato 

111m. Sr. juiz -distridal de Pa.lmare.,, em federal Dr. Herculano B1ndeir·a de Mello, di· 
exercício.-O· c"pitão Antonio BE::r.erra da zendo eu tão o mesmo b:Jchat·el. que si a mesa. 
SUva Pereira, eleitor deste município, e resi· tivesse o ar t·ojo de reunir-se, elte mauda.ria. 
dente nesta. cill.ade, a hem de seus dir·eitos di:;solvel·a pela. fúrça publiC;J., á qual deu or· 
politicos, preci~a. e pois l'equer a V. :>. que dem para. oã.o consef).tü• ajuntamento de mais 
se digne aumittil·O juslti1icar pet·ante v. S., ue quatro pesso:lS. : - . 
com assist~ncia do Dr , promotor pubiieo, o s.• Finalmente, qüe na secção que.func-
seguinte : _ . . · . cionou no conselho municipal •. a.ppareceram. 

1. o Que na. 4• secçao elettoral desta Cida:le, praças de.>farçadas e toram a.druitttdas a. votar· 
por oc:~.~I~LO :da eleição de. 3:J de maio. oba- 1 se tem que o mesarío Jerouymo de Castro. Sá. 
charel José da. Cunila Ltberato de Mattos, Ba.rreto a isso se oppuzesse. 
:sect·etario da. Estrada de Ferro Sul deste· esr.a- Assim, pois, o just ifi.:ante -P. a V. S. que 
do, apezar de pã.o ser elleitor do municivio. justificado . quanto baste no dia. e hora que 
interveio ostensivamente nos tl'ab:J.lhos da ror design ·do por v. S., e <'.oro· cíta<.:ão do 
mesa: 1°, ·m:l.ndando en<:ori"<l.r a. chamada dos Dr. promotor publico. seja. julgaO(!. a prova. 
eleitores. qua.ndo ainda haviam muitos elei- dessa ju~tifica..,ão por .~entença, e entregue o 
tores que que !'iam votar ; 2.~, ame .çando os original a.o .ju:;tificante independente de tras· 

_eleitnr~ que cen~uravam tão irregular pt·o- lado, para delle fa.zer o uso que lhe convier. 
ceflirnenr.o ; 3u, seotan·lo-se .:co lado do pre;;i- -E. R. M. · 

_c1en_tu da m~':'-· cid:ldii.o Ca.rlo~ de Fari::S, e Palmares. 25 dejunho de 1891. - .ril~tonio 
. ma!s com~u01c:md~ . ~'m este e com o:; de· Be: ,.l"a dã Sit-ça Pe1·ei1·o.. 

mals mesar1os, substltUtndo.a.s· chapas d~ ca.n· · .~. 
didato·aútonomista, Dr .. Antonio de Siqueira . · D h .. . ·····--' ··· ., · ·: 

JJarneir? . ~~,:cunha., por.cbap~-do ~n~i~ato . . -·· ·, _··,.- , esJ!a~-0
, _ .·.:·· . '· , _ .. ~ 

do partido Jederal Dr: Herculano Bandeu-a. de . d fir · , · - - - · ··~ ·- ... :.;.: ... -= -":::---:·-=--·"·::-::: 
..c; •• M~,Ilo ~ "; __ ,_.,. ~::;":-·' ·· :;:: :,:-.,-~-(':~·'·"·::·:· 7'T~'~>:·~ : _=·· · .rn -~ 9~~p_or;;--?~o·;· ter}Ly~ co~P.~.t~n.~l&: · ,~-:_·_-,~ 
~--. :2;0 •·.Que··. ·no: reç1nto da.mesa, au:uhapdo o P~~mar~, :-T .rieJ~~ho. de 189<>.:-Ly?~ ,· •. :. ,;: __ ,.,1 

.ba<!ha.reposé: ~!1:. Çtlflba~J·l~~to_iie,.M:!ttos, : ~pia-:-Ter~cV de::_-protes~<r' elêi torai .... Aôs: :"c .·: ·.~ 
· ::achav:ar:~~ )gn?-J:!O Gal v:~, _empr~g~oJeâeral .trmta. c!lá-s; do mez· ·de maio de ·1805, 7°- 9,a .. 
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Republ~ca. dos Eslatlos Uni•\os do Bra1.il. nos!.a 
1
• a..~rn o § li do ar t . 43 da. lei citada.. Pro

Cidade de Palma.re.~ •lo Est:tuo :le Pel':t:tm- r.e;tarr. . /ina.lmente. contt·:t. :1. apu~.:io da. 
bu<lo. em mou CarlOrio, it~ 4 hl>l'<\5 •ht ta t•do . ~!eic."io, na q u.tl deixou-se de observar o § 12 
llv mesmo dH\. per:tnto mi:n t;tbcll i:lo com- : do ~ít:l.do :trt. 43. d;tnclo is~) Jogar a que o 
}}il:l't'Cera.m vs cid:vl:los eleitor~s d:t •t·• s~cçrw ; IIJN.:cionado bach:trel LilJer:l.tO de MMto< tb:esse 
etci~ora.l d3~tc munici.pio. I)'"~ run :~iona. nn escan·lalo~a e ,·isi~~l ~ub5tituicii.o de cha.!)as 
e<ilficio q:.1e serve do c~t;lç.;i.CI. dono:nir1ad:~. qu~ conr.ioham o uome do ea.n•iidato 111·. ~m· 
Ut'Sa. da.' Es~t·ad;:. <lt: [~c>ol't'O S:.ol ue Peroam- tonio de Siqueir<t C;~roeiro tla Gnnh:\. t>Or 
buc(l. e ab:1.ixo assignados. e mo requeret·am CIUtras 11ue tirou d\) bcl>o do p;tletó. coni o 
verbalmente os ole nome:; C:tntllt.lo Feijô de U(lme rio candí"<tto Dt•. Hercnhtno f!a.ndeira. 
Mello. Rod•llpbo Rio d;a. Silva. Va.lenca e João de Mt llo. para o que conservou-se fechadas 
Pio da. Silva. V.1leoça. que em minh:\5 nota.:; as port:ts e janellas da sala onde funccio
fosse tomado por termo e tmns':ripto o pro- nou a se<'Ção eleitoral. com excepção ele 
testo do teor seguinte :-Pro&o.;to- 0;; abaixo lunn. p'>r o:J:1e entr-.1.va o eleitor chamado 
;tssignados. eleitores d·t 4" $e(;\·ã.o elei toral rh para vot;l.r, dando logar tal substituiçiío a. 
cidade Palmares, i'unrhdos no§ 27 tio ;wt. ,·ehcmentP.s protestos dos eleitores presentes. 
4~~ d:~. Lei n. 3:> de 216 de ja.neu·o t.le 1~92 osquaes fora.m pelo me;mo bach~rel ·amea
Yeem per·a.n te o t.abelli'ão Ursino Teixeil'a tie C•ldos de serem art•:tSt<•dos pela força cita.da. 
Da.t'_l'03 pro&estlll' contm ns irl'o?,!tUiari·'ades 0~ abab:.o as;;ignados :~proveit-'1.10 :l OC{'.;~siii.o 
ha.vtda.s no processo eleiroral de hoje n:L par.t declararem solemoemente que aquelles 
rer~1·ina.. 4• secçM p:1.r<t tt'll deputado r~- de entre s·. cujos nomes se acham no 
d E:ral;-na· vag<t ·do7Dr. 'A ntOuio · Gonçalves lh•ro de ch:~.mada. votut·.a.m-no candidato Dl'. 
Ferreira.. Pr•otesto em p'l'imeiro log;tr ~;orltt·a Antonio de Siqtteh·a. t;:Lrneiro da Cunha.. e 
a recusa. rurmal do fiscal do eandidato Dr. q!le votn.r i;\m no mesmo candídn.lo <• quelles 
Antonio de Siqueira Carneiro d:l. Can!1a. teita. que pela. :;::speu~'lo inesper-d.da dos tra.b:ll11os 

.. . · pela ~lesa eleito t-al. .sob r<.> pt·ot~sto de ter ddtom~>s. lléixamlll de exercet· os seus direi
sido lavrada acta da i nsraUaÇiio d<• mesa. que tOs. Outrosim, uecl:1.1aro que o pl'e.~nte pro· 
occorreu• ns 9 hot-as· da. mt~.nhã: ll~'ra. em te~to lbi recusarco poll• mesa. elc::itoral.·ac:on
queo referhlo fisc,1.1 :tp•resentou a pl'Ocurn.ção. ~elhada pelo mesmo bac"arel Liberato de 
tendo-se começa•lo a cha.m3.dt~. ás no-ç-e; horas ~attCis. Quarta secção eleitoral uo 1" dis· 
e ·quinze minutos.· . .,_ - ·tricto •lu município do Palmat·es. 30 de maio 

Em segundo l ·l)!'ll.r protestam contra a pre· ~d .. 1895.-candido Feijô úe Mell•l, Rod.-.tpho 
sença de praças de cavallaria. e infanteria. Pio da. Sil\·a. Valença. Bellarmino Antonio 
tendo estas as lettras 8 E. na ft·ente dos bo- Soare:> da. Fonse~-a, Francisco Ca.rrilo Linha
net~. a.s quae> se achavam esta.cioun.d<ts: res. Joã.o Pio da ::\ilva Valença.. Pe·lro Alves 

' junto á por1a da. · se:cç;lo eleitoral; tontra •'a Silva. Acdoly. Lonrenço Americo de Mi
o disposto no § 26 do citado art. 43. mnda. E$peridião .Jose da Silveira. Manoel 

. Em terceiro logar. protestAm contr:~. a inter· Eugo:nio Wanderley. Jose Rutlno d;\ Silva, 
venção tlirecr,, e ostensiva do secr·ett\rio da Manoel Casimiro da. Silva, João i\Ianoel de 
Estrada de Ferro Sul de Pern:~mbuco. o ba· Lima.. Antonio Presciliano Tllemudo Lessn., 
cha.rel José da Cunha Liber11t0 de !llatt.os. no::: Ft~J.ncisco do No.scimento Lins. José Caud:do 
trabalhos d<l. me.~. a:pezar de nã.o f:1.7.1!r parte rle Lima. Manoel Alves da Silva. José fr:~.u· 
d:~. mesma.. nem ser e !.eitor do município. im- ci$(!(1 da. Silva.. Francisco Raposo J.os Santos, 
pedindo que votassem di\·e,'$OS do$ a~'l.iX•l ~lan.cel de Oliveira. Coutinho. Geminia.no Se· 
a.~signados. apez.'l.:' r!e exhibire·u s~ns titulo~. vero de Araujo, Manoel Francisco Pa.•\ilh:~, 
dos qu:~.es con~t.av;~ se• em elei ores ' 'Otllntco: Antonio Cau<it•io ue Albuquerque Ta.té.A:1rão 
d:t s~cçã.o e de $eus: nomes se nchnrcm na An•lr;túl! G •l vão de Siqueit-J.. ~·,·affcisco AI
lista. da chamada.~ de~cidindon rbitra.r·ilunente çe.~ Carn~iro. Er:·ede de:: Siqueira Fi::;ueiredo 
qualquer dU\'id-. que era. suscit:ula durante a 'alença. ~use .Martins de Oliveira Sobrinho, 
chamada dos· no11te:r d•)S vot:tntes. fazendo· Jose Ft· .• ucisco Cort ~ Filhu.~ Joaquitn Catmllo 

· vo&a.r um meniuo d•~ 14 nnnos com t!iplom:l tiult;tJ·es. Ju venc:o Alvtts de Gôe$, Jo:;é Fran· 
de outrem . .Etn quart.o lüg:Lr. prot~st:t1n por c•s~:o da Silva. Jvão de Deus de Araujo Ca· 
terem vota.·lo ne>ta. s~..:çii.o el.itores ue qu:u·· bt·al. Aut<miv Antunes Corrêa Filho •. Jer •. ny· 

- teirões · designados para ,·ot:trem em uutra.s mo t«>J.olp!to Antunes ·Corrêa.. Augusto 
. :secções, dan 1o log-clr a que ta.es eleitores vo- Americo Leite. Maood Yicente âe Oliveira, 

· ta.ssem· ma.:s tle uma ·voz. Em quintO logar, Agtonio Jose ::>o.tres.Caudido &rhos.~ dos:San· 
:·~. ~-- :protestam contra. . . o- lâ.cto de ha1'~r-a me..:a. tos. Aureo-Ad~litl>J d.: Leã.o • . JOil> Soares da. 
.2:~ . encerratlo o recebimetlto das cedula.s fazendo Costa, · Erãsmo ;da ·silva. Va.lença., Osorio da. 
~~~-':-:: suspendêr "a" clliiinada·;·nü.o·obst:l.nte·a.s·eue.t··· ·:.>il va.· Va.lenç.•.· .Jo>e fra.ocisco dos,Sa.ntos;,V.i· 

--_' ·~. gicas-reclálnações ·M :imU:itós éieilores que ~e ctalino .Jose da Sil.,·a. [reiieõ.F'rancisoo ·Mene
;.;.,..,_~- achavam-presentes e. não tinltam. ainda. ex- .z~ de.Medéiros, Mao~L l<aposo dos_'Santos, 
·.- ·e l•cido o seu direi~ de voto, infringindo-se Bella.rmíno Jeminia.no de Anchieta. e-suv~; 
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.Toã.o Pereira •le Araujo Cn.rdoso. Mil!uel Ar
chanjo de Boroa:. :João d·o O' Pereira. Feliciano 
DrJminlr08 d • SilTa. Epiphanlo .losê de Lima. 
Rraulio Baptista de Sou? .. a.. José Rodrigues do~ 
S.'l.ntos ~ Sill'"a., Manoel Vicente Deus. Anto
nio Mathia.~ re Mello .. João R.!cardo da. Silva 
Guimar-:ies. rreneu Cavalcanti, Filgueira de 
~leneze:<. Daniel Francisco Lima, .José Rotll"i
got:tl de Lima._, Elva.r Alves dos Santos, 
A Yelino Ca.rneiro da. Silva, João Bar
bosa dos Santos. Corliniano rln. Silva Go
mo~. Rento tle Almehh\ Vasconcello~. Fran
cisco de Assis Pereira E:arbosa •. losê Francisco 
Cavalcanti de Albuquerque .. José Pantaleão 
de :'\lello. Jn$é l1on~lv1~s da Silva (2•·). Fcr
nan 'os C;Ha.lcanti de Mimnda.. Ildefonso 
Americo de Mil'llnda. Leono.rdo Bezerra C.'\
Vll.lcanti. Joii.o I:maciCJ de Medei1·os, .João 
José de Lima., José B:ltrbosa. do Nascimento. 
.Tosê do Arimathêa. de, VR~concellos Coelho. 
Podt·o AntllDes Cor·rea., Laoca.dio Anto
nio •1(\ Le.-'\r·: João l\·I>~rqucs Florentino. Ma
noel Algemit·o Ulmngeira •. João Baptist:\ de 
L~ão. José Ferreira de Lim:\, Antonio Gomes 
Teixeira. Jo,'tqÜim· Bezerr.l. ·cavâlêiiriti. Pedro 
Fa.IC'ão de Azeçoedo. J~:é Gomes Ferreira Ju
niot· . .José Geme.~ Fc~reira. José R·)drigues de 
FineirPd•1. Galdino r.ome-s da Silva. Jn;io 
Cimpos de Mot'<te$. Ri·~,rllO Jose de Mello. 
Francisco Gonçalves r·arnciro. Franci,;co Her
cu l:1nn da Crúz,Cbt'ispi m .Jose d:\ Roch::~. Leito, 
. Joiio ChrYSO!:tomn Bisp•o . . ]O$e Gonçalves da. 
~ilva. Aarão FerrPirn. Callado. Manoel Vicente 
Dia.<~. Geminiano· Sevei'CI de Ârall.io. Eltas Al
ves dos Santos. Fra.ncisco r' e Oliveil'll. Couti
nho. João Eleuterio rle Lima. Manoel Pereira 
Sobt-:tl e Lourenço "&!ZetTa. Cav:1leantL E 
ma.is ~e não continha. no -protesto em original 
;~cim:l transcripto. que me reporto" e dou fê. 
E p:wa constar me pediram e requeret·am 
Jo::sc o pre~ente t•,ma,to nesf:<'- nota. o qu:1.1 
et·;t rundado nrl lei e re:.:ulamento QUP regem 
n. rn:\torill . O que o fiz e é o prE'~eoLe. pnr 
mim tabl'llliiio e.•cripto e transcriptO·cm pu
l.tlico e rast' com o signal de que mo. e vai 
o.s.signado pelos proU>.$ilnt.Ps. Eu. Ut·:;ioo Tei
:Xeitil. d~ Barros;·txllelliã.n publico. o esct·evi e 
~n.ct·e,·i.-C\nrl itli"a&oijô de Mello.- Rotlol
pllo.~Pio da Silva '\'l'í.enç,a. -.João Pio d:L 
Silv<t Val~nça. E t• ais se nã.o lê no protesto 
ncim:r copiado do propr·io ot·iginal.que me re
porto a dou fé. - Palmn.!'G$. 31 de maio de 
l!l95. -Em te-stem\tnho da verdade . estava, o 
sig-n:d publico. -0 I• t&tellião publico. Ur
$iiiiJ Tcir.ri1Yr. de Rt~rro.•· . 
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e Antonio Augusto Pinto ~i beiro, e quere
conheço serem os pr·oprios, e me diss(\ram 
que etn ''irtude dà lei e regulamento que 
re~e o processo eleitoral na.~ elei<;:ües pat·a 
rlepuMdo fetlera.l, e na. qualidade de elei
tores em pleno gozo r e seus _direitos civis. 
da. 5" secção eleitoral des1e município de Pal
mare;o. vinham protestar. e como tle r~cto 
protestam. contra. o inqoalifica.vel procedi· 
mento uo bacharE-l José Mariano Carneiro 
Lt>ão, representanto do governo do E~t:~.dot 
ne<sa. secção eleitoral. 

Tt>ndo si· 'o pt·ocur:tdo elle protestante. ba
ch:-tr~>l Vicente de Farias Gurjã.o Sobrinho, 
pelo menciocado bacharel Carneiro Lriio. 
pu.ra. em nome do ::o,·erno. cbe.,<P3.rem n. um 
accorc!o na rliskibuiç.iio dos votos para os 
canditla.tos Dr;::.. Antonio de Siqueira. Car
neiro da. Cunha. n Herculano Bandeir:~. de 
Mello. re.~nrleu-lhe que o unico accor•1o 
que tinham a. razer era. esperar pela re
$posta. da.s urnas, e que. com os seus atni!!"OS 
se re:>ilnlariam. qualquer qun fosse o rcsul
tll:'O: retorquiu-lhe o represent.1.nte do go
verno· que . sendo assim e: ·recoti"hecenno ;\--
trrande maioria. do candidato Dr. Carneiro da. 
Cunha. não consentiria. na. E'leição, não con
~ntindn tam~m na formaçi'lo ·da. mesa, nem 
nos :lgi'up::~.mentos. sen·'o nesse acto re;;pon
sabilis.a:'o por elle protestante, por qualquer 
vinlen.-:ht que bouv .. ~e. · :- - - . 

Retirando-~e o rPferido bachn.t•el Carneiro 
Lt>ão. foi colloc.1r-se em fr,ente a uma. força 
de 30 praç.1s do polici:\ e úín· Ca.bo; que par:~. 
o Jogar da. elei<:<i.o !oi remettida. pelo go>enno. · 
m;lodou lecbar c predio onde tinha. de func
ciooar a mesa eleitoral. dando ordens ter
min~~.ntes ao dito c:l.bÓ para lazer dis
per::ar q\ialquer lljuoUimento a pannos rle 
fac:'io ou como melhor entendes.-5e; acc1·r.>sce 
lllt\is que, a e$$:1. força.. que se nchn.va. 
armada com espingard:l.S ·e sabre;; e muni
ciada. <'Xistiam nwi:> praças de C<\va.Ita
ria e$ta,doal. Em v ist.1. de tal proced;mento 
os protestante:; lan:u";l.m o protesto que a.pJ·e·
sent.am com o;: respectivos tirulo~ e assigno.
dos pelos eleito: es que declaram rolemnemen
te. qu~ <.le acco!"dO com as su:~S com'iC~;ões po· 
litic:1s suffr:Jga•·iam o nome do candi":Ltn lJl·. 
Antonio de Siqut-it'a C.1.rneiro da. Cunhn. e 
requeJ"iam losse dito pt·ote:>to transcripto em 
minhas notas. dentt·o em :seguida :lO pt•otesto 
que v in ha.m úe· fazer. · · 

E' o protesto do teor sP.guinte:-Nó;; eleitores 
d:\ 5· secr.,.l.o do rnunic.ipio f e Palmnre:;. [endo 
cont pa.re<:ido e de.,r.>josos de \"Otar no illU$tre 

C(lpia - Pr:ou,;to elElitoral-.-\os 30 dias do Dt·. Antonii> tle Siqur.>h':l. Ci1rnei:·o ·da. Cunha, 
mez de 1naio de 1895>. nesta. ciúade úe Pai- déixamos de·assitn o làzer, porque I? goVE-rno. 
ma.t·e::. do E.:;ta.do rle Pt"rnamhuco. em meu prÕCUI"an'10 a um tle nós, o bácharel V:iceote 
caí·toi·io·. per ;J.úte · mim. tabellião- comp:.we-: "dlil FM·i:~ _Gurjão Sobrinho~ para fa.ze1·. um 
cerain os eleitores Dr. Vicente de Farias conchavo. e este:não a.cceitando pot· ter gra~ . 

: ··- Gürjãõ Sõb1·inn";:rose-Fernatl;~es·.s.a:t~e!>}Ql:"ge· d~ ·J1!a~ió_f.i~,::.o·:,)t1~s~o-·governo;:~ep~~:~~ta.·1Õ · '~;-



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 17:22 • Página 58 de 101 

~·-~·- 47ó• .. -

na. pe.~a do Dr. Josê Mariano Carueil'O Leão. 
declál'Ou que não consel'll ia q~1e >e organi:>asse 
a mes~. como de facto assim o fez, pelo que 
nós protestamos por semelhante coaC(-ão. Po· 
voado de Pregui~. 30 de mai() de 1895.-\'i
C&Dte. de Faria;; Gul:ii'i.o Sobrinho. Set·~tiào 
Licurgo Wa.nt.lerlE:-)'.JO·é Militilo Wandel'ley. 
J::sé Fernandes ~lles .Jorge. JoYelino Armi· 
nio de Araujo, Francisco Ah·es da Cunha, 
Antonio Augusto Pinto Ribc:iro, João V:Lien· 
tim de Souza Paes, Pad:rn L. Ca\·nJcanti, ~Ia
noel SeveJ·o Bat·ret,), Jôi"IA) Bento de. Gouvêa. 
Norberto Leopoldino do:; Mc.ntes. Joaquim 
Pedro Torres Gallindo. Antonio Justino de 
.-tlbuquerque. :\nt<•nio Tito de Almei~)'· An
tonio da SilY:I. }.hia.. Mn.noel Francisco Freire. 
Josê Luiz de Fr:\OÇ<\. Tranquilino Barbosa dos 
Santo$. Narciso João do ~~cimento. João 
Cancio •1e Brito. Jo,é llderon;o de Mello, AI· 
fredo Rodri~uesde.Miranda, Augusto Ce:;.'l.rde 
Miranda . .Jose B,•rbosa dos Santos. Ar.tonio Gon
ça.lves Santos. Antonio l~rreira.'le At-aujo.'M:~.
noel Pires Leite. Antonio FsteYão Pessoa de 

· · Lima..João Florentino de Olveira,João A 1 ves de 
--- .. Castro. JoSe·AlVeS ue·C:astro. ~!anoel cavai· 
•. ca.nti. _ \Varderlt-y Lin1s. Antonio M~rinho 

.. :;. 

da. Sil ,.a Sucuarana. PedrÓ ca.ndído de Souza.. 
Roberto José Ferreira, E mais se não con
tinha no protrsto aqui fiem e fielmente tran
$CriJ•to tio proprio original que me foi n.pre
~ent.ldo pelos protestantes oo prin<'ipio de$t':l 
rol!ncionados. ao qual me reporto e tlon !e. 
E para. constar lavrei o p:·eseote, que as
signa.m os prõtestantes eleitores. 

Eo. Ursmo Teixeira de Barros. tabel
lião publi--o. o escrevi e transe• e vi, em 
pul!lico e raso com o si;;nal de que uso. Em 
testemunho d:r. verdade (signal.}-0 l• tabel
liã.o publico. Ursino Teixein\ de Bar·ro<, Vi
cente tlH Far'asGurjão Sobrinho. José Fernan
des Snll~s Jorge. Antonio Augusto Pinto 
Ril;eiro.-Palmnes. era supra. E mnis se não 
continha. no protes!o acima copi:v' o e cnn
sla nW. de minhas notas n. 30. às fls. 748, 
i5 e 7G, •'o qual extrabi est.l~ cópia que me 
r~>porto e dou lê. Palmares. 31 Je maio de 
1805.-Em testemunho rle verdade. o 1" ta bel
Hão publico, Ur:;ino Te:xeit-a de B:u·ros. 

DOCU:lfEi\'TO r:. 10 

N. f.- 1." sccçtío rleitoral do 20 dist1·icto 
::. Wan<i· rley, Mat;oE>l fsidio ·da. Costa. João lsi

dio da Costa: . .José Franlcisco Car,k1so. padre ·Nós abaixo a.ssignados. eleitores tla 1•· sec·
Viceute de F:~.ria Gurjii:o • .Tosé Gonc;\l \"~'.S de ção eleitor~! do 2" districto mnnicip:1.l ela. co
Mêcteit·r,s .. José Paes dn. Sil.:a. Joio SaceJ•dote marca de Palmar~. protest..'l.mos e desej11.mos 
do Nasclmento, Fra.ncl:;co Nicolilo·de · Macedo que este nos!'o prt•testo·-seja tido por firme e 
e Silva; .antonio .Tosé da. Silva. ·Jose Antonio valioso perante o tabellião deste município. 
d~ Mendoo<:a.. i\laooel da Costa. Palmeira, \"i!.-'tOdn.r-se a hypotbese tlo § 27. art. 43, 
Cos:ne Jo>é de Oli\'eira, ~Iiguel Gonçalv-es de cap. lll. tit. 2• da lei n. · 35 de 26 de jáneiro 
Souza, Luiz Jose de Oliveit-a. José B. rle Santo.'\ de-1892. porque ao nos dirigirmo:> para o 
Ann<'-. Joio i\bt·i;~11110 W:\uderley. Bl:l'n:\r- editicio em que. de confvrmida•1e corn o dis
dino Alves dos S:\Otos. Luiz José de Snnt..1. po,;t no§ 1", art. 39. cap. 3•. tit. 2.• •1a lei 
Anna.. Jose Bezl•l'r;~ d.e cw,•a.lllo. Joaquim acima. cita.r\a., deY a. func·ciona.r a. 1~ secção 
José Bezerr;1. João 8aptist..1. de Oliveir;~. Ce· P.m que os a.ba.ixo a.ssigna.dos deviam votar. 
lestinoLopes Fr~1zão, i\Janoel Elins Themudo encontr-:imos aquartelada oel111. gl'a.n·le nu
I.css.'\, Theotonio C.:on<;t~lves Bastos, Olympio mero de pra~"'\S de p:•lici:l.. armadas e em 
Gonç:\lre.s Bastos. ~Iiguel tou1·en<:o T,1,·;u·es, attitutb ostensiva. proco.~rando aS$im Mtuar 
Jo1lo B:~!Jr.ist.'\ de B!\\'t'< s Lins. Vient.e l:erl-P-l' .Pelo ter1·or no tLnimo d••s a.b;\iXo o.ssi;;nados. 
de GO\\Yeia. João Beze·l'ro. 1!e GouYP.i<\. An· que, apoiados o:\ lei. j:·\ r~ferida.. lusr:un este 
tonio C<\v:i.lc:l.nti Vi laça, Manoel TitÓ elos prot~to e o sub~cre'e!n para que ·~t>ja tomal.lo 
Sãntos. Ja:1o José Coelho da Silv:~ • .Manoel na devida con~ideração pelos a.ltos J)OilerPs 
Luiz da Sil~o. . .MaMei .Miguel d:\ silva, An- dn. nação. a cuja!' vist:ls é o1l'~recidn. tão ~vil· 
tOnio Isidro de Qih·eira, Amancio .Joaquim tante A desuraga''a inobservaoça Jas nossas 
de S.lnl.;). Aon:\. Apollioa.rio JO>é d:1. Sil\";•. leh;! 

· Clementino José :>oa1·es. Fr:\ncisco Luit de Cat"nde. 30 de m:'lio de 1895.-Americo 
Souza. Cabocolo. Isidio .Jose da. Silva, lgnacio Vespucio Velloso Fr.·ire.- Coost..'\ncio Jose 
Verissimo ücbô:\, Jo:é Severo Co!"'J.Oa, Joa· Ferreira Mello.-Jo!'e Portf-lla. •'e Maced:>.
quim Antonio. de Ath~lyde. Jo..1.quim José de Flavio Augusto •la Silv~ Freira.-Joilo Mo· 
M~11e7.e:;, Jo~e Anton lo campello. Joü.o An- ra.<'s Cll.mpello .-Francisco de Pauta e Sil\'a. 
wnio Cam11 J:o. Pedro de .4.lbuquerque Ma- -Augusto IL da. Costa Ruvredo.-Francisco 
ranhão. TJ.aj:•no Jos~ de Menezes.· .ldi.o B:.v- Etoy \le Alm<-id:J..-Pt>regrino Am~rico Leite. 
-pt\sb ·Aêdoti Lins. Antoni-o -· Bllptist.'\ dos -Francisco Pe•·eírã. de Lyrn.-Cu.et:mo Gui-

- Santos, An~onio Loure•n{:o·Lopes. 13emardioo marães Alve<;.Pintó.-Liberato Ama1onn:; dD 
Felb:- da Cost:.. Filho, José Antonio· de Mí· Lacerd:\ (me.<:..'\l'io não acceito).- Joaquim 

. rJ.oua,:J.ose Teixeira Gomes - da SilYa.- Jósé ·.h sé ca.vra.t:_:.Anton·i.:• Rei,.~Joâo Salle•.-
. 'i: Feijó de- Mello. Jose Cavalcanéi .de Mello. Jose du..s ~e v~ B1-az. ,.:.Manoel.Fe_üx .Gitirana _ 
~:::.:::Mar.!.inho~Fê"rl·eil'a. Cb~\ves, ·Mânoel~F.rancisco· Filllo.-Gerv-.~.sio· Terieu-á deMace"o:· . ·. , .. 

: :.:- •• ..;. ~- 4~ .... --- • .. 
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DOCU:.t:BNTO N" . 11 . 

1• secçao eleit'oral 

Nós a.l•aixo a..~ignado~. eleitores d."\ I• ~ec
tão eleitot·al do 2• districto municipal da co
ro;trca de Palmares. não tendo podido exer
cer o sagr·ado direito do voto, em virtude do· 
que já ficou expres:;o no ;no~ protesto (do
cumento n. 1), declaramo;s publica. e sole
mnemente sob nossa. palavJt"a de honra.ou sob 
juramento, si preciso fôr, que vamos sufft·a· 
;;or o norn·e do candida.tet a.pre~entado pelo 
po.rtido autonomista,Dr. Antonio de Siqueira 
carneiro da Cunha. 

Catonde, 30 de maio no 1805.- Americo 
Vs.,-puc:o VcUo.•o F.·cirt;. - Constancio Jo.<c Fer
r~l'ia Mctlo. - Jo.•c Portella de Jllacetlo.-Fla
tio :lufJV.<:o tla Silva Fr:r·.ra:rr(lcs.-Joüo t}e"llo
rac.< C«mpcllo .- J-"',·lmcisco· de Paicla c Sitr;t;,, 
- , l"!l"-<to l?p;plw., ;o da Co~ta. R. - Pe
rt[Jrino .'tmerico Leite.- FraucisciJ Eloy d<: 
.Hmcit/11. -P.·anci.s,·o Pcrr.ira de Lynt.- C. 
Guilhe1·mc Ponte.« .- Libt:~ ·<.tto _.tma;onas de 
!Acer<l<' (mosario não-acceito;:-=Toaqumt Jose 
C.tbral.-~tntonio Re~.-Jofio Salles.- 3Ianocl 
Fcli..r; Gitirana Fil1•o.- Jose M . NCTJes V~. 
- Gcn;as:o Tci:J:cira de Macedo . 

D0Cli)l€STO N. 12 

Nós abaixo assignados; eleitores da 2• se
cção eleitoral "do 2" districto municipal" da 
coroare;\ de Palmares. não tendo podido exel'· 
ccr o sa.grado di• ei to do voto, em vista da. or· 
gnnisa('â.O illega.l da me,a, I')Ue deveria presi
dir aos trabalhos eleitoraes 1§ 1", art. 40, 
cap. 111. tit. 2" da lei n. ::15. de 26 ·de janeiro 
de 1892) protestll.llli\S. e ,queremos que e~te 
nosso protesto seja tirlo por firme e va.lioso 
pcrt\nte o tahellHto pnhlico como precei1 ua o 
§ 2i do art. 4:3. cap. 111. tiit. ~ .. da ci ta.·!~~ lei. 
e mnis que íamos suffra.g;tl~ o nome prestigio
so do illu~trado canclidu.to apresent<trlo p lo 
partido autonornist~~. Dr. Antoniu de Siquei
ra C;u·neiro da Cunha, o q:ue afilrmamos, sob 
jul'amento. si preci:>o fo1·. Sob1 c o protestO 
YCja-so os §§ I, 2. 3 e 4 do art. 40 da. citada 
lei. 

Cn.tende, 30 ue maio d':! 1895.- Bacharel 
Pmclino A t'!JU$tO Veit{);o Frein~. ti.scal da 2• 
secç:i.o.-Ponci<mo CnmeZ:o ele Siqueira.
p,.<~>'cgi;,.., A>nerico L<.-ito Filllo.- .J.nlonio 
FetTcira Duqtw. - Josc Pcrh·o d~ Lima.- Ma
nocl l'creil·a da Silll<l. 

horas da manhã, em meu cartorio, pera.nie 
mim tabellião. compareceram os cid!lllãos 
eleitores da 2' secção eleitnral de Caiende 
deste município. bacharel Paulino Augu;to 
Velloso Freire. Ponciano Camello de Siqueira. 
Cavalcanti, Perr.grino Americo Leite Filho, 
Antonio Teixeira. Duque. José Pedro de Lima 
c )Io.nocl Pol'Oil'O. do. Silvo.. que reconheço 
serem os proprios, me disseram que, na qua.· 
lid;lde de eleitor·es e v.:>tantes da 5" secção 
elei tot·al do 2• districto deste município. cu,ia. 
secç.ão funccíona no povo:~.'lo de Catende, 
bayiam protest;L.-lo "'e protestavam. como lhes 
é permittido pelo§ I",~ art. 40. capitulo I!I, 
titulo 11 da llli n . 3ií dé 26 de janeiro de 1892, 
e em virtude do§ :a do art. 4:3 da citada lei 
requeriam ro~se o seu protesto toma•lo por 
iertüo em minhas notn.s. em vista. das irre
!nlla.ridades e proc!'dirnento do governo do 
E~tado. representado na pessoa do delega•!o 
de pvlicia daquelle uist••icl\' 1 Fit·mino Pom
poso. impedindo que não só elles eleitot'E'S 
protestantes, como outros muitos de seus 
amigos. que comn lbes haviam declarado 
solemnerr.ente irem vot3.r no nome do ro.nrli
dato Dr. Antonio de Siqueirn Carneiro da 
Cunha. pela maneira que ~am a expor. 
Tendo siJ.o desi::ma."o pelo respectivo edital o 
predio onde devia fun,-cionar a. mes:~ eleit-)ra.l 
da 5" secç.ão, ~ec;;ão cujos mesa. rios deviam ~ 
ser os mesmos com ()R S(\US supplentes. que 
funccionaram O;l. eleic-lo feder·al. pa.ra. alli se 
diri~<iram elles proteswutt>s e muitos de seus 
amigos eleitores, afim de exercerem o; seus 
dir<-itos civis. com sorpre7.a encontraram no 
predio, em vez dos membros r'a mesa, uma 
gmn·'e força. de soldados policiaes. em atti
tude hostiL e ameaçadora;· iodag:m·'o elles 
protestantes, onde se procediõ.\ á eleiç;io~ 
verificaram que o rereridv delegado. com um 
unico supplente, $1i:U coneligiona.rio, h;\iYam 
or:;twisado em <::~$a de su;~ residcncia uma 
me~a. e alli se procedia nos traba thosd1\ <!'lei~o 
d(l.5" sec.,:ã.:> eleitoral.niio consentinclo vota. r os 
que não recehe::;sem us cedulas de suas mãos 
ou de ~eus· amigos ele corithm~a; n~sim pri
varlos pelo ..:o1·erno do E$tndo. com !urç:t 
policial vinda. d;\ cidade do Reci!e, de exerce· 
rem os seu:1 direitos de voto, elles e seus 
amigo:< la.nc:aram mão do unico reCUI'llO le::;al 
que alli lhes otTet•t>Cio. de regresso para esta 
cidade. afim de protestarem como p1·otestam 
pela Yalidade u<\ eleição procedida hontem 30~, 
uo cor·rente. no povo. <lo ue Catc:nde. e rl'qUP.· 
r iam se lheo: désse uma cópia deste seu pt·o
testo. afim de ser ella apre,entada :tOS poderes 
competentes. E para constar fiz a pt·t'~ente . 

. • oocu:.1El'o'TO !\. 13 que por acharem conlbrmecom o que bu.vi:;m. 
' ropia-Pr·otcsto eleitoral.. - ~ dil?, depois . ~e mim _tabelli_:io _lhes ter ~id~, 

· • ~ a...--s1gn:wam. Eu. Ur:;mo Terxeu·a. de lla.rros, -
_. Aos 3Ldins do mez de:mâ1o :de_:l?9?,· .. nesta. .tab-:Jliii.o. _a. ~revi, sub~r~'?:Q ~ asssig!)o: -. 
cidade de Palm:~ores de ~Pernambucó; as 10 Palmares, 3 de JUnho de 189.:>. Em testomu. · 
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nho da. verdade-O l• tabeliiã.o, qrs:no Tei
xeira de .Barros. 

DOCl.i:llE~TO N. 14 

DOCUliEl\"TO l\. 15 
. lllms. Srs . presidente e mais membros da 
JUnt_a ll.pUI-;~rlot-J. das eleiciiE's do 4" •listricto 

c· · p ' na <:1dade de P.Jlm11res-Os abaixo a~sí<>n:vlos 
Opta- I'OlC..<tO clCÍIOT<Il eleit.ores deste 4• di~ti'ÍCto, SOrpreh~Odido$ 

Aos 31 1lia.s ào m~z rle maio de !B95 ãs C?m . o resultndo das actas da. 6• SPcçiio do 
2 hol':I.S da. 1:\rde. nest:\. cidade de Palma~"e.~. ·lt~ktcto do Jupy. município do c .. nhotinho. 
d~ Pern:unb::co, em meu ~rtol'io. peranre com o documenr.o junto, protes·am contrll 
mun tabellra.o comp.1.recerarn l'S ci•la.d:tos semelhante. elei.lfio. antes uma.til.rça ridiculn. 
1~:~.n~l Maturino de Souza. .Joaqnim de que. com v1sos ..:e acto serio. se mandou lbr"i
Stquetra Cavalc.mti. Antonio Pedro de Aze- ~r. com· o cynismo de quem conta com '\1 
vedo,. Manoe} Jeronymo Vieh-:.\ e Mtuloel IOlJ!UOHinde re seus cr·imes. do que um 
Franc.tsco de ~u~a. que 1·econbeço serem os documento decente. que servisse de urna 
pr~?l'II'OS, e me_ dis>e'r·;u11 que. 11 ~ qualidade de formalirlnde qualquer que f'lsse. porquant<>. 
elellores que &t.O e votautt>$ ôa secç~io eleito- sendo Pe·lro L'ns de Sour.a Ft•nte.s o prrsi
~1 rlo povoa·'o de :.\I;u-ayal. de,te município. dente r.a rer~ritla eleiçã.o, o mesmo que conr 
Vl_llllarn perante mim t;Lbelliii.o, :Lpoiados na sua. tirm;\ a·ss-gurou 30 votos ;\O ca.ndirl;\tO 
let n. 35 de 26 de jn.ncirt> de 1892, pr-otestar, Dr. Antonio de $iCJUcim C·uneiro ch Cunha. 
como de !:teto protestam. contra. 0 pt•oceui- querendo dar ao ca.ndidar.o Dr. Het·culano 
mento dos agP.ntc>;; dlo e-ovérno e;~000,. t e d\\. Bandeira de Mello cento e novenh e tantos 
mes:~; ~l~itora.l da. !Secçâ·> de Marayal. deste votos. pa.ra. ficar sem etreito sua. fi1·ma. ot·•le
muniCtplo. pelos rac·L03 que passam a ex!JOr. nou que seu genro .xntonio Sa.lurnino de OH
sobre 0$ quaes protestam. Tendo no dia 29 veira .. homem serYil e !~em imput<\l;iio de seus 

·· do COtTenre. · vespem da eleiçii.o para um :~ctos, o sub$lituís.~· na figura rle·presi•leute 
. de-putado fedem!,. •chegado ao povo.1do de da me!:.'l , como :<c vc da~ acta:: da o·· scc;;:io 
. Ma.t·a.yo.l un:a.íorç:a. ,·>e policia estadoal. man- dn dístJ•icto de Tupy. ~ 1 ar;~ CJt\e semelhante; 
dad;~. pelo governo do EsiMo. os a{~entes de:;1.e :tbusos não procedam. os protest-'l.ntl',s úJrcrt'
fi~tn·am logo prop:-1lar que os eleitores que cem r;à:> sô o ,.upracil:tdo docrlinento, como 
nao ''0t!\S$em no caodidato doiover·no set·ín.m ma~s uma justificac:ão que o pr·imeíro si:;n:~r 

-esp:~.ncad~'·- e em '\-i~ta dos p1·ecedentE>s. tal t;mo ~este protQSto deu. no município do 
ít>t O.J?anJco, que~ eleitor oppo.;:icionista que C.'l.nhottnho, pera.ute o Dr·. juiz de tlii'Oil.f•. 
mamt~ta,·~ _deSPJO de ix· â eleição el'a. lo"o 9ue. contra a. ··l'idencia das prov:t..c;. não foi 
.ameaçado.: no dia..3•0. rli;t d;1. eleiçã.ó. :tpresen- J 11 l[!;tda .. ~em duvid:L por·que o juiz della tCI'd 
tando-~e. u.s ~ hc•ras da. manhã. na sec:ão elr-i- medo do Ot·agito que nos governa. buo. por 
~r;1.l, a. .mes~ o: fiscal do candidato Dt·. Anr,o. toda p:w~. nest:t oleí<;~ih elo 4" districto. rnun· 
nto_ ~e S1qne1ra Carneiro rla Cunha. 0 cidadão don fobt'lc:n· acws quH ole-;::-e~=-em sou candi
eleJ~I' e signatari, deste pr-ou-s<o. n:io l~n d;tf,o <lo peitAr. Dr. 1-l:el·culano Ba.mloir:\ dll 
aceetto pela me-~. oão (.bstaote ter exltibido )lello. Os protest:tntus. c()nfiado nas ju:lti~~1. 
a·respectil·a. procu1·a<;.io. 0 qual. prote:<!.l•n•'o d<: sua.« roclnmaçr.es. osvomm que ~St<Ljuub 
contt-a um ~L procedimento. !vi arneaçado de S:PUI!l'lot.-a.. em OOII>'tit-ncia. e justic:o. llil>ó 
ser esl·a!d~:ll-.J.Il? J)lala. rorç.a. pülic!nl que ;or.: taç:~. J.us~t.,::L. Nc>tos tcr·mo~. pedem n. \'X. ~
ach:LV<l pres.:me. Em vi:;t<\ de t:tl pt·ot: ·di- dd(H·I~n,·ut..l.:-~- !L i\1 - Palwaro~. 2 de jullw 
meulo l'e$oh:eram o;: pz·vtC>sr.antes prt:seutes do _189:J.-I.utz ~aulln.o de H<rll:Lnr!:\ Valença, 
p:ocm·ar os s~us d! r·ei tos na.!ci. e !>OI' ;~,.0 (l(ortnt· .-,\utomo He~t l'l"ôl d:l Sil v:l Pel'CÍI",\1 

::Vtnham perante J lltlll t:LUellra.o protest:tr. uk•itor.-E::pel'iuí:lü :\unes dn. Hochn Junior. 
corno ~rotesta.m. contl-a. a v:~lida.de ti<L eleir;;1o - _Lam·1·ntioo José deBi~mia..-Janu:u·io Po· 
proced1d:l a :;o do c·orl'ente nv povctado de rcu-a de Can·:rlho. - .lose Moniz do Amarat.
.Maraia.l. par:•· un:t deputado lf!deraL. cuja Cn•ria.no i\Joniz d•1 Arnaral.-)fa.noel Abx:lll· 
coac~:ao do ele1tor:tvlo d;l oppr..-~iç.in. e vinham .dre lia. Silv;t -Albino Alves do l'\a.·cimentA). 
sum:aga~ o nome d.o cand1da.to Dr . Anr.onio - .Joaquim Tinô dos Santos.-Vir.alino H:n·
de S1que1ra Ci\rne:r-o da. Cuuba. deu lo,.ar a. bo:>:L de Aze\·edo.- Manoel Flor·entino •lo, 

- grande obstinação peln lillta. de líberdã'de de S.tntos,-C:tndido La.di~láoAzevedo.-Aatonll.l 
vo:o e amea(-a. a su:ls vidas. E pa.l':l. consf.:l.r Franci:;co da Cruz. 
m~ requer1am tó:>se: seu protes\0 tomado em 
mmh~ nota_s, 0 . que fiz e t 0 p;·esent~. que oocmtE:-To "'. 16 

· dou te_. e va.1 . a:-•1~;nado pelos protesta.ut~. Compa.d~e e am!go -Pelo seu respeito 
- · · E11 .. Ur>ll)O Te1~c:-:1ra · de ·Barros, tabellião •ou ver e .Julgo obtel' na ele i~ de h~tje p:wa u 

publ1co, n escrevr, ::ub!:cr·e,·o e a..-;swno. Pai- Dr. Carnetro da Cunha 30 votos e pára o c·an· 
mares, 3 r!ejunbo d~~l895. ~m ·~t~munho didato do governo uns cento e poúcos.-A.D. 

. d11-. 'erdade-0 ta~el~tao publico, Vr.<mo Tei- l 30 de ma.io de 1895 _ Seu compa Ire 0 -.-,. -- - zetr_a de Bar:ros. ;-- - · · amt·"'o-P•il-ro L. -d ,. "" · ~ · - · 
• . • - : . .. " • l11.$ ~ v. TOIIIC~.. . • . 
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O Dr. Carneiro da Cunh:a., teve trinta votos. pensa vel i vista da lei. Assim poi" rertmr o 
o Dr. Herculano Bandeira. dE'I Mello cento e silpplici.nte que justificado quanto Inste- ~e 
\'in! e um.-N .228 Réis :300 PC'/?'O Lins de O. digne dcq•ois de julgada. po1· >eottac;t. eo tre· 
Fvntc.-t'a.gou de sello trezP.ntCl réis-Canho· ga•· ao supplicante in•l .,pendente tle r.r.tns
tinho.3I demaiodel895.--0colleto:·-31anso lado. !\estes t:!t•inos. P. deferim•ut().
dct Silva. E. R. M. - Canhotinlll), 22 tle juuho dt 

Recooh"ço ser verdadc~ira a firm:\ e letra 1895. - Lui;; Pwtlino de Holkuult:t V'alen!:a . 
supra. e •!ou fé.-('.auhot'inho, 31 de m~io de D. A. como requer. Nomeio, no i ·nprrii-
1895 -0 • scrivão doubtl"icto. MuMêl]}f.l;·çal mento d·• or promot· r pul>lico do município. 
Gonça{..:es • . aoc:idad5:.1 .ioiio da Rocha :\ccioly.que pres·a rá 

D_O::Ul\IENTO N. 17 

.Juizo de c1ireito do município de Canllo-
tinho. ,, 

O coronel Lu ir. Paulin•o •'e Hollan ta Va
leo(·a.. justifica.nte. 

A mes..t eleitoral do di!;tricto do .Jupy. jus· 
tificada. · 

O escrivão C. ~1 • itJ.; ndomça. 

:\oi< \'inte ê c·nco dias ilo rnez d~ junho de 
mil oito ceiuos e noventa ·e cir.co, nesta. '\'illa 

· ·le·C;.nhoúnlio· do J:i.ta<lo -de Pei;n,i.mbuco~- em· 
tnPU <':lrtorio <•utoei n. pe:tiç:io '-JUI' ;1rlianto :;e 
~eglte.do que_p:ua con~tnr fiz este aotoameoto. 
Eu Ocr.;tvio Aup;ustu Funado de M~odonça es· 
cri v<io que o e:;cri vi. 

o respe::t.ivo juramento. Designe-se dht e 
hora para. em· ca::a de minh:~ re•ictPncin. ter 
logar :~justifica(-àO req\terid:\.- C ollhOt,inhcr: 
:?2 de ju:tho de ISD5.-1'ob:a$ C. de .Mtt/-rctfle~ ± 

Desi~:rno o dia 2.'5 dú corrente, ús tres hot<lS 
•la tarde. · " 

Canh••Linho, 22 d·~ junho cle !89>. - O_ es
crivão, Octa"Oio A .• ~few:lonça . 

Certifico que nesta. villa. fór:1. de mon c.'l.t·to
rio ior.imei ao promotor publico ,,,z-h.- c .JaJã.o 
•ia. Roeh;~ Accioly ,• ,,, iw!o cont.cú·!o ela. per. i
c,:iio rêtró. iJÕ que 'ficou bnm . scícnte:· dou· le: 
· Canhotínho 2.'5 c~e junho de 1$05.- O esct•i-·. 
vão, .Octa:oio AH!JHst·o F•o_·:._c~~lo ele Jftmdonç-•. 

Tet·ruo de juramento ao promotor publico 
acl-ftoc João da. l~oclm Accioly. 110 impt•tli
mP.nt.o do reipecti"õ · p~otüõtor pul>licv dt:!stc · 
município. 

Juizo.de dir.-ito tlo.m:wicipio de.Canhotinho. 
O coronel Luiz Paulino ele Hollanda Valpn

ça. eleitor. q•1er per;~nte V. Ex., com citn(:;io 
do 01• prom tor publico com pen:t r'e revelia. · cantlido Ladishio de Aze>e ·o. com cin
justificn.t· o se:.ruinr.e: !." Que a eleiç;'io do dia coent:t e llous ao nos d<~ irlade. c:\S<tdo, ngt·icul· 
3:1 de maio pela vaga d•.• <~ons,-lhei·o Antonio tor. naturaL do mnnicipio deCa.1·narú e r<·:;i
Gon<;,~.h·e.~ FPrrPi:·a. na sextil. src~ào r'o dis- d,·ntenest.e munic1pio: testemunha.jur:tn<t·aos 
tt'ict,rr •'o .lupy. deste município. pl'incipion ils S:tn r.os Er:~.n!!•·lllos em um lh-ro delles.ern que 
onze P n~eia h<Wll.í: J>~. manhil. s~m a formal i- pv'l. :t "ll!l. miio direit.;J. e p1 ometteu di7.el' :t 
d<tdf\ do :1rt.' 3tl § ~·da lei eleitoml vigenr..,. Y~·nh\de tlo qne soubés.~e e li: c fc:is,:e per;!un-
2." Quo a me:::ma mE'.~<~ da referida. elei(ii:: não t"-'o e s~mlo inq•tirida ~ob:·e os itca.< da. pc· 
quiz acceit.·l.l· o flscal do c:.tndid;\to. Dr. An- ti:;:'10 de rolh<LS <]Ue lhe Iili lida. di~~e ;1(1 
tonio de.Siqne'ra Carneir·o dil. Cunha, o cirla.- prlrneiro I)Uc a f•l<~i(~-w do dia :30 ele 
dã.o eleitor C;tndidu Ledi~lâo M Azeve•lo. pr·e· tnaio <\que ~e reli>.rc o primc·iro it11m tiYer 
textanrlo motivos friv lni: contra o que dispõ~ começou;\ ~exta. :;ecc,-;io o:o districto do .lupr 
o§ 16 ala cit<~da lei. 3:• •Que f\•rnm recebidas âs 1o;:e boc·;as c' m<.-i•• <lo dia. Quanto ao $e
cento e dPzeSeis·ceclu:as. :scm que 11. mesa qui- gunaio. respondeu affirmatiY:lmente. Í$!.(1 é. 
zesse la\'r:lr o termo r!P enccna.medto na que E-lfe. r.estemonha wtqtmlid:uledefisc-.J.l do 
fórma do§ 12 da mesma. 1· i. 4.• Qne os mf.'· lJr. Antonio de Siqueim Carneiro 1la. 
sariosse retir:.1ram para. :;uas ca.~:lSas cinco e Cnnba.. na referida elei<,:ão. oão lôra acceito 
meia horas "a. tarde. r'epo's dezesete cerlula.s pela r·e$pectiva mes;~ na qnalidade de ti ca,l. 
dcixnn~o a. urna c O::' muis po.peis da. elei~;ã.o nllego.mlo-~e Ut\o ~e nchalr J·econhecidt\ a. firmo. 
entregues a. oito soldados d;~ ~uarda. muni- do candidato e neru ~e1· conhrcida" lima rl<l as· 
cipal e um:1. tt·opa de paisl!-n(Js e. não voltaram signatura. do candirlato .. Quanto ao terceiro. 
mais no mesmo dia trinta a concluírem. a re.-pondeu que .en·ecth•;üneo te foram recl'bi· · 
Pleic,-ão principiada. 5.'' Qtte rtO rlia 30 _(e maio das cento e dezes<eiS ced U IIIS de que ~e truta e 
todas a.<: eleições deste mnnicipio.foram íi!itas i~to sabe por ba-i•el-as contado com o pre~iclen te 
mais ou n1enos com as · irregularidades q·ue da me:i<1. edepoisenmn~sa·lo-aspiu'8.sereniapa·· 

. hou.ve •. neste.municipio .eonyoca.ç;io ... pOI' edi·· raõ_as depois. aeontecendo porém que _tendo- .. 
'taes-paràá;: dita . eleição. "o q'tie:·seria · 1ndis- se iniciado a.'ãp'il.ra~ô''tivél'ãri\ C.e:·süsia.r· esse :-- -

Cama.ra: V~ V · 60 
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serviçO quando pro-:edia. a. leitura. da rlecimal thante recusa.. Quanto ao terceiro. respondeu 
setima chapa. após o que retira.rám-~e. fica.n•lo que e1fectinmente fura.m recebidas cento e 
a urna·ronliacl:-. 1\ sol·'a.do:: c c~pangas alli dezeseis cedulas. Quanto ao quarto. disse 
presentes. notandn-sA entret.;cnto ficarem so-, it!nora.r terem o; rnes3J'ios se retirado 
bre :t l]les<>. as demais ct-d u l:tS ou cb:~p~~s qne para. suas ca..."<~s ás tinco horas e meia. da. 
ainda: não f.inl1am ~ido ~\purnõas. terminando tarde. pois que antes disso elle testemunha. 
por não 1~...-r:~ram o tr.1•mo de encerra.mcmo ~c h~vio. rctiro.do po.-ro. o. co.sa. delle, sendo 
de que ~ogita.:.. lei eteito!'a.l em o pa.rag-ra-! entretanto certo tet· deixado na. casa. onde 
nbo doze. Quanto :-.o quarto. rlisse. conforme' fuoeciona.va a. eleiç:ii.c> quatro p~:as da Guar
jâ. declarara. acima. O!S mesarios SP. retira.- da Munictpal. ignor:~.nrlo quanto ao ma.issobre 
ra.m para su~s ca.sas ~><>m que voltassem que trata. o mencion:v1o quesito. Quanto ao 
afim ele concluírem os ser\'iços iln. elei(<'to jâ. quinto. respondeu que nada. snbia a reilpeito. 
:principiada naquelle dia. Quanto ao quinto. Quanto no sexto. ignora. que .tivesse havido 
sabe por ouvir dizer. que a. eleiç-Jo do di;~ ou não a convoca.çiio por erlitaes afim de ter 
trinta neste munlcipi<l n:J.S •1emais secçõe:; Jogar a elei(,'ãO de que se tt·a.ta. Dada a pala
correu mais ou menos .com :\..'\ irre~ularidade vr,, ao promotor ad hoc, por este foi dito que 
que se deram na ~ex ta secção. Quanto ao se conformava com o depoimento. E mais 
sexto. finll>lmente. nisso ser exacto não ter não dis::e nem lhe foi perguntado e depois de 
precedido ~ aviso po_: a.l !taes par:~. que. tivesse Ih~ se~ lido 3.5$ignou com. o juiz. o pl'omotor 
logar a. dtta. cletÇI\.0, 13to quanto a. sexta. e JUSUOcanle; llO que lu. ~::;U, tA::1·wu. Eu, 
sec<:ão e aqui n:~. sédc do município. Octa.vio Augusto Furtado de Men•lonça.. 

Dada a palavra. ao promotot· nomeado ad-hoc oscrivã.o qne o escrevi.- Tollia.•- 11Iaaoel 
por este foi requerido que se perérúntasse li. • .J.lex1111.dl·e ria s;tva.- Joac da Rocha .·1ccioly. 
testemunha. como tenrto. sido ella. não acceita - Lui; Paulino de Hollanda Valcnça • 
. como fiscal ae um ·do~ candidatos pudera con- · 
ta.r o numero de ccdulas de que trata a pre-
sente jultitica(•ã9; pela uestemunlla. foi dito que 
achando·SP. rollocadn. a rnesa eleitoral da sexta 
secç-ão proximo ao gradeamento qu~ :-. sepa
ra•·a do,; circnmst:nnws e estando elle test&
munha. por su l Yez junto ao mesmo g1-adea· 
mento pôde â. proporçâc) que iam sendo vora
tadas :•s cedu las ir cont.ando·as e tomando as
sentamento com um l:~.pis. E mais não diSse 
nem lhe foi perguntado e sendo-lhe lida 
achou conrorme a a.s.->i:;nou com o juiz. pro
motot' e justific;,nte. do que dou fé. Eu, O.:ta
vio Augusto Furtao o d:e 'Mendonca. esrriYão 
que o escre,·i.-Tollia.• Jll--rtalluíe<.-Candido 
Ladislâo rlc .{:;cTJcdo.-J,,I70 da Roclc1t .1\.cciolu. 
- Lu.i:: Paulino de HoUcmda Va/.cnç.a . 

2> tc.<temunha 

Manoel Alexandre deL Silv:J.. com vinte e 
cinco annos ele idade, c:~-ado. at!ricultor. na
tur-J.l e re.~idente ol'stn município, testemu
nha. 'jurada aos Santo:~ E\"angelhos em um 
li;ro deltes em qoe poz a. sua mão direita e 
prometteu dizer :1. verdnde rlo que soubesse e 
lhe fusse perguntado, e ~endo inquerida sobre 
os itens da petição de fola.s que lhe foi lida. 
disse ao primeiro i tem que era venta·' e l.er· 
romeç:ado a elei<:ão na sexta secção eleito· 
ral do jupy, deste mu111icipio uo dia trinta do 

. mez ._.de ma10 passado,. às onze horas e meia 
do dia. Quanto ao s~·gundo. õisse que era 
certo não ter a mesa da referida elei('ão não 
ter: . g!)erido ao.:ceita.r CQmo .fisca.l do càndidato 
Dr. Antonio r! e Siq ttPira. Carneiro da Cunha. ao 

. _ cid!i-9~o. eleitor_,randi_d<LLa•l isláo. de-Azever' o. 
·-. ignorando· entretanto o moti.\"o para. seme-

3• tcstemunlw 

Manoel Jacintho de Mello, com cincoenta e 
.!ois annos de idade. casado. agricultor. natu
ra.! elo município cJeca.ruar"i: ~ ~·~ídente o~:s-
t.e município : testemunha. jurada aos Santos 
Ev:1 ng~lhos em um livro delles em que poz 
sua mão direita e prómetteu dizer a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado, e 
sendo inquerido sobre os itens da. peti~:ii.o de 
folhas que lhe f.1i lida, disse. ao primeiro 
ite1n. que seriam onze horas e um quarto 
r1a manhã ÇU~do ttchamfu .se·· el!e test<'IDU-:
nha. no c\ifL tnnl.'\. de roaí.Q.. no Jü~. nte 
õ.quello. hlit~:io lla,<i ... rtl a.iri~Wa.do começo 
aos trabalhos dt~ elei·ção· :\ quA tinha-se •le 
procerler pela vagn. do cOO$elheiro Antonio 
Gonçalves Ferreira. e como houvesse se retira
<lo antes rle se comet,:ar a rerel'ida eleiç:iio sou
be mni~ tarde. por lhe haverem dito diversas 
pessoas. que os referido~ trabalhos tiveram 
começo â.s 11 horas do dia.. Quanto ao segun
do ta.mbf>m sabe por ouvir dizerque a mesma 
mésa d11. teferida eleição nã.o quiz acceitar o 
fiscal elo c.'\ndidato Dr. Antonio rle ~iqueira 
Carneiro da Cunha o cidMã.o eleitor ca.ndido 
Ladisli1.0 <'e AZevedo. e isto l)l'r nã.o ha·1erem 
l't"l'QO l1ecitlf> a tirnn do callll ic.lato au tooom i~
ta na. peticã.n em que conferia. o mt>smo C.'\ O· 
diclato poderes ao seu mencionado fiscal. afim 
de assistir e ~scalisa.r aqut>Jla eleição . . Qua.n~ . 
ao terceiro. respondeu que sabe por ouvtr 
dizer a diversos eleitores ser exacto que fo
ram re~bidas I 16 cedulas. · ronst.l.ntlo-lhe 
aimla. por meio rlesses eleitores niio ~.,. a _ 
mesa querido la vra.r· o-termo deencerr:lmeoto 
que &xige 'a lei. Quanto ao quarto, disse que 
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os mencionados eleitores acima referidos de
clararam que o> mesarios haviam se retin~do 
para as sua.s casas ás 5 1/2 horas da ta.rd~, 
tendo antes J)rocedido à. leitul'S. de 17 cedula.s, 
é logo, após suspensos os tra.ba.lhos, deixando 
a urna e os mais papeis da. eleição entregues 
a solda.dcs da guarda. municipal e pa.i1.anos, 
nada ; mais constando-lhe a. :respeito dn que 
menciona o mesmo itetn. Quanto ao quinto, 
respondeu que nada s·•be a respeito. isto é, 
~i nas demais secções eleit.or<~.es deste muni
cípio to~m ou não ~mmeLtidas irregula.rl
dudes. Quanto ao sexto. tiul\lment.e. S~.be que 
no.quella. secção ni\o fôra a.fflxado edital re
commendadopor lei, i:!norando, entretanto, si 
t~emelhante falta. tivera. .log:ar qu3.nto ás rle
mais secQl*s. Dado. a -palavra ao promotor 
CJrl-lwc, por este foi roquer1do se pergUntasse 
á. testemunha a. que boro.s soube níio ter ha.· 
vido eleição na. 6• Fecção. assim como qual 
a distanc:a. que medeia entre a. suo. c.'I.Sa. e o 
logar onde teve logar a eleição na.queUe dis· 
tricto; pela testemunha. toi respon•lido que. 
da.s quatro horas da. tarde em dea.nte do n>fe
rirlo dia. 30. foi q ne veiu a. saber do q Qe oc:cor
rera. na. eleição do Jupy, declarando mais ser 
a distancia. de sua cas L áqt1alle lo~ar de tres 
Iegua.s pouco mais ao menos. E mais não disse 
ne!ll lhe foi perguntado e depois de lhe ser 
lido e achar conforme. n.ssignou com o juir. o 
promotor e justifica.nte, c1o que dou fé. Eu, 
Octavio Augusto Fnrtado de MenclonÇI~. es
crivão, QUf' o escrevi.-To"ias.-M,mocl Ju
ci,.tho de Mello.-JOllo da Rocha. A.ocioty.-Lt'b 
Paulino de Hotla:nda Vaunça. 

4~. que a. f'.tlsiflcaçãn, feita. no intuito de 
a."\'oluma.r a. votação do canrlida.to governista, 
e de Orc!em tal que OIS liVTOIS não foram até 
agora. l"ecolhidos ao :~.rchi vo, apezur tio os 
haver requisita/o o p1·csid(ote do cc.nsolbO. 
um dos que. corno a.ciroa fica dito. tigu1·am 
como presentes na. elt>icão. quando não se 
apresentou e até está. tratando de prov;u• a 
sua falsificação; 

5". que tudo isso quanto nca. dito. reCorin
do·se ás acta.s, está a par rta. violencia, da. cor
rupção e da. força. .material desenvolvidas 
a.ntRS e no dia da eleição pelo governo esta
dual e os seus agentes, E-nt.re. ou antes ó. 
n·ente dos qua.es o juiz de direito Oliveira. 
Jardim. 

DOCU~IEN'l'O N 20 

Correntes 

Perante a. Junta Apuradora. da eleicão tte 
30 de mato do corrente a.nno no 4• distrlcto 
deste estado veem os eleitores abaixo assign:J.· 
dos. todos do mesmo districto. protesto.r cem
ira a validade das autbenticu que aeabam de 
ser lidas. do município de Correntes. 

Surprehendidos pelo resulta·~o que elln" 
apresentam. làls1 e criminoso. compreb&nde 
a junta que de momento não podem os pro
testantes e:xhibir todas lltl provas da falsidarle 
arguida. mas amrmam e denunciam: 

1°, que das propria.s a.eta.a lidas const.'\ 
U!rem vot.a.-1o eleitore.: ausentes e até mortos~ 

2", que no numero dnteo; ultimos estão o~ 
cida:"ii.os .Antonio Tt~i-xeira. d~ C;1.rvalbo. da 
2"- secção. e Joaquim Lope.o da. Silva., da. 3"; , 

3", qae o despudor do3 falsificadores da. 
eleiQão que se contesto., chegou a.o pontQ. de 
da.1-em elles como tendo votaúo o prestigioso 
chefe da opposiQã.o no munlcipio Jo.;é Pra-xe
des Leite de Vera.s, presidente do conselho, 
que .Jlão põde Jr á eleiçio; 

Pedem os aba.ixo a.ssigna.dos que o preseot~ 
protest.o seja. recebido e levada em conta. a 
sua. mat.eria. 

Palm&.l't's. 2 de julho de 1895 .- <Mt!UtW 
Feijô de MeUo.-.-inton:o Be;errn <.la Sil-o<t P e· 
1·eira , eleitores. 

D'COMEr;'TO N. 22 

Corl'ientes. 23 de junho de 1895.-Ilm. 
Sr. Dr. Estevão de Sã..- Comprimento-o 
em companhia ~a. E"Xma.. família. 

Fico de po!;Se do preza.do fa.vor tlA v. s. de 
13 do andante e de cujo conteudo ftqu~i 
~ciente. 

Dos documentos junto verá. que nada pude 
f11.zer por terem as mes~ deix~o de remet
ter pal'<l o a.rchivo municipal os livros e 
mais -papeis cnncernentes a eleitii.o de 30. 
~tâ, portanto. prova·'a. a fra.ude. porque a. 

não ser assim não re.:f'iu.riu.m cumprir o que 
•'etcrmina. a lei . E como não ha. dt~ ser ass1m. 
si na. acta de in:-;cripçü.o f. •r;~m escrip tos os 
nomes dos mortos e muda:' o.~ pelos pl·oprios 
mesario,; ? ! 

Quanto a oi visã.o d 11S 8( CÇliCS e mesa.riOS, 
foi a mesma do anno pnsswlo. 

Fina.lmeote. estou certn ttu qne hoje não ha 
lei neste estado, porque o governo sssitn o 
quer. 
Distk>nV~"a.dq1hrd. d., em1r ami~to 

muitoobrigado, F,ttn:Ci.\COA, Gl'ltxio Ca.rapiba. 

lllm . Sr. Prt>sidente do Coneelbo Muni
cipal de Corrente- Frõllt!i~co de Arrvxel138 
Gatvã.o Carapeba.,eleitor deste muuicipio.pa.ra 
fins eleitoraes precisa que V . S. se digne 
manilur que o 6ecreta.rio, em vist.'l. dos livros 
que serviram na eleição proccdi~a no dia. 30 
do mez proximo pa....~do para. um deput>~do 
a.o conb'l'eS:IO Federa.!, lhe dê por eerti•'ão o 
numero e nome dos ele1toroo que comp:.u-e-
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cemm e votaram nas I• .2' e 3a seeçõos eleito· 
rao;; deste município. isto em termos Que r,,. 
ç.a.m fé.-Al'sim.-P.doferimeotn.-E. R.. M. 
-Correntes. 20 de .~unho de l895.-F1·wtci$co 
tle A.rro:r;ellas G. ('.,n.ropdba. -Como requer.
Corrente, 20 de jun:ho •te 1S95-José P1·axedes. 

·· Certifico .qne deil~o de dar certirliio de que 
tmt.1. a petidi.o l'et.r·o por nãr.> "terQID :~.~ me..~ 
que set·viram na. eleição de 30 do mez pro
ximo pa...c;sado cumprido o que dispõe opa
ragrapho n. 2Rdoartigo 43, da lei n. 3.'>, 
de 26. de janeiro de 18!:l~. deixMõo a~sim de 
remetter os livros mais papeis concernentes 
:i. rlir.a eleição. nem mesmo a. requisiç.ão do 
Presiclente do GovElrno MuniciJY.l-1. como foi 
feito hoje. :.o.fim de ~atisfaz<'r o que pede esta 
patieiio. decla!'a.ndlo O$ rna-.arios que não 
fazi:tm por não conhecerem compet<>ncia. no 
m~mo Presidente. para recol her dito~ livros 
e papeis ao archivo dest:\ municipalid:'lde.
r.,rrentes.20 de junho rlo 1$95--0 secreta.rio, 
Vespasinno Ta,ures de Assun-,pçclo. 

lllustr"' Sr. e.~cr:tvão de orphãos do mu
nicípio de COrrentes -0 capit;ão Jo~ê Praxe
dt>$ Leite de Ver:ts,eleitor destentunic-ipio.para 
fins eleitorae.". precisa que V- S. revPndo o 
in venta rio procer1id.o por ta:ll-ecimento de An· 
tonio Teixeira. de Ca.rvo.l ho. eleitor dn. 2• se
cção dP.ste município. em vista do termo·de 
juramento e declara.c;1o da ....-iu;a. invéntari
ante.lhe dê por certidão o dia.:. mez e anno tio 
f<~llecimeoto do allt;trlido An,;onio Teixeira c' e 
··a.r.valho-Neste:s termos pene dererimento.
E. R. M.-Cor·rente:!l. 22 d~Junho de t805.
Josc Prt.r..-.:cdes Leite de Ve,·as_ 

Cer~fico que re\·e.ndo os autos de in\·enta
r io procedido por talleciment.o de Anto:lio 
Teixeira de ca.rn.tbo. nelle a !"<~lhas tre!' rle
Pt~rei com o tP.rm•> dejura.m E>Tltl) e declam
~~lo tia vi uva inY<:n tari:une_ d(l q uni consta. 
ter fallecido o m~=-mo nn dia. l O •1e ja.neiro 
do nnno pa.s.o;.v1o; dou fe. - Correutl!$. 2:! de 
junho de 1895.- O e:-crivã.o •te orphiios. 
Frcmci.•co de .,.1rro:r.ellas Gal-cao Cwrapeba. 

DOctJMJ&"õTO N. 25 

Illuslre cidadão escrivãl) do juizo do 2• di~· 
t1·icto deste municipio em Olho d'Agu:~. dtl 
G:)ea.'-Jo~>e p,.,"xedes Leite de Verns, eleitor 
dPste município. para fins e leitot-a.es preci~\ 

·que v . . s. se digne certificar ao pê dfsta. em 
t .. rmos que fâç.'\m te_ qual o dia..met e anno, 
do faUecimento ele .Joaquim Lopes da. Silva. 
eleitor da 3• sec~o ·eleitoral ·d este district.o. 
-Msim. pede deterimeil.'to.-;-C orrentes, 31 de 
-m3.io··de~rsgs :-=Josê·,-pn~zedeS:: r.eitú.le ~ Vúãs~ -· .. -~ ~ . . :. 

<:ertifi<.!o q •te o eleitor de QUI) trata. a. pcti· 
çã.o supra falleceu no dia. 28 ele outubro 11, 
1891. e thi sepultado no cemiterio do povOildJ 
do P01:o Comprido no dia 2!) no mesmo. mez 
e dou fé.-Olho d'.o\gna do Goes. 3 deJunbl 
de 1895.-0 escrivão, JO<To Pinto de Sou:a. 

DOCt:'ME:"\TO N • 26 

Cópia. - Term' de protesto.- Al)no dl 
nascimento d" nos~ Senhor Jesus Chr1sto. dt 
mil oitoCentos e noventa e cinco. aos trint: 
nia.s do mez de maio do dito a.nno, nesta. vilb 
de Quipapá.. em meu cartorio me foi apresea 
t:Ldo o presente protesto pa.t•a tomat" por ter 
mo. o qual é do seguinte teor: Termo de pro 
testo.-Os abaixo assignados. na forma dopa 
ra.grapho vinte um. artigo quarenta e tr~ 
protestaram. juntamente co~ ~rande qua~ti 
clade de eleitores sobre :~ AleJçao da pr1me1r. 
e segundn. :;ecQão do município de Quipap:i 
onde niW sómente a fraude e a. violeoci:L pe 
netraram. mas tambem encontraram guarid; 
o arbitrio e tona especie ri e meios .fraudulen 
tos afim de que vinga.s~e a candidatura d1 
Dr. Hercula.no Band~ira de Mell•'· apresenta 
r1o pelo Governador. do Estado-como repre 
sentante de Pernambuco na eleição hoje 1'1"0 
CIXlida na va!..'1!. aberta pelo Dr. Autonio ~n
(;lllves Ferreira, actoal Ministro da .Josttc;a 
O eleitorado desta município não sômente Si 
viu coaglr.o pela. amea~ desenvol>lda Di 
mais iofrene ca.bal:l feita pelas pe.~oas do Go 
verno ncompanhadas fle pra<;:\S de polici~ 
pondo-se em pratica. tod;~ sorte de C<?:ux~ 
como ta.mbem nas proprias secções ,..leltOJ'IIes 
n:~. segunda. e na. primeira. onde perma.n~cct 
a. fo1•ca de poiicia. cornm:~.nd <\da. pelo atre~·e; 
.João Bia.lino da. Silva. O promotor pub!ta 
do município. na l:~unda. secç:io (eota.c;ão l~~ 
linha ferre.~ sul de Pernambuco. logardesti· 
no.do pelo presid•·11te do ~overno municipal. 
~"teve presente clura.nw. todo processo eletto 
ral. :~comptmha:lo do: r~ ferido :~ol{~res e de sol· 
cl:~~los de· volicia. inclusive O cabo. M:moel 
Theotnoio. im r-etlintlo Me o telegraph1sta. Epa· 
minonda.c: Santos de transmit.t.ir o seguintE 
t-,le:namma. ao Dr .. J~é M~triano Carneiro da 
Cunhtt. teie"l'lUHma em que se denunciavaa 
fraude e a viotencia aos direitos eleitot~J.es. a 
aggress"Lo até. J!O~tas em pratica pelos ageo: 
tes do "overno nes_te munic pio. O telegra!l'· 
ma era este: «Doutor Josê Marianno-Hetlf~ 
-Proviocia-Opposh:ã.o em São :S~ned!cto fo1 
obsta.ua ,·ota.J' pch\ força de pohcm uuo con
sentindo reu oião Mesa logar destinado e fut~c
cionando ern outro claodestin;~,m·~:nte. mo_ 
conseo ti ndo entrada. eleitores oppo:>ição, •l:ultlo 
Governo .opposicão .bem entenderem .d~e. ~
tão estar cercados fórça,capangas.Pr1men·a.~ 
gun.~a. .. secçãp Q~.i'P.cu>.~. pro.P.rio,~eç!n~o, :~beta 
sol!fa.dos e~promotor'amea.çando el~ettores. Que 
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candida.to a.otonomista Dr. Autonio de Siquei·· 
ra Carneit·o da Cunha. Do que para. c:m:;tar 
tr •nscrevi o presente prot~to que .-ai P'·los 
~y.>tP.staotes :1ssigna!lo e me repol't<tndo rlou 
lo::. Em testemnaho de n~rdarle (est;l.va " si
:;nalJ.:-0 tabelliilo publieo e de notas. :Vriguel 
.loa.qmm elo Rego Ba.rros.-Antonio Roi:K\rto 
~Ioreira .. -Bernardo .J. BeL"aJ·d d , Cama.ra.
Joiio Gomes de Andrade.-Antonio Rufino Pe· 
reira..- 1ntouio Bezerr:~ de Pontes.-Antonio 
.Jns!ino Gomes da Silveira.-João Per.-ira de 
Almeid:l. Leitão.- Alexandre Jose Soares.
Alexandrino .Jo$é Ca.va.lcanti.- Joaquim Al
fredo A. Leit<'io.-Adolpho Lei~ão de Almei
d:~..;-Manoel Francisco do Na.scimento. E na
<l:~ mais se co:1tinha em dito termo de pro te:>· 
~ que. copiei b~m ~ fielmente do proprio OL'i
gmat transcripto em meu livro de notas. ao 
qual me reporto e dou fé - Subscrevo e as
signo. 

Villa. de Quipapá. 30 de mo.io de 1895. Em 
test!ln;lUnho de .verdade.-0 tabelião publico 
notas, Migu~l Jocu]uim do .Rego Bah·os. •·· 

Confe•·hlo. concertado po·r·rnim tabellião, em 
vista do livro que tue !oi presente pelo tabel· 
liã.o, '10 que dou ré. . 

Villa. de Panell:ts. 21 de ino.io- de 189:S.
Em testemunha de · ~·erda.de.-Jo$J. 1.l:f.~t1Leu.s 
•l.c Oliueira G·uiman~es. 

DOCUli.CE:\1'0 ~; ·27 · · ··~ 

fazer1 Respon·d:~. urgencia. Quipapá. trinta 
de maio· de noventa. e cinco .-Roberto Morei
"''·-Victot Albuquerqu~.»· Ss;;e telegr:J.mrna 
i·oi r.-.jeita.uo . . u r>t·e;;itlente da primeira sec
ç.iío •)l;wo Coti:eia. Crespo pt7incipiou <·omm•<t· 
tendo ~ violencio. de não ncceit;tt· o fiscal do 
c~udida.to opposic10ntst.'\ Dr. 1\ntoni•J de Si
que!ra C"meiro da. Cunha .. contra exp1·es~:~ 
di:;posi<:-<"io do pa.r~gra.pho dem~eis p:trte te r
eei r:~ do artigo qu:trent:t e. tre$ da citaia. lei 
numero trinta e cinco. O!;; eleitot·cs. opposi· 
cionista.s ~onhecidos, não f.oram chàmàdos. e. 
apezM' de. titulaüos legalmente. não fomm 
tambem adruittidos á. votação. mesmo exhi
.bindo os titulas que lhes c:onfériam os direi
ws de cidadão. na fórm.a do paragrapho 

.quarto do citado artigo qu;~.renta e trc.s da 
mesma lei. E o escandalo subiu a tal ponlo 
qnP. o :Primeiro abuixo a.ssigna.do, prefeito 
:~este município. pessoa l'econhecida. eleitor 
de.>de o principio da. eleiçiio directa, não foi 
;t.dmittido a vutar. cbama.ndo-se muito pro
_positalÍl'Íeille o . ·nome tl~l Antonio Roberto 
ferreira. em logar de Antonio Roberto 
.Moreira,.a.tim de que o seu voto mesmo não 
pu<lesse ser toma.··' o de ma1neira. alguma. Sem 
escrupulos, os agentes dv gove1·no assim pro· 
eedera.m até com o proprio prefeito do muni
·cipio. (i,;ridõ·lbe na lis&a. de ·chamada; nome 
diff~rente ao do titulo, n:\io adruittindo-o a 
•otar. apt·csentado o titulo com o nome ver

.dadeiro, titulo com que sempre votou; imagi· 
ne-se agora. que foi a.dmittido o voto de ou-
tro;;; o.;iJ.:ldãos que no livro de presença assi- Sr. Dr. Juiz de direito do município de 
gna.;·a.m um nome e no de cha.mada outro, Panellas. 
uukamente porque vota;ra.m no c3.ndida.to 
do gov~rno, como succedeu com i\'la· · Sou suspeito, o que juro.-Panellas, 31 de 
noel Theotonio Cavalcanti, que chamado maio de t895. -A.rg~'1niro G·•lu•:zo: 

A. Como requer. designo o di<l. de hoje ás 
10 bOr<l.$ do dia no cru:torio do escl'ivão. 

PaneUas. I de junho de 1805.- Jlcllo e 

~-- . 

com este nome. a.ssignon Manoel Florenti
no Cavdcauti. O roesmto presidente tro· 
cou chapas de que desconfiava designar o 
nome do ca.ndida.to do partido autonomista, 
substituindo-as pelas do d_o governo, acres· 
cendo que eta o pr·oprio . presiüente e não O· 
eleitor que:n devosir.a.va a.s cllapas na. urna. O Capitã/> Antonio Roberto Moreir<L. a. be1n 
Dentro das proprio.s se'cções eleitor<l.es os •'e seus direitos políticos e pa.r.t Iins eleitor•~\!S 
eleitores, que não votavam com o gover·no. pt•ecisa de justificar perante V. Ex:. o se-

. et·am ameaçados pelos agentes do governo, guinte: . 
de soffrerem o mesmo que succeneu ao deste- I", que a eleição do m:tnicipio dE! Qui papá., 
midó pltriota. pr. José Maria_. :issa:::sinado especialmente na.:: ·. 1" e 2• se~ç?es. pr~sidio 
uma secção elettoral. Apresentamo;;; no; ter- appar-a.tosamente <L força de pohcta., comman-

. mos do cita. li) pa.ragr:~opho do a.rcigo quarenta daoda pelo alferes de policia. João .tsialino da 
· e tres da. lei numero trint;a. e cinco de vinte I Silva ; · 
seis de ja.aeiro de mil oitc•centas e n~venta. e 2', que "ssa. f1.1rça. ostencivamente cabalav<L, 

. do uso nosso protesto em nQme· de to~! os os e lei- ~ empregando todos os meios alim de fazer--com 
tores opposicionista.s prelamtes e a IDelXl. não que .o eldtorado n~o compareces.:;e em sua 
qui.z a.cc~itar. pelo que ecn ~ista. do paragra.- maior pa.t·te e fizessem dest'a1;te os agentes · 
pho·:vinte sete üo mesmo artigo vimos ao ta.- do gove1·no major ia .sobre_ .a . maior parte dos . 

.. belliã.opublico dó municip•io o.presentar o prc- ~ votantes; · :.·' ' .. · ·· 
.,.-sént~-='Pràtcsto· qu_ejustilic~remos ·uo proximo ·.· 3·>; q!Je-, a ,. maior: p;J.r.~e : do .~el~itora.Jo=:er:~. ~ . ... 
. muntclpio. exh1bmd·> os tltUIOII. de todos ()& ameaçado de ser ·es{)<üdetrada caso compare~· 

P.iAitmAA n11e ·foram obst;ados votar com o .C08se.m parn. dar. _q~_ se,us ._v9.tos_i _·.-.. . : . . 
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· 4Q. que essn.s amea<cas es_!endia.m-se a.o ponto I Francisco de Moraes Silva, paro todo 0 co~ 
de poL·em logo em execuçao planos de semtl· teudo da pet!ção ret.ro do que ficou scieoij 
lll:mte natureza. pt'Emdendo eleitores e reco· dou fe. · I 
luendo-os em prisão part icular ate hora sem . 
que nfto podiam ma.i:>, exercer os seus direitos :V•~la. de ~anel las, 1 junho ne 1895.- o es., 
t1.e· votau te ; crr 'l"ao, Jose .Matheus (L c OLi~;ei1·a G-uimarJe~' 

5". que ape~a.r de touu. í'raude ell\prega.d:t 
pela policiaeageutes do governo, 3.intla :l.SSÍID 
as chapas : a.U >er~s ao candidato Her.:ula.no 
Bandeira. de Mello a.:presentado pelo partido 
do proprio governo: era.m trocadas_ na. pro
pria. urna. pelo presidente da. l • secç;LO Olavo 
Corre& crespo e p('il:> da 2• Weneeslâ.u flo
rentino dos Santos ; 

G". que, no numero dos a.me,"l.ça.dos. oitenta 
e cinco eleitores deb:aratn de votar devido a. 
anieaça.s de morrereru como o Dr. José Maria. 
de Albuquet·que e M~:ll~ •. ~inado. na. 1& 
secção eleitOl~l do mumc1pto do Rec1fe, caso 
vota.s..-ern contra o g·overno, como suc;;.:edeu e 
proce·lin. o <J.gente Jg1aacio Alves da. Silva. pa.e 
do u.lf~res commanda.nt~ da. ror .;a ; 

. .:"i", finalmente. QUI:l esses eleitot·es em nu
mero de oitenta. e cinco, entre~ram seus 
titulos d~c"tara.ndo e:m abaixo assrgnado que 
se tivessem liberdade pa.ra. votar assim pro· 
cediatn. dando seus 'I'Otos ao candidato autu· 
no mista Dr. Antonio• de Siquetra Ca.meiro o:! a. 
Cunha. e que eleitores votarom com nom~ 
di1!~rontes dos respectivo.; titulas. 

ASsim. P<tra os tin:s de,·idos e com sciencia. 
elo Or. promotor. 

Pede a V. Ex. digne-se tomar a justüi
~ção requerida, marcando dia e hora. com 
as t~temuo.llas que o justiticante abaixo 
a.pre:;euta., . sent.l.o·lhe entregue o orij;inal 
iudependente de tra.;lado.-E. R. Merc~. 

Quipa.pi~. 30 de maio de 1895.- .. l.ttonio 
Ro~e1·to Jlo1·ei1·a . 

J• Berno.t•do Berard Camara. ; 
2• tenente Miguel Joa.quim do Rego Barros 
a• Alexandrino Jo;;é C~V'.!.Ic:~nti; 
4• Antonio J ustino Gomes da. Silveira. ; 
5" .:lntonio Pereira do:; Santos ; 
6• Victor de Albuquerque e Mello. 
Quipapã.. 30. de maio ~~e 1895. - .111tonio 

.Roúc1·to .~orei1'«. 

Bernardo Berard ca.mara, com Yinte e oito. 
nonos, solteiro. agricultor, natural de Pal
mares. e morador em Agua Branca do muni· 
cipio de Quipapá., os costumes disse nada, 
te:stemunlla jurado aos Santos Evangelho>e 
prometto dizer a. verdade inquerit.lo sobre 
a petiçíi.o de justificar. Ao prirut:iro: quesito 
uiS:Se que etrectivamente a. torça de policia 
esteve presente 08.$ primeira e segnndt. 
secções do município de Quipapá., comman
dada. pelo attt!t'<::S de policia Joiio R.ialciso da 
Silva.. ostensivamente cabalando nií.o sórnente 
no prupl'ío tlia da eleiç.ão, como antes desta, 
empre{.'<lndo todo:; 03 meios de ameaças 
a.té dl$ morte caso fOS$em vo:ar contra-o "Ir 
verno, que tudo sabe de scien:!la. propria. 
Ao segundo fieal' prejudicando em vista. da 
re;;posta. do primeiro. bem como o tel'ceiru 
quesito. Ao quarto di~ que ta.mbem sabe 
u:l'em si!lo presos os eleitores ~ujos nomes 
nao pode destgnar. em casa do pat do referido 
alferes !guacio Alves da Silva.. Ao quin!D 
disse que precisava os presiflentes da pri
mei~_e segun"a. s~ trocarem cha.p:I.S na 
occastao em que tmllam de ser depositadas, 
nã.o consentindo que os propl'ios eleitores 
e.'\ercessem esse direito. Ao sexto disse que 
no numero dos ameaçados sabe que oitenta.& 
cinco eleitores foram intimallos de soffrerem 
o me;,mo que succedeu ao Dr. José Marl& 
de Alouquerque Mello, caso fossem votar 
contra o go1·erno,am.eaças que eram exercidas 
pela. propria força ;~.compa.nllada do alferes e 
do pai deste lgnacio Alves da Silva.. Ao se
ti mo formalmente disse que esses eleitores 
as,;im ameaçados t:ntregara.m seus títulos de
clarando em abaixo assignado que se tivessem 
liberdade d~: votar assim o tariam no candi· 
dato autonomista. Dr. Antonio rle Siqueira 
Carne:ro da Cunha, elle testemunba. sobe de. 
sciencia propr·ia., bem como que eleitores 
houve que votaram com os nomes difl'erentes. 

mm. Sr. Juiz do l" diiltricto de P11ncllns. E oa.·la digo e outrOS toram deixados de ser 
-Em vista. do d1!$pacno exa.r-..tdo na. presente chama.t!os e mesmo .não admittidos a. votar 
pe~iç.ão, o a.ba.i:-o :~:~~igfl!'do r~quer o pros~ não õ.bstante terem ._apresen tado os respecti
gurmento da. JUSttti<::a.çao Mtma., a V. E:x; vos tltulos. E nada mais ·respondeu assim lhe 
como substituto legal e E. R. :Merce. toi perguntado depois de lido à.ssi"'nado com" 
Quipapá. ~ 30 - de maio de· 189::>.- ,'\:ntonio oj_ui~ e o )usti.ficante. ~u_, José :?.Íatheus.de 

. Robel·to Morei1·a. Oh Vel.l'a Guuna.raes, escrrrao que. o escrtm-.. -'-- ·· --· ·· ·. - · ·--· -.· -·, ·-- · 1Joao Ru(i.rio de-··Mello e··siloa..- Bermu·do 
·.. ~rt\fico que nestã, vmn. e fórà de meú·ca.r· Be,·ard d<t Camara.- .Antonio Roberto No· 
._torio int.~o o Dr .. promotor publico ~Jose re~ra~ . · · .- ·: · c . • 
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·2• testemu:nha ao ponto de prenderem::-eleitores . como o fez · 
Ignacio Alves da. Silva, recolhendo-se á urna 

Miguel Joaquim do Reg•o Barros.com cinco· chapas que não urão a.s proprias depositadas 
enta. e dous annos. empregado publico, n~· pe~o e!eitor,como fizeram_ ospresid~ntes dapri-

. tura.l da cidade do Recile. e morarlor na Vi lia pnme1ra e ~egunda. secçoes que nao consenti
de Qui papá, os costuro~ disse nada,testemu- ramos eleitores exercer este direito, trocando 
nllo jurando sobre peti~ã·O e sendo inquirida as chapas que Oelle:> recebiam, e que nos nume
dos justificantes que lhe foi lida disse ao pri- ros dos ameaçados viu oitenta e ·tantos elei
meiro quesito respondo affirmativamente tores dizerem que si iives!em de votat• nas 
por ter visto. Ao segundo re.<:pondeu atHrma- mesa.s constituídas pelos agentes do govemo 
tivamente. Ao terceiro respondeu tambem o que .não fizeram pelotemorimplantadopela 
affirmativa.mente accre..<:eentando eUe teste- força. publica dentro das proprias secções 
munha que os ca.lca.<los elo negociante eleHoraes, · votariam no candidato autono
Tzidro Ferreira da Silva pelo facto deste ir mista. Dr. Antonio de Siqueira Carneiro da. 
votar contra o governo do collectero Telo Cunha, o que não acontec·eu pelas amea~.as 
Lima Bertholdo Ga.lv~ promette um ondar que se lhes faziam de morrerem como 
arrancai-o e matei o alem de outras ameaças o Dr. José l'•Ia.ria. ameaças· que são feitas 
que fez dando legar que a referido negoci- d_entre os tresagentes pelo al!eres Jo~ Bia
ante vendensse todos os seus ha.vet·es atim de lmo da Silva e seu p<~e Ignacio Alves da Silva 
retirar-se daquelle murlicipio com grande e _qu_eesses eleitores assim prejudicados esses 
pre,juiso. Ao quarto que ig; .ora. Ao quinto dlrett<·.s o voto entrega.l'3m < s titulc·s fazendo 
respondeu amrmativamelllte por ter visto se- •'~claraçõ~s em abaixo assign3:do podendo 
rem trocadas-·as cbapa.:s - na-·bocca. ua·urna· amda m1ns.accrescentar que mmtos eleitores _ 
pelo. presidente da priOleira secção· Olá.vo nií.o form adm~ttidos a votar apresentando os 
Crespo que não consentiu as mesmas ch:tpas tltulos_. e . mu1tns out:-os ta.moem não foram · 
~rc,m dep:,sit:)das pelo mesmo eleitor._Ao p1·~pos1ta!m~nte chamados.os .demais quesitos 
sexto affirmativamente .por ouvir mu1tos estão preJU!llcados como respetto do primeiro. 
eleitores confessaram ~;eroelhante ameaça. . . E nada ma1s respondeu. e nem lhe foi pergun
A:o-setimo finalmente resppndo ser. verdade ~d~ depois <le Ji<Jo, as.signou com.o.juii e o. 
o que se acha. declarado no reterido termo, JUSttficaote. E eu . . Jose Matheus de Oliveira 
IJO(Iendo assim contar quE~ eleitores não foram Guimarães, escrivão. o escrivi.-Jo<io Rufi.no 
propositalmente chamados e outros apresen- de J.1{ello e Sit'Va.- Alexa»d,·!no Jose _:Ca'VaZ
tando o titulo cão foram admittidos a. votar. cante.-A.ntonio Roberto 1lfo1·eira. 
E nada. mais respondeu as;im lhe foi p?r
guntado. depois de declarar conforme. assi
gnou com o juiz e justifiCll.nte. Eu. José Ma..
theus de Oliveira. Guima.riies. escrivão que o 
escrevi.- l01i.O Rufino ele :Mello e Sil·ca.
•llútuel .Toa.qu.in~ do Rcg.o Ba1-ros.- .4.ntonio 
Roberto J1oreara. 

Jalgo por sentença a presente justificaç-lo 
para. que produza seus effeitos legaes, ínt1·e
gue-se á. parte independente de tra.:;lado. 

Panellas. 1 de junho de 1895.-Jocio Rt1(i:no 
de Mello e .Sil1:a.. 

DOCU:llENTO N. 28 

Termo de protesto-Aos trinta dias do mez 
Alexandrino Jose Cavalcante, com sessenta de maio do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 

a.nnos, ca.:;ado, agricultor. natural de estado Christo ele mil oitocentos e noventa. e cinco, 
de Ala.gôas, mora.dor no Sitio Li no do muni- nesta vi lia de .Panellas, município do mesmo 
cipio de Quipapà. aos custumes disse nada, nome, Estado de Peroamtouco.às seis horus da 
testemunbo jurado aos Santos Evangelhos, ta1·de,em m~u cartorio,perantemim tabellião. 
sendo inquirido sobre a petição dE! .iusti- compareceram capitão Manoel Ferreir-J. de 
fi cação .que lhe foi !iria .. Di~,:e ao primeiro Mello e Silva, tenente-coronel Aureliano de 
quisito que a eleio;ão do município de Qui papá Barros Corrêa. lgna.cio de Siqueh·a Passos 
em todas ,,,; sect;ões pr·esidio a. fot'\"'- de po- José Mat'ia .:!:1. Veiga Figueireuo, .Jvõ.o de Si..: 
li~ia que ostensivamente .::a bula. v a em pregando queira P~I.Ssos, Berna.ruon~ Luiz de França.. que 

· todas as a.meaças pm·a qu1e.comparece$sem so- reconheci set•em os pt·opl'tOS e .moraclores. em 
mente os {!Ue votu.ssem a. favor do candidato S. Bt!nedicto do !llUuícipio de Quipapá. e por 
do governo Dr. Herculano BMdeira. de Mello elle$ me foi .d·to em presença. das testemu-

- <,ameaçao do de set·ero esp'.l.ldeirados e._ so1Ire- nha:S. capitão Florentino Bezerra. Leite,Odilon 
rem de entre outros prej1uizos os da propria COrdeiro Morekct,. un; impossibif.idacle. de la

·' ... y~da __ aquell~s ... que ~v.ott~s~m ~o .~u<j.idato ,,._a!.~,)~ .~e·~. p~~~esto ~ '.10 'liumicipio _ i.le Quipapá,. 
- autonomiSta Dr •. Anton.lO'de.·Stq uetra. Car-- pela oppressa.o of!ictal-fêit<(~aos:-'t:e5pectiv<>S .. -·~ 

n~iro d~ Cunha.,. estend~J!ldo-se .~ ameaças tabelliaes daqtielle:municipio, (Vinham exhi.' - · . •· . . - . .. ..... -·- . : ~: . . - . .... . . ~ - . 
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biodo os seus respectiv<>s titulos.que por mim João 'Severino de Siqueira Filho. José Anto
toram verili.ca.dos. requteret-atn a. mim ta bel- nio Maca.mbira. João Eucli :es da. ~ilva, João 
liii.v pa.r'll. que (•rn meu !i vrv de not.a.s tra.n- Pereir·a dos s~utos, João Pt:rgentino Paes, 
se.r.c\·~se o pr·otesto organi:,:n.do e as~ignado J(lsé Cordeiro de Burros. Ju'~enciu Caetauo de 
peln.• :Lpr·asentanr.es e os IM I$ eleito~·cs cta- Mello, Joã.o Loul'enço da. Silva. João Lopes da 
Quelleul$Cricto <\O municipior'e Quiv<\pit. cujo Silva. Joaquim Ignacio da Silva. Penedo, Joã.o 
teOl' e o seguinte: «~Ó,; ab>~.i xo a..;,;ig<l:lod<)S,elci· Pet·ciro. do :\lcllu , Jo ... qu•m n.owoio de :\.ra.ujo, 
tvros da::;. Henedicto do so:;uudo distr icto do José "\ntonio da. Costa, Juão Jo~é da. Silva., 
muu icipio dt: uu1pa.pá., viemo~ na. !l>r!M r'a. José Henrique de Souza., Manoel Franci:;co 
lei nuuh:ro triut;J. e ciJilCO de vinte seis de j:l.· Lins, Manoel Luiz de 1-'r-a.nça.. .Manuel de Si
ueiro de mil oitocenr05 e UO\'enta e dvis. que queil·a. Passos. M;moel Florentino de Barros, 
estabelece o processo das eleiçõel: f~de1·n.es. Manoel Severino de :.iqueira.~lu.noelG,lmesde 
protestat' contra. a for•ça eleitoral que o go- Mesquita,Manoel Feli:xdo O, Mu.thia.s Pinheiro 
veroo aca.ba tle pôr em pt-a.tica. na.s' eleiçües e de Azevedo . . \la.nod Pereira. de Mello e Silva, 
que se deveriam p~oced<~r hoje para preen- •ManoelJose da. Silv'.lo,:vlanoel Mar tinsdeOliv"i· 
clrimento da vaga. do quarto d1scricto daquelle 1-a., Manoel Alves de Sique1ra, :,\liguei Ar
Kst do pelo cousell!eit·o doutvl' Anton·o Goo- cuanjo de Siqueira.. Manoel 1'"1·a.ncisCJ da 
çalvcs h:.L'reir:~, uoje ministro do Governo Silva., Manoel .-.m:~.ro Fet·reira • .Manoel An
r'c:dera.l, fazendo-o pella fórma. segumte: a. tonio da Si! va.. Manoel Nrcolào da Silva. 
rne.m. ie;.:o.1 uõ.o póde tumociooo.r pct.o cmp>·cyo Oo(lfre Antonio dos ;:sau lo:s, Pedro A.l ves de 
d" {orça official que inl!udiu o ,·ecinto dus ses- Siqueira Seba.stião Fr-..Lnci~co de Vascoucel.
sü.:s, composta à~ p:~.i s;auos arma.·'os e sottlu· lo::. Sera.fiot Simoes da. silva, Franquelino Jo
cr(Js-du 1:4•1>0 de J)o)locia. uma 'ez conbecirl a. aquim de Mello. Tbowaz P~reira. rle Siquei
nes...<:e cot·po 4e poliê!ia· e..1.avam ã. di~posic;ã.o r<l Antonio Bezerra .de Mello, Julio Bezerra. 
dos esl>invs polic:iaes; uma \"t'Z conbeci·'u. a ua Souza, Jo,;e Ma.t·tins·de! Ahneída. Joii.o Sa· 
ft-J.quez:l. d., . elemento:s que, em sua total ida· turnino da. Sil "a. Jo$é·de SOuza. Mellv, Joàv 
.de 'eram inferiores ao$ dvs tLbà.ixo ~signa.do~ . Pereira de Mello, Joiio & M:a.noel Cavalcanti. 
que t~:rã.o do \'Ota.r n:L vag-..1.. tSLo é, par<~. pre: Jvsé Vtctorino de Souza.. José Vaes de i\ldlo e 
eochiment4 da. '\"agajà. re1erida. do qua.l'tv dis· ::iilva,_ .Lout·ençu Victorino de Souza, Luiz 
t t·ic•.o ua. pe..~ do uolltor A.otonio ele Sique1- Bezerra de Mello. )fanoel de Souza. Mello, 
'f.a. Carneiro da Cunh ~ e TJO'"'I'ue ccm.~tc a~ Severiuo Jo:é Biu, Seba.sttão Lopes de França., 
mesmos ut..a.ixo :l.SSignados que no referido lo- Francisco Pereit-c~. Duarte,Jose Libanio de Oli
ga.r acaba de ter uma. e: leit;ã.o ou se fazer uma veira Jardl!liao, José da. S1l va.,Ma.noel Pe1·eira 
deiçào claudestíua e StJb a. guarda. da forç;t Duarte, Pedro de Alcantara. Menezes, Antonio 
:policia.!. pl'ivando-os do lX\gra.do direito tto Joaquim de Amot·im,Bercu.lin~J:\Lves da Silva. 
'o to. ·.:ecm os ,.,cs.,.os eleitores e exbi t.tindo :Ylanoel Bet'uardo de Lima.. A11tonio Gomes, 
os seus respectivos titulo; neste muuicipio de Manoel Alves Leite, Autonio PereircJ. do;; 
Pa.nella.s, e perante o r e$pectivo tabeUiào, na. ::ianr.os. Anwnio Gomes de Me....:quita.. Domin
impos,:ilidade <le o faze:·mos em •H!Ut:Ue rnu- gos E\'angel1-sta. dus sa.ntos. José Pereira. d" 
nicipto, atteot<' o empr:ego !la. !br<-a.prote.sta.t· .\ll'squita..JO>é Soares de Mesquir.a. Joii.o Cle
cootl"J. semelhante prncedimento. declurand< · mente de Mesquita., vicente Mendes da Sil vu., 
que o:; seus ,,.otos tantvs quü.otos oonsta.m uos Arltonio Almi1·a.nte da Silva, Arcelino José 
titulo:; que exltibem er-uru do doutor Antonio de FarillS, Honorio José da Silva., Jos~ dos 
de Siquei1·a Carueil·o da Cuuba. Pa.llella.s. SantoS Juuior, Pedro f'errerl"d. uo Nasci
trinta. de maio de ruiL oitoceutos e riovent • e mento, B.:oedicto Francisco da Silva,Saturni· 
~ nco~-~lli-tlOOl ·Fer:dra. lle Mello e Silva, 1\o nuoes de Lima, Fl-a.ncisco Nogue1ra. dos 
.João de ::iltl)J,en-.~<;Pã.$SOS,AntolllO .Matlria.s Bar- SantOS, J~é LiYio Fernandes, .Jo<é Marques 
'l>Osa. -A n ton!o Joaquim de Siq ueh-a, Antonio Xu. vier ,J oti.O Salles de Pa. ula. Mout-a,Joã.o Fran· 
AI ve; de Almeida. Anr;onio Moreira da Silva., ci$CO de Souza.,Jvsé ·Frc~ncisco da Sil va.Manoel 
Antonio 1'e Mello e Silva, Barthorne:u .Marques :Xav~e;:, Agostinho Alves Ga.mello. 
V1ctorino de ::iuuza. Rella.rwino Pereira. de José Eugenio da Costa, Paiva, João Baptista 
Siqueira, Bella.rmino Simões de Araujo. Be- de Mello. José Mada da Vet~<t l''iguei.redo, 
nedtcr.n.Lu i7. de Fr.wça, Clemeutinv Mar- Manoo:l Henrique de Lemos , Manoct Vic.::n~ 
ques Xa.vie.r , Casimiro José da Silva., Fran.is· Pereira.. Ricardo Nunes úe Fa.ria..Tnomaz Jose 
co Xavier dos San~;os. fra.ncisco de Paula. da ::;ilva. Ben.:vides •le Bar·ros Corrêa. Fra.n· 
Siqueira.. Fra.n~isco Je Sique11-a. Pa.ssos Sobrt· cisco Fernandes dos SantOs; Fit:mluo. Marques 
nllo, Ga.ldino Jo;:é de Mes:;ias. Henrique José da. Silva.. José Felicio de Mr.llo. Sebastião t.:ae· 
VaeS, José ue Siqueira. Pa.::sos, J.oão_ Josê de taoodeMello, Vicente Rodrigues Alves; An- · 

- Siqueira.. João Stiverino de Siqueira, Joaquim tonio Caetano da. Stlva.,Honorio Joaquim Bar· 
de Siqueira Passos, José Severino .de Siq,~i- bosa,.José.Lourenço~TQrre:;, A:velino· ;José da 

:- ra.~~Joa.quim Cordéiró de Sóuu, ·Joaquim de Silva;' Antonio · Quirin.o da Silva; Ailton\o 
·Barros e SU!a., João Peteira d~ :Siqueira; Ne~ f?ereira, Joaquim Lopes da· Silva,_JQio 
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Rodrigues da -Silva, JosÉ! Antonio da Silva, rido e concertado por. mim tabelliã.o, que 
Jeronymo Barbosa. de Mello, Joã.o Baptista. de 5ubscrevo e aii1'igno. - Villo. de Pa.nella.s. 30 
.Mello, João Floriano de Siqueir-J. •. Jose Lou- d'! mt~io de 189.5.- Eu. José Matheus de Oli
reuço d3. Silva..~1anoel lnnoeencio dos SantoS, veiN Guimariie.~. o subscrevi. - José :-.ra
Jos' Rodrigues da Cruz. Manoel Josê ~o Na.- theu~ de OU veira Guim;J.l•:í.es. - l?anellas, 
scimento, Manoel Francis:co da Sll va.. Manoel 30 de mn.io de ISQ5.- Jo$1!. tl[u!ltet.IS de Oli· 
Felix. da Silva, Mll.Doel F'irmioorla Trindade, veil·a o,~im.w·aes. 
Paul!no du. Rosa. Vieira.. Sitneii.o Ferreil'll. uo 
Nascimento. Firmino Edtt3.rdo Be7.erra.Fran-
cisco Antonio da. Silva, .Josê Gonçalves Ca.r- O capitão Manoel Ferreira. ~e Mello e Sil
neir~. José Bispo Diocesano. Joaquim Fr-a.n· va. eleitor de S. Benedicto. do 2• districto de 
cisco de Lu na, Joã.o &a.fa•~l de Araujo. Ma.."\':i· Qui papá, a bem de seus direitos eleitora.es ne
mia.no José do Na.scimeat.o, Manoet .José Fer• cessita., perante este juizo. e com a.udiencia 
reira., Ma.uoel Rod.rigues lia. Cruz, Manoel Pe- do Dr. promotor publico. sob pena. de revelia, 
reira de Mello. Marcolino José" d•L Stlva, Ma- justificar os itens seguintes: 
noel Araujo tios Santos. Sebastião Alv~ de 1. ~ Que bontem. 30 do corrente. dia. desi
M:~do. Tiburtino Gonça.!ves Ca.roeiro;: José gna.do pan eleiçü.o do 4" rlistricto do· Estado 
Antonio Rodrigues, Laurentino José da. Silva. de Pernambuco reta. ti v o á vaga. deixada pelo 
Leonel José da. · Sit va.. Leonoro Barbosa de conselheiro O r. AntJnio Goaca.l ves Ferreira. 
So\123., Leopoldo José da. Silva. Laurentino qne r:1.z parte do Ministerio Federal, ~força. 
Venancio da Silva. Lour·enço Fernandes de armada.. composta de soldados do corpo de po
Otiveira. Manoel Ferreira. Lopes. Manoel car- licia. rnunicipaes e (\e pa.isanos. todos á dls
do...o;o de Oliveira., Ma.noet.·Ferreira .fagundes, posicão do. subdelegado do _rererido districto. 
Ma.noel Ferreira. Belú. ' Nicodemus de Lima. Manoel J03.quim Rlbeit·o Ca.·op •S, pcrturba.n
Sooro, Pio Quinto de Lima., Vicente A•lelino do a. ioi:tallaçã.o da me$a legal ·com ameaçM e 
C&valcanti.·Yicente Ferreil"J. d<\. Ro::ha Lit.Oa. violencias aos respectivos mesa.rios e a maio. 
Cyrillo Jos~ da. Silva, HeoLrique Carneiro de ria que tinha. de suffraga.r o nome do CMJdi
Otiveira.. l"idro Nunes de, Araujo.Jqsé GOmC$ <lato Ur. Antonio de Siqueira Carneiro dit 
de Mesquita.. João Lucio de Mesquita., Ma.noel Cu nha. cont1-a o C3.ndidato official -privou des· 
do Ca.rmo Pa.es. Ma.noeJ.. José .'>.Lves, Ma.ooet ta. fôrma.. que o rererido eleitorado cumprisse 
Lopes da. Silva.. Nicotã.o .Jose da Silva. Manoel ou exercesse o sagrado direito do voto. 
Pereit·a dO$ $anto~; Antonio Ferr·eira. . da 2.• Que. a mesma. .força. no exercício. de 
Silva. Antonio Gomes Fert·eira, Joio Martin~ suas pt·oezas cumprindo as ortlens de seussu
de Olh·eira. João Clemen·te de Souza. Ja.rde- periores. a.mea.<;a.udo mesmo e muit-• f<>rma.l
lino Jos:ê da. Silv~ .. Joaquim Antonio de Arau- mente a. aur.orit.lade daqueUe município. isto 
jo, Jo~é Pedro do Nascimtmto.Josê Antonio (h ê .. o poder judh:iario, inclusive o p1·oprio ta
Costa, Jo;~.quim Btterra de Silva, .Joaquim beliiio d dli, pl'ivou o supplícante de, em seu 
Gomes da. Silva., Jgnacio rle Siqueil·a. f'M- município. pt•oJuzir a presente justificac;ii.o 
sos. Manoel Machado de Souza. Seb.\Stiüo e mais•tocumcntO$authenticos. indtspensa\"eis 
Ferreira da Silva. - Se1-atim José de como prova absoluta dasar, itrarieJades. vio
&\rros. - :\Ul'el.ll.n:> d~ Ba.rros Corrêa.. - lencias e crimes praticados pelos agentes do 
13erntl.l·uino Lui~ r~e F'ra.n<~a. E ~ada. mai.s se go\•erno. • 
continha em dito protesto e a5$i~na.tul'<l$. quo 3.• Que o presidente do conselho muni
fiz transcr·ever e :o meu livro de notas depois cipa.l. do municipio de Qu\pa.pi , abu
de lido, Msigna.'l"<~orn os apl'e:>entanteS com as san.to das func\:ôeS inllereotes ao seu de
tu>temunllas d•1claradas .. - Ca.pitão Floren- vn.do Cllrgo. expediu títulos eleitoraes em 
tino Bezena Leite. - Oo.l.ilon t.: •rdeiro Mv· bt'3.nco. til ma.dos somente com a sua a.ssigna.
reira. ·-Eu • .fosê Ma.tllew ·de Oliveira Gui- tul"ct., pa.1'3. que fo>sem elles di"tribui~os pelos 
ruat~:tes. tabelllão de no·tas que as:signei em agentes do governo a individuo;; sem qualiti.
publicu e rasl'l co:n o signaJ de que uso. - caçiio. portant• que es~s comparecendo â 
Em te$temunl'lo da verdade .(C$tava. o signa! a.ssembtéa. eleitoral, e excluindo es.<e papeL, 1i
J>Ublico) o t:\bellião pubolíc.. d"l notas José lho unico da. fraude e do pouco apreço e re
Mathea:; de Oliveit·a r;uim:~.r;ies. -Ma.noe.l speito devi-'o á lei. depositassem na. uro.:l. a. 
Ferrei1-a <lu Mello e S!lva.. -Aureliano d<l sua chapa. officia,, como bem prova.m os do
Barr·o;; Correa.-lgn·•c1o de Siqueira Passos. cnmentos (os rnP.::mos titulos} (71 que junto of
- Bernardino L•1iz .do França . . - J"ão de Si· .ferece e melhor dirão as testemunhas _que 
queira Pa.ssos.-José Ma.riia. du. Veiga. Figuei· teem de depor. · 
redo . . - OJilon Cordeiro Moreira. - Floren- 4." Que os a.gontes do governo. cercados 
tino Bezerra Leite.-E naJia. mais se continb:~. da força jã. referida. , fizera.m uini elei~.ão eom 
em .!J.it.o protesto,q11e tiz.copiar. em.,meu.:livro. -v:.erola.deit:a ... e~~lu~.à9_ ·._da, maío_r~a..:,_~L.fl~tO_ra} .. 
·de notas· numero doze· de ft>lha.s· Olto-a . onze; daq,uelle ·distr1cto, .sendo.íle tal Ior.lll'L,a.pres· · . 
e vai sem ·cousa·que duvida. ·fa.ça.,· -:;- ·COnfe- 'são que o . ~up,plica.nte e os . mais.eleitores.não 

c~..,.. v. ·v ' . . . ·- . - .: . . . . . ·.: .. 'st . . . 
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pu•1e1•a.m penetrl.\r no recinto em 
cia:ram esses mesario~ crimino~es. 

que func; Iaçã.o da. mesa. eleitor~l. legal, com ameaças 

5." Finn.lmente. que o tet•ror cres~eu a. pon
to de nã.o se julgar o supr!icante ~ os mais 
eleitores com ga.rant!a de vida. 
·· Nestes termos. requer o supplica.nte que 
justificado o allega·do se digne V. l~x. de man
dar entregar-lhe-a. presente em original. in~ 

- dependente de tra>lado. depois de homologa
da. na fór:roa da lei, arim de que produza os 
seus efl.'ei tos le,n-ae:;. -

E. R. !vi.-Pa.nellas. Sl -de .maio de 1895.
ManocZ Fc,-,·ei.,·a d.c Mello c .Sil·ca . 

8r. Dr. juiz de d.ireito do municidio de Pa
nell:~.S. 
... Sou suspeito p•or ser amigo do ,justin
ca.nte. 

Pa.nelh1S; 31 de maio ele 1895.-H·a.nc!sco 
Guim.ariíes Gal~<io, 

e violencias aos J·especth•os me:':l.rios e à. 
maioria que tinha de sulfra.,.<>:~.r o nome do 
c~ndida.to Dr.Antonlo de Siqueira Carneiro da 
Cunha contra o can•lidato official, privon des· 
ta fórma que o reterido eleitorndc-: cumprl<
se e exercesse o sa.gt·a.do direito do voto, Ao 
segunr.o. disse que sabe porque era presiden
te da antiga mesa que devia funcciooar e se 
achar presente. que o facto que falta este 
quesito foi por elle testemunha. visto e ou vi
do em preseoç=.~- de mais de duzentos eleitol'es; 
sendo certo que a povoação de S. Benedicto 
se achava transformada em uma praça. de 
armas. composta. de soldados P,o corpo <1e po
licia. como .ji~ disse no primeiro quesito. Ao 
terceit·o.quesabe por sciencia propria., por ter 
visto. que di.O:erentes·individuos sem qualiti
ca.ção pos-ivel. andavam na rua da.quella po· 
voru;ii.<: P..xhibindo títulos eleitoraes em bran.~. 
contendo sómente o nome do presidente •!o 
conselbo municip<l.l do município de Quipa.poi., 

Jllm._ Sr . . Íuiz do 1" distri_çto_do município que se cha.ma. Olavo _c_orr:e:n_• t:ospo. _ decla.
de Panella.-s. .. rando elle.- que com esses títulos haviam de
·. Pelo despacho •exarado pelo Exmo. Dr- posita.do n~ m·na votos a favor do·candidato 
juiz Çe r1i.reito neste muuicipio, compete a do. ~?overna.dor desta cirlade. Ao quarto • . di~se 
V. S. funcciona.r n.o presente fetto; pelo .. que que e certo. pela. mesma. ra.zão·- j:kret~riria. 
requer o-snpplic:tnte que se •ligue de. de:Í!!- que os agentes do governo cercados da· lor(:a 
na.nlio o_logar .- pNceder ús diligencias_ requ,e- de que se. f<tlla fizer:un _pr_es~o .aosju:;tifican: 
r·idas. te> e a t·,dos o~ eleitot·es ·desse partido, pri-

Nestes tet•tnos: va.ndo-os de -penet.rarem no recinto da. ;ossem· 
:·· _P_ede def~rimento. bléa. elc .. itorai. e·.por tanto . tle darem os se~ 

E. R. i>I.-Pane:llaS. 31 de maio de 1895. vot<os ao Dr. Antonio de Siqueira. Carneiro 
ManoeZ Fcn·ei1·a de: JfeUo e s:zv., , da Cunha. 

AO qúinto. re~pCinde peln àffirma.tiva.. E. na.· 
A. Como requer .. designo hoje i~ 1 hora ria dn.mais respontl~n nemlbe foi pergunta·lo, •!e-

tarde. pois do. lido assignon com o. juiz_ e parte. Eu • 
.Jo;:é Mn.theus de Oliveira Guimarães. e:;erivã.o 

Pa.nellas. 31 de maio de 1895.-lii.:lto e flUe escrevi.-.o/Icao e Silca. - .4.wclit.mo de 
Si.llia. Bt.m·os Con·eia*-Jlanot:t l-'cn·ci;·a d~ Mc/.to c 

Sit11a. 
- 1.' testcm.tmha 

2• testemunha 
~\urr:lió.rio ·a e nãl·ros Correia. com cincoont:1. 

e oito annos c! e irla.do. c:1.sado. a;;l'icnltor. na.- Jnsé 71-I:rrin. d;\ Veiga Fil:ttciredo. ca.sa.·10. 
tural da. freguezia. do Altinho e mora.dor no agricultor. natural ria. l\•eguezia. do Estado e 
Engenho Para.iso. di o di,:;tricto de S. Benerlic:to. morRdor no en~enho CocaL. rio município de 
d(l município de Q•uip>tp:i.. o:> costumes '1 is~e Quip:tpã. districto r. e s: Benedicto, · os costu.: 
aatif\. te:::temunha. jnr11rla aos Santo~ E\·nn-~me~. cnu\ 42 a.nnos. testem.unha- jurada aos 
;;elht:s. em um livro ne:lE"s em que poz sun. S:tnt.o:; Ev~ngclio:;em um livro delle. que poz 

· m~.n •Jireit.':.. ::;~:! dn inrinir·!tlo ~obre t'!; ·quesitc•s s11:1. mão direita e sentlo inquirido sobre a. PC: 
,13. ut:ti~"i.o_ do ju~W1·~int.~. qtte !he f,ll li•!a: tic:;i.o do justitle<\nte. a primeira <lisse qne e 

ríissc; ao primei•·o quesito que hontem verdade o al!egado, que etleteve a. infehcid<t.· 
trintn. •lo col'rc:-tte design»do pa.1·a. :~ elciçiVJ •.!e de te$temuobar. m1. qu:llidade .-le votante. 
do 4'• <.listricto ·deste · e:;tado de Pern11 mhnco. e$tc a.cto de png\la.t,f.l .p::<\tica.do pelo agente do 
1·ela.tivo i1. vaga. (\ei:xarla. pelo Dr. Antonio·Gon-. governo ue &1tado: Ao ~egunclo, . q;_te.-.pel:1 
calvos Ferreira. que fa.z parte do Minisr.erio mesma razão sabe ser verd,a•le •> facto rleque 

.. .Federal. a força. at:ro.:tda de soldados de poli- tr •• ta. o mesmo quesito .. Ao ·terceiro, que. eíle. 
_cia·e paisanos; 'todos ·i1 disposiçã:ó do·subdele- t.eStemunh:l·,: obteve tamhem:parte dos titulo> 

: . ~ .:,cc:.="·c: Sàdp 'do'. di~t~~ct.()~le ,S,_ ]:3en~_dictQ: : do::m.~n ici, que-~e ._aç~ar:n_:.::~eraJ?.t.e ~~1~etição .. inici~Ll.~,AQ 
· ~ ~ ·: :~-pio:o.e ' ·Qui-pàpâ.,:.:_ sendo ·7subdelega:do .,.Manoel quarto ~respondeu·,:pela;~ affirma~1 va· que,<em 

· . : Joàqmm;Ribeiro·Ca.mpos,perturbando a; insta~- ·consequencia de ter ~sto. ~Aq ·quinto •tam~m 
(·· .. . .. ~:.': ·; ::::_· : ·_... . . - : - - - . . . . ·:. ·.:: : . . ·.:·. ·:· -~ ~- .: 
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respondeu pela afirmativa., pela mesma razão 
ji referidil. E nada mais respondeu; depois 
de lid~ assignon C<lm o juiz e parte. eu, José 
Matheus de O li veit-a. Guirnani~. escri viio qu~ 
I)>Crevi .-Mctlo c St&w..- Jose i\Iari« da Vci!Ja 
Ylf/ucircdo. - lt{anoct Fc:·,·cira de ilictlo c 
Sil1;a . 

3• testemunha 

Joã.o de Siqueira. Passos:. com 32 annos de 
id:tde, C<1.$a.do. natural da t'reguP.zia. do Qui po.
pa e morador em· S. Ben•~icto do município 
de Qui papá, os costumes disse nada, testemu· 
nha. .jurada. e sendo inquirido soure a petiçã.o 
ele folhas que lhe foi Lida•. disse ao primeiro 
q•1e sob os factos. rle C?nsciencia. p1·opria.. pl\1' 
ter visto na qualidade de: votante. portanto 
é verdade o ~~.negado no primeiro it.em. Ao 
segun·lo, terceiro, quarto e quinto. responde 
pela a.Jlirmativa. e p2la m•esma. rauio. E nada 
mais respondeu: e nã.o lhe loi perguntado; de
poi~ de· lida. assignou com· u·juiz e partes. Eu. 
Jo:é Mal heus de Oliveira. Guima.c i..es, escri
rão que escrevi.-Jl!'ello e S:l-.;a.. -Joao de Si· 
qnc:,·~.t PaS.$OS.-Munocl l?'erl·ci,·a rle llfcUo e 
Silca. 

DOCülll::~TO N ~ 30 

o fizesse a mesa. composta. de agente do gover-· 
no niLo consenteria.m que os seus votos rossem 
apurados como tl\mbem porque n. polici3. com- · .. 
posra de sol•lado.;:fa.rda.dos edisfaN;<ldos a.me;~r · 
~'il.V;\m até ue p1·enllerem onde e serão digo 
setem espancados aquelles que votarem con
trdo o aJ.Otlida.to do governo o Dr. Hercui<Lno 
Bandeira de Mello. na impossibilidade ainda. 
ele protestarem na propria. secção ele Jurema. 
na séde ou em outra. qualquer parte do !llU
nicipio de Quipa.pá com todo ~eus vandalismo 
pondo em patrica: para. prohibirem a. nos~ 
lioorda.de de voto recorriam a. este município 
de Paoellru:, e perante o respectivo tabelliiio.. 
pr .. te.-.tam contra todas as fraudes. violencias. 
ameaça.; praticadns.na. mencionadas secç[o de 
.Jurem<\ e declaram q neuilo seus votos ao cida
r1ão digo seus votos ao ca.ndida.to do partido 
autonomista. Dr. Ant.·;nio de Siqueira Car
neiro da. Cunba.-Jurema., tl'luta. <1e maio de 
mil oitocentos e noventa e cinco .-Antonio 
Bernn.rdo de Sobral, João Gomes de Lira, 
F.ra.ncisco Manoel di!. Silva.. Braulio Ro•Jrigues 
de Sobral. Antonio Cándi:1o de Araujo, João 
·Jose Ramos: Manoel Pedro Andrade, Pedro 
Antonio de B1·ito. Seba.stiilo Ferreira de Sal; .. 
I e$ •• Jo:to Tavares de Souza, A nt11nio Pint•> de. 
Araujo .. José Velho de Oliveir:\, .José Luciano 
da Sil \'a., Alexa.ndre Ta.>a.res de Souza.. Felip
pe Santiago dos Santos. Manoel Deocleciano 
da CO$ta. Ailtllnio Xa.vi~r de Oliveira. Agos-

Côpia-Termo de prote~>to. Aos trinta e um tinho Coell.Jo da. Silva. Juliã.o Coelho da Sil v-c~., 
dia.:> do inéi de in aio do iiiiuo de mil oitocen· Francisco Dias de Mendonça .. J~é Fen•eh·~ de 
ros e noventa e ciuco. nesta. villa de Panellas, Bdto. Salu"tia.no Ferreir-..L da Costa. Vicente 
em meu cartorio. ú~ c!ncó !tora.< da. ta.nle pe- L:l udelino da. Sil Vt\ Burgo. Antoniv Soares de 
r--Loto mim t:J.bellião. comp:.u·ec:era.m Antonio Mout·a •. Jose de i\'J0\11'<\ e M~llo, l\Ia.rcelino Po
Ro~:crto M•Jreit•a.. Boruartlo Rozard Ca.ma.r:1. rei r<\ das Cha.ga.s. Candido. Evuris:.o_ Pereira.,. 
Antonio .Jn~tlno da. Sih·eir<\. Al<·.xa.nclrino .Joi"10 fmncisco d;\ Silva. .. José de Paula S:\ma.. 
José Ca.\"a.le<\nte. que rcconhe.;o Strem O$ pro- Anna. Guilbermino Almeida de ~lello. Jos~ 
prio;; mom.dores no município do Quip;1.pã. e Severino de Andro.Je. M:\nuel Ba.pti~r.a d:t 
pot• eiiE'.:! me foi ui tO em. presenc,:<\ <la:; t<!Stll· Silva. Lu cio A Yeliuo Ferrei!':\ Ca.llado. José 
munhas O hh•n Cortloiro Moroir:\. Jose Cor· S:lllcs dos ~antos. AlexMdre Ferreira. da Sil
ddro de Bcnovi.les Fa.!ciio. e pOl' uquelle; me va. v.cente FI!I1.'0ira da. Silva, Francisco Mar· 
foi dito que na. impossillil'daue declaral~tm ques Filho .. João Francisco de Oli>eir.l. lsidio 
seu protesto no mu01cipio de Qui papá. pel:l Parreira de Souza, Joã.o Panta Vieira. Manoel 

fopposiçiío leita ao rt>.spectivo tu.bellião da- da Rocba. Galvão. Manoel !-'edro riaS lva. An-
quelle município exhibindo·o os títulos que tonio lu1.1nos da. Silva.. :Simão Rodrig-ues Bar

...Jl')r mim foram "erjficad,os pediram a. mun bosa., Rnfino Jose de Ara.ujo. Manoel Cordeiro 
~li.:t!Jpãta. iil:e" <llfl·li!.m livro de11otas que de Son7.a. Jo;;.é Gomes da Silva, .Justino Mar
~ t~screves~:to apre-ent:\do digo ques Freire ; José Umbelino de Araujo, Joa
~e atwesent:w~bs pol' eleitOres de quim Simões de :-:ouza., Antonio Vieira da 
Ju•·ema.. '.J qual e o teor !>eguinte: Os abaixo Costa, AntOnio Valentim da Silva.. Cirilo Be
assi~nados ete:&ore:; do ··lii:;tricto de Jurema. zerra d:\ Sil ça. Ft~.lnci.sco Guilhermino C3.U:~-
do município de Quipa.pá na 1mpo'$SilJilida·Je do. Jcronymo. Pereir-J. de Ca.rvalbo, :Manoel 
de poderem fazer valer sub direitos eleitor-<~.es Simpücio de. Moraes, José Pereira. da Silva., 
na. 'éde do município digo na. sede deste .Toiio Lopes da ~Si! va.. Manoel Francisco elo 
mesmo município attenta. a.. perma.nencia. da. Nasclmo:1to, JoãO .francis.:o de ·Araujo. José 
força. publica que ameaça. e não consente o Ra.ymu1rdo ua. Silva, Manoel Joaguim da. Sii
exêrcicio !le nos-<os dir~itos de . cidadão tendo v-.i., )Ianoel Sóares · Poô.tes. E riada· mais~- se-· 
e1!1 _!i:: ta._ qu~ ~~-p~~r-;j.~:._ ~~~r!~-~_ ~~u~ 111!-S. ~_!!ti n ~.!:.. ~m_ d!~o ·Rr.ó..~to g_'!~. fi~ -~_ra.,!l~~o!_e_~ ... 

. na. secção .de) urema. oõae: exerce .. as_ qua1tdtl"': .em li vros.de.nota.s. q ue.depo1s de: ltdo :1!-~S1gna~ · I des _d~eleiJ>re~fáo ~óme~~!~ ~rq~e:s~ a.ssi~ ram. ~s apre~!!tant~:?om a.s te~~IJ?:UDhll~~~ 
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{ • testemunha cln.ra.das. Eu José :M:atheus de Olivoira Gui-1 
mn.rãe$, t.'\bellifi.O de notos que .assignei em 
publico e l'UZO o meu :>ignal de que uso em Antonio Jnstino Gomes da Silva., com qua. 
te5temunllo de .ver:-1!\.de (e:>tâ. o :;igna.l publico). rent;~ e oit.o anoos de idade, v iu v o. agricul. 
Eu José ~Ia.thous tle Oliçoeira. Guim:~.riie:>. :\n- tor,nn.tura.l do estado tia Pa.rabyba.. morador 
wnio .Tusr.ino Gomf'.s da Silveira. Alexandrino no Municipio de Quipapil.:os costumes di~ 
.Jvs~ C<LVIl.lcanLe . .To;é Cordelro de ilonevtdes nada. testernunh:~. jut•cl.da. e sendo inquet·ido 
Fa.lcit<>. Odilon Cordoiro :\-foreira. E n;Lda m:\is 8obre sou hesse e lhe tb$$e com relaç.'i.o á petj. 

· se c~ntinlla em dito, pt"<~te>tO que !oi c:<>Pi:LdO çii.o: Ao primeiro disse que n. fvrça de polícia 
uo hvro de notas. C·onfut·mo sub.·cr~vt e as- dis!iu·ç:a.daesteve na secçã.o de Jurema do Mu
s~gno. §u .Jo:lé ~ra.thteus tio Oliv~ira Guim~- nicipio de Qui p!l.pil.; e íbrçllsse com .. ameaças 
r-aes. \:1lllL de Panella.s. 21 de mato. da 1895.

1

m:Lior parte do el~itorado de exercer . o di-• 
Em testemunha da verdade.-Jost~ Matltetls rei to de voto obriganuo a outros votarem oo 
de Oti't>ei-ra G11im,waes candidato do goçerno. 

Segundo tinalmente que si o eleitor:v1o t~ 
Docu~.m:sro :s. 31 vesse de \'Ot:tr ou ltberda.de. para. isso ter:a 

sutiraga.do o nome .do candtdato Dr. ·AntoniO 
de·Siqueira. Ca.rae1ro de Cunha. · 

E,_m. Sr. O r. Juiz de Direito tle Panellas. 
~(lu ~u;:p:~ito . t>a.mollas. primeil"(• de junho 

de dS95.-r1rycll~irw Galoüo. · 

Como- reqoor. designo ·o dia. ~de l10jo em 
ca.s.1. elo Escrivão as 12 horas do dia. Panol
ln$ primeiro de j unl10 d~ 1895. - Mello c 
.Silca . 

E nada mais re."PPndeu e nem lhe foi per· 
guota.do, assignou com o juiz e justiticado
res.- Jo-c Ma:hya..< rle OUt:eil·a (;t linu.mics, eu 
e-:;crh·iio que sub-escl'i\"'i. - J<Xio R ufino tk 
?lfcUo e-Sil"IXL . -..1ntón:o "Ju.•tinõ Gomú da-Sil· 
ucira.-~\ntonio Rob~1·to 11/oJ'..-it·a . 

2> testem unha 

O abaixo assignad.o. a. bem de se~ direitos Antonio José Pereira.. ~olteiro, com vinte e 
político~ e para. tios eleitor :oe"s, quer, perante cinco annos.llgricultor. oatut'3.l de J\l;Lgüal 
v. Ex. com ~itaç.i.o do 01·. promotor, so_b morador no i\Iunicipio de Quipapà. a os co
pena. de reveh~. e _eom as tesu:muallas a.bal- nhecemõs os 

1
co:;tumes dess•1 modo, testemunha 

xa. a.t·x·olladas, JUStt:ficar o seguinte: ~ jut"ada. sen<1o inquerido sobre a. petiç~o ini ~I 
1•: que a for.;-a d,e _polici;~ esteve pr~ote na disse o primeiro que é v~l'l}nile. que . a. fo~ 

~<ecç<~.o. rle .Jurema.. 1mpedm•'? ~ matOr pt~.rte de policia. este v~ ~tt. sessa.o e_letto.ral. de J~
do elettot•ado •le ex:erccr o rltretto de vow na rema.. do MuniCipto <.I e Qutp;•pa e tmped1u 
elei l."1." procedida n·o 4" 4istrll!to deste esta.do maior p!l.rte -r1o ele1torado tomarem parti;! de 
a. 30 do preterito mc~z; exercerem o rlireito de votos na ses~ão pt-o; 

2 ·. que esses eleitio!·es se tivessem de \'Ot:l.r c0elicht a trinta do mez rtndo, porque os elti: 
fa.t-in.m :;ut!l'agnndo o nome do c:indidatq o.u- tores sutrr;~:;;~ram o norn~ do ca.ndl·'a.to Dr. 
touomista S1•. Antonio de Siqueira Carneiro Antonio do Siqueira. C(u·neir·o de Cunha. Ao 
d;~ C1!11h:l . . $Ggundo liCJt pre.iudic:a-<Jo com n. respo~~ do 

AS$un P. doCcr1m•~lltO E. R. M. pt·imeiro. E nad;\ IOõ.\ts .t·ospondeu depots de 
P :•nr<ll;\S. 31 di<>o l de junho o.le 1893.-lln- lido assignou com o jui7:. }ose 1llatJ,cu.~ •/1 

toaio Ro/)(:l'lo Mo~cira. Oliveira O·uim.an"i..:s. tsc~·~vao que escr~\'1. - . 
lo{io R1'{ino de Jlfcllo c .S1tca.- Antomo JO$e 
Pel·eira.-:-Jltitouio Roberto Uo1·ei1·a. 

Certifico· que nesta. villa. fór!l. lle me:u ca.rtO;
rio continuei ao Dr . promooor publico Jose 
Francisco ele Moraes: e Silva proponc.lo-conteu
do d•l petição c despacho estão deH~t·ido 
Pn.nella.s lO de j nnho de 1895.- Eu Jose Mar
cita tle O~ivcin:t G OutC$, 

lllm. ~1·. Juir. do ·1n Dist ricto de Pa.nella.s. 
O nbai.-;:o 3.$5ignado. em vista. do despacho 

retro, requer a. v. l!:x. como substituto legal 
o prôse:;uimento da ·justilicáçã:o r~uerida._· 

'--- ~ . ,. .Assim ..P •• deferimeilto:E •. R . .l\[_. ·.Pa.riellã.s 
· i-de :junho.: de· 18~~ . ...;.:::. 1tntÕnio ·Robc1·to Jlio-

rcira. · 

.Jul••o por ~<eotença. n presente justifica~c 
P<\1'3. que produza. seu e1!eiw legal, entrt>gan· 
do-se a parte independente de traslado. 

Panella.s. 1 l.le junho de 1S9S.- Joii.o R•'fi~• 
ele liiâto e Siloa. 

S. Benedicto, 23 de junho de IS9S • . . · . 
Ao tiim. Dr: ~tanoel êaetano. ao :êo?õn~ 

Torres e. aos .mais amigos .d<\ :.1-.Pt·o.,ir~._; .. 
·· No diâ·· t9 do· corrente. rui· preso, como Jl 
_sou bera.m por· telegramma,_ sob· o Pt:~feit? ~~ 
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ser rcvolucionario! Em que. tempo estamos N . 40.300. réis.- Pagou trezentos··réis de{ 
nós~ ! sell~.-Collectoria. de Panelh\s,W de junho de 

A, minha prisão tem sua. origem rios serviços 189o_.- Pelo collector, o escrivão interino, 
que tenho prestado. cumpJrindo ordens do Corc.ei.ro. 
meu chefe Dr. Martins Junior. na fa.rça elei- · 

. ioral do 4• ~istricto ! Verg~mha.! Não havendo inconveniente dê-se.- Pa.-

1 
Seu.do a.ssuD, tam.~m set·~ cer to que a. mi· neuas, 19 de junho de 1895.- Àrgem!ro Gai:-

nba. hberdade surg1ra r.o d1a sub::;equente ao I -vao · 
Ida. apuração dessa t\trça, d.esse semulacro ! · -

O gove:tnador. tendo avisos por telegram
Jll3. de rninho. pMsão, ma.nrlO·ü o questor tele
gr:t-pbar ao subdelega.do ·d~Lqui - pon•1o-roe 
á $11a di$posição ! ! . · 

Ahi estive nessa 'Mane tr·es dias. nas rua.s 
m:ds p,ubliÇ3:S. sem que fosse preso; onde fui 
a.visa~o por pesso!IS do governo -que nada 
ba.ver1a contr;~ m1m, desde' que eu não tosse 
p:1ra o 4° districtó. . 
Acceit~i tudo isso por o1m mero ·gracejo ; 

ma~ m!eltzmente, esta.vailludido ! R.ealisou-se 
ainfamia! 

José Matheus de Oliveira Guimarães, escri
vã,o do juiz do município de P<mellas. 

Em virtude da peti<,!áo retro e em vist.1. do 
despacho nella exa.ra.do. ha. inconveniente, 
:>obr·e a certidão,entret.1.nto o meritissimo juiz 
ordenar o que for de just iça.. 

Panelhl.S, 22 de junho de 1895.-0 escrivão 
Jose Matheus de .Oliueira Guimaracs. 

DOCID!El\TO N. 40 

Li .. o que ··publicou .. A P1:o-vincia, e é de 
nJCessidade.que os amigos profligem a ques7 . -~rQtesto ~ntra. o !e.::~ultado, que _?a n.pura
titO com vehemencia, até mesmo em meu ~.ao. appa.rece, da. e leJç·w ··da ·4:.·sec~.ao ·do ·mu-· 
nome: si for necesisario. n.ctp1o de Gamnhuns. · . · 

Telegrapbem.ií.Os DJ·s.Martins Junior, José Funcio o. meu protesto em falsidade com-
Mariano e outros. pa.r-a. que ~ste$, por sua. vez, mettida. porq~e nem. a e$Sa ~leição comparei· 
possam tomar sérias pl·ovidencia.s. . . cera"? .209 eleitores, como reza. a acta, nem o 
_O subd_elega.do_que_ ~trectuo!J.a minha prisão_ caodtrlato Dr. Herculano Bandeira. de Mello 
tem tratado-me beni <>'Oamellte. Isto jã. não é Obteve 164-votOS. .. ·-- - - . - ·-- -· . ... ·- -
pouco ! - - o Houve o·que deu~se nas 3•e 5" secções. onde 
Não.deix~m de .exhibir esit.a. ao m~u parente a. mesa, depois de reunida, para. .constar, 

e amigo Dr. .Joaquim Homem de SiqÜeil-a, ?-1ssolveu se · para. cnncluir· c~a.~destinamente/ 
redactor da Cidade, afim de que elle ta.mbem as occult:tS, a. ch:•mada ele1çao, alterando a. 
· pos.~a escrever sõbrê o facto. votação e •la.ndo gran•ie ·maioria. ao candidato 

Si Cor co~veoiente pode:m publicar o que ~o•~r·nista, par:l.? que nã.o recuou de3:nte da. 
escrevo ~ at~, r~metterem mesmo par:~ 0 Rio. lalstdade, pr?tegtda. pehl. força. pu bllca, ca

No se1 que destino me quererá dar 0 go- p_a.nga;;. e ate cr1mmosos, que 1mpunt:am o 
,·erno quenosa.ssalt;J. enosde!!'ril.da.no mundo stlenc1o deante de qualquer recl.-ma.çao dos 
cicilisado.! · · o . . eleitore, da opposi~.;io. 

Si eu for conduzindo a. l·nbiribei··a- os · Limitc..:me a este protesto. que perfl.nte o 
meus amigos que olhem pelo futuro dos meus porler verificadot' será. reforçado com do
innocentes filhinhos! ! cumentos qne não cb.e,o<u·am ainda. ús inãos. 

Eu e$tou l'esignndo, e saberei cumprir 0 do. candidato Dr. Antonio de S~quei~-a Ça._r-
mcu dever, nisto fiquem certos. - neu'O r1a Cunha. em con~equenc1a da prtsao 

Adeus do preso. sem desÜno.-Florenti.no do advoga~1o Florentino Bezer·ra. Leite, preso e . . s . . por ordem do governador do Estado como· 
e.e1 ra antos • sP.dicio~o on, melhor, por estar colhendo pro

DOCiniENTO ;:.; • 38 
Va$ dos atteina.dos e falsidades que revestem 
a eleição de :30 de maio no 4• districto do 
~stado de Pernambuco. 

Sr. Dr. JÜiz de Direito do Município de Paço do co·nsetho ~Iunici-pal de Palmares, 
Pa.nenas. 2 d~julho de 1805.-I.•acio de • .J.lmcid.(t, fisC3.l. 

Antonio Roberto ·:Moreira vem perante 
V. Ex: requ<'·rer · que se digne mandal' o DOCUMElSTO N. 41 
escrivão Oliveira Gomes da.r ao"suppJicante o 
teor da pronuncia. de Antootio Manoel Pes:;oa.- Sr. tabelli1\o de. notas .. Theop.bl lo A7.eved.o-:
Assirn ·poi::t~ · · · · · · ·· ... .. Severia.no do'.Re"'o Chaves Peixoto . precisa. . e · 

-'='-P:.~~.,~_?~~~~m~~~.:~~~pca.;~ l~ece~r~r~r~~: \·equer- a._ 'V : s .. que, .revendo .seu livro .de· · 
_ Quipa.pã.;:-. .: 1~. : de.Jt~iill?'7•ile)895·: ·:: ~A1itõliii:i nor.as~.Jü~ ;d~ -P9t:~pU.Jit!ca.~1ot·~.a:: :õ·~~éo.r ·:.d~.~-·:· ·>·',: 
~ob~J·t~ •. : .::• . • . . c.: ... pro~to nelle ex~r~cio. pe!l?s . el~ttores . c\9J is-. .- -· . . .. . - :· - : ' . . . -- . . - :~-



Câma•a do• Deputados. 1mp1esso em 24102/2015 17:22 · Página 74 de 101 

486 

DOCUMENTO N 42 iricto do Bl'ejão ·de ~Sa~ta. Cruz ~ntra. a. elei-l · 
ç;J.o alli pt~ocedid:\ no dia :~o de maio pt•oximo 
passado pa1•J. um dP.putado fecl~>ra.I.-E .. R. M. Sr. tabellião de notas Azevedo- Severiano 
-Ga.l'anhuns. I de~ unho rle 1895.-Severiano i' o Rego Chaves Paixoto precisa e 1·equer a 

• do Re!Jo Cha,;es Petxoto. v. s. que revendo seu lí'\'1'0 de notas lhe dê 
por publica. ró,•ma o protesto feito r•elo capi
tão Pe<'ro do Rego Cba.ves Peixoto como llscat 
rio Dr. Antonio de Siqneil':l. carneiro da 
Cnnha na. eleiç;Jn de 30 de maio proximo p1>· 
sado para um deputado federal contra vali
dade da eleição da secçã.o da. :povoaç.'io de 
S. João- E IL M.- Garanbuns,"l dP.junbo 

· · . 'Tl1eophilo Ferreira ua. ~Uva AZevedo, t• ta
belliiio do publico. judicial e notas, escri"ão 
do crime. civel. ca.pellas e resíduos do muni
cípio de Garanhuns,. Estado de Pernambuco. 
em -virtude da lei, etc . : ' · 

Certifico que. revendo o meu livro de de 1895.-Sco'-Titmo do Rego Clta"tcs Pe::Xoto. 
nO!-<'\S. nelle. de fi. 13 verso a fi. 14. encontrei _ Theophilo Ferreira da. Silva. Azevedo. pri
o _ lDStrum~n_tO de :protesto de. qpe fa.z men- meiro tabellião do publico judicial e ntr 
ça~ n pet1ç>a0 retro, o qu:1.1 e. do teor se- tas. escrivão do cr·ime civil. ca.pellas e 
gumte: Instrum~nito. dll protes10 - Sa.1ba.m. resitluos tio município de Ga.ranhuns, estado 
quantos este publico mstt-umento -virem que· de p,rnambuco. n:~.Jorma da·Iei, etc . . 
no anno de 1895, aos .31 · dias do mez de 
maio, nPSta cid:~.de de G:~.ra.nhuns. Es· Certifico que revendo o meu 1iv1-o de 'no~. 
r.ado de Pernambuco. em meu cartorio. a nelle a. folhas treze, consta o Instrumento de 
1 hora ria . tarde. compareceram os cidll.dãos prote;:to de que fa.z meução a. petição supra, 
a.ba.ixo_assil!natlcs. todos eleitores no distt·icto o qual é do thPor· seguinte·:-:- In!'trument..1 
do Bréião de Santa. Cruz deste município, ciept·ôtesto. Saibam quontos este virem·,:que 
reconhecidos pelos propvios df; Iriirõ · t.'\bél!iã.o. RO <Lnno de mil oitocentós · novPnt.a e· cinci>, 
do. i:jllê nou fé, e . por elles -me foi dito que. aos trinta e llm dias do mez·de ~aio do i1ito 
~endo ido Yotar na 3" secção eloitor<Ll naquelle' Anno: nest.1. cidade ·~"' Ga.r-a.~hu!ls; es.tado de 
po.,oado, o fizerom comparecendo o numero Pernamhucn, em·meu cartC'Irlo. as doze nor.JS 
de í9 eleitores. que >otart~m. hontem 30. nos da manhã.. compareceU: o cidadão capitã~ Pe
dous r.andida.tos á. v:l.ga de tl'eputado federal dro do Rego Chaves· Peixotc. eleitor e. mora· 
per este districto. CO•mparecendo tambP-m cri- dor ne~ta. cida.•lE', reconhecirlo pelo propr io de 

·-=-_miç.oso.s ,.pronunci:Vios. al'madõs e fazendo. mim tabellião de-quedou fé-;-e por elle·· f!le 
gu:n·dn. eom ~ld<w:os na. por·ta da secção: foi dito que comparecendo na secção do d•s
que. terminada a. votação. a. mesa. sem ta.zei· tricto rle São .JoflO deste município. onde ~ 
a apuração, procl:~.mou que o Dr. Antonio de procedia â. eleid{) para. um deputado fetleml, 
Siqueira Carneiro da. Cunha tinh;\ obtido pela va:ro. aberta neste quarto districto. ex· 
1:> votos, e .qua.nto : :ao outro ca.odidDto nada llibitl o t.itulo de tlsca.l daquella secção no
ni::sera.m e r·eth'll.r;,r.o-se com a. um:\ echnpa.~ meado peln candirlato doutor Antonio de Si· 
-fechacl:ts. e. sentlo-lhes por esse motivo otrere- queira Carneiro da. Cunha; e sendo acceito 
cido pl'otesto. nii.o .. quizeram _acceita-r • . pelo pela. me.•a., deu est:\ principio aos tl-a.balhos 
que veem prote.~tar:· como protestado teem. eleitoraes que correram regularmente até o 
contra a. vali1la.de da.quel\a. eleição. Em te da actn da. a.pura<:ão. liendo conhecido o· resul· 
verdade a,s;;im· o disseram e outot•gai-J.m tado de setenta. .um voto~ para o doutor ,\n· 
í.Ouo o estipu}3.·1o dó pl'esente. depois · de to ui!"! dé ·siqueira ·ea.rneiro da Cu~ha..e mais 
lhes . ser este lidO> e a.charem conforme, quarenta e um para o doutor Herculano Bnn· 
as::-ignaram com as tes•emunha.s pr·esentes. deira. pediu incontinente á . mesa. que lhe 
bachil.rel Severia.no do Re.!!'O Ch:~.ves Peixoto· e forneces::e um b1letim dn resultado da. apu· 
João de Araujo Alb.uqu~>rqüe · Filho; dou fé. 1'llção e se recusando os me..oa.rios cumprirem 
En. Theopbilo Ferr·eira. da Silva. Azevedo, a disposição do§ 16 do 1\.l't. 43 da lei ele 26 
tabellião publico. o escrevi e assigno e~u dejaneiro de 1892, o.fl'ereceu-lbe o .suppli
publico e l"ASO.- Ern testemunho da verdade cante. protesto incontinente. e levantando·se 
(-si!roal).- 0 tabellião publico. 'J'heopllito Fer· a mesa sem lu.vt-a.rem a. competente acta del· 
1·eira. do. Sil'!JQ. .:\::t:"oerlo.- Pedro Alves de xo,t de a•·ccit."\1' o referido protel$to. por i.-10. 
Souza..-Joaquim Fausto de Araujo.-Manoel vem· o supplica.nte prote.-tar, como protestado 

: .Ferreira. de Mello.-Como .te-~munha.s : Se· té-m, contra. a. validade daquella. eleição e 
veria.no do. Rego c:haves- Peixoto.- Joií.o de mais pm· lhe constar ter sido )loje trinta e 
Araujo Albuquerque ·Filho.-Era. o· que cons- um. se Ja.~ra.do :nesta cidade: á acta. com o 
ta.va e!Jl_·o _d1to protesto . acima. · transcripto augmento de mais .de . cem ... wtos, sa.l.v:ando 

-do pl'Oprio original; dou fe :-Cida..!e de Ga.ra-· assim <'S direitos do candidato. de quell!·-e!' 
"--~·- .~ll,uns. ·.:~ d~junho ... ~e . 1895.7~~ teste~unho fiscal-.. Em:. fé;;.de::v_erua:de:a...~~m=- .o dis~e :.~:.?u·_ 
:::. :::::da..ve~d~d~:-=-o::ta.~il~ião pulilico;· Theophilo·l'torgo ·(t?~O ·~stipü}.a.do•do :-p~n~:·a<·pms ele 
. Fen:e~ra. da SiZva·A:;evedo ; ·l) '· · ' · ·• lhe ~er lido e achar .. contorme 8$S1gnou· ~coJl!· . .. .. .. : . ~ --~ ~ . . . . .• ·~ ... . ."' 

.,. ....... 
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SBSSÃO EM .20.:DE-· SETEMBRO DE 1895 : · · 

. as testemunhas presentes:: ·ca:pitão .José O_vi-- Dr. ·An~onio · de 'Siquch·a·Ca.rrieiro· da Curih:l., - :: ·. 
di o Moniz Falcão e J<>ão d•e Araujo Albnquer· e fechando a urna com a.s demais ·ce,~ulas 
que Filllo; dou fé. Eu. Theopbilo ·Ferreira levantou-se a. mesa. connuzindo-as sem pro-
da. Sílva Azevedo. tabellião publico. o escrevi ceder á. apuração, illudindo assim a disposi-
e as~igoo em publico e ra.so. - Em testemu· ção dos pu.ragr<lphos doze e quartoze do artigo 
nho de verdade·(signal). O tabellião :publico. quarenta e tres d:t lei numero trinta e cinco 
Theophilo F~,-,.ei,·a da Sivoa A::e-cedo.- Eed1·o de vinte e seis de janeiro de mil oitocentos 
dn Rego; Clur:vs Pei:t:oto. - · Jose Ovidio ·j\funi.:; e ntlventa ~:: dous, bem como o pa.ragrapho 
Falcão. - Joao de Araujo Albuquerque Filho. quinze <lo· referido artigo e lei. e como pot' 
E na.na mJOis constava em dito protesto aqui semelhante infracção protest8$sem recusou a 
bem e fielmente tran~crip:to do proprio origi- mt>sa acceitar o referido protesto, pelo que, 
na.l; dou lê. Ga.ranhuns, 3 dejunho ele 1!!95. recorrendo á disposiç:ção do pamgrapbo vinte 
Em testemunho de verda.<le estava · o si~ilal e ::ete do artigo quarenta. e tr~s da lei ci
publico.-0 ta.bellião publico, ·Titeophilo Fer- tada, veem P,r..Q_tçs~r. como p1~otestado teem, 
!'eint da Sil~Ja . A:;evcdo. con~t:a a valida:-de' 'da. ~leição daquella quinta 

secÇ:ão pelos motivos .. exp()stos. - Em ré de 
DOCUMEi:\'TO N . 43 verda.:l.e a!:'sim o •li:>se!';l.m e· outOrgaram t CJdo 

o estipulado do.:presente, .U~pois .de lhes ~er 
Sr. tabellião de notas :rheophilo Azevedo li<io e acharem conforme, assigoaraw ·com as 

- G<\1-n.nhuns _ :;;• ·secçi~o. ·. · testemunhas presentes. bacharel Severia.no do · 
Rego Cha,•es Peixoto e o capitão José O:vidio 

: Severiano do Rego Ch;a.ves Pei:xo~ 1?re- MunizF~lcão. Dou (é.-:- El,!.. ThepP,hilo Fe~~. · 
_ctSj1._e_x eg ner. ~ .Y.!.. §. ... Q 1.!~ re_v~nE-~. ~~ h!!'~ n~iN-.. º'!l..S.~L-v~_A..~_e,-y~!l(), _tabellião t~ublicq· ·de. 
de notas lhe de por pubh ?8- forma Q-~rot~sto notas, ? ·esc~evi e .~ignõ:eãq:iüJ5l.iéif e ·razo·. · ~ 

'·nelle ... exaradll · pe_lo~ .. ele:ttores rlo -:dtstr~e~o. -Em testemunho· de.'Verdar1e ·{signa1). - ·.0 : · 
tia. ~er~, .ri~ .~· _L-q1~ _C?O.I~zaga. cont_ra a ele1çao tab:ellião_publ).C!>,_:rheophilo _Ferreira da. Silva 
alh p,roced1da no dta. 310 de ma10 .para um Aze>edo. - ·Antonio Waldevino .. Monteiro 
deputl\d.o:fedeJ•al. · · LE'>ite. - Custodio de Barros Corrêa;· - .José 

E._.R._. :Mercê. Alexandre ·Teixeira Broca.. ·i_ J0ã.o Teixeira 
Ga;~nlfu~;;· i -ae ·Ju~bo -:àe. uí9:C ::.. .. se~e= 'dê-Melló.Brõcã:~Jõà'quimlferculino· Corrêa~·· 

. 1·iano. do Reqo Cltau,es Pci'xot,o. . - Josê Aureliano .Corrêa, Emygdió Corrêa. 
.'.>',. .. , · :·. __ .. de Araujo.- Julio Emiliano de Godoy. ·- · 

Theophilo Ferreira da SÍlva· Azeverlo, pri- Como testemunhns:·:::everi:mo·do Rego (;haves -
· meiro.tabellião do.publico judicial _ e notas. Peixoto.-José Ovi•lio Muniz Falcão.- E mais 
E>.scrivão do crime; civcl ·~pellas · Êi resíduos nada ·constava. em dito · instrumento, aqui 
do municipio re Gara.nhuns, <lo esta·~o de bem e fidmente transcripto do prop1·:o ori-
Pornambuco na. tórma dla. -lei --etc _ ~inal, dou fc. Cidade de Garn.uhuns, 3· de 

• ·· ' · JUnho de 1895.- 'Em testemunho da verdade, 
Certifico quo revendo• o meu livro de o hbelliiio Theophilo Ferreira. da Sil r e Aze

nota.s, nelle 'a tis. 12 se :acha. o instrumento vedo. 
de protesto de que f:~z meação a petiç-ão 
retro. o qual é do theor e maneira seguinte: oocu::.tE:\'TO ~. 44 
- Anno de mil oitocentos e noventa e cinco 
aos trinta e \1m diaS do mez de'ma.io;nesta .. IIfm ;· Sr. Secretario do· conselho Municipal 

: cidade· de Garanhuns. Estado de Pernambuco; de Barreiros. - · · 
· em meu cartorio compat•eceram · á:! 11 horas · 

do dia. os cidadãos aba.i:K:o assigna.dos, todos A mesa. .eleitoral da.l•.secção deste muni-
. eleitores, moradores no districto da. s.erra·de cipio, a. bem da verdade. precisa que. re~entlo 
S. Luiz Gonzaga deste .município, reconhe- as divers.lS . qualificações e rev~::;ões des~ 
ciclos de mim tabelião. do que dou fé; e secçã.<1,. bem coino os talões do~ -respectivos . 

11 " d · d · 1 ri títulos de elei tor. certifiqueis . si foi gua.Hfi-
por .· e es·me •Oi ito que.sen o msta la a. a. cado eleitor desta :l:'ecc:.ão . ·O .. individuo João .. 
me.s.t eleitóra.l da·quinta. sec{:ão deste muni- :V.ena.nrio.de Barros Wanderley e si lhe . tleu · 
r.i1•io. ·no dia:30 .(bontem) para se proceder 
à eleição· de ·.um· deputa.cto .federal, por este '~itulo- pelo que l:l.. ·M. . . 
quarto .tlistricto na :vaga. do c.,nselbeiro. Gon· . Ari~tarcho de !:1ouza · ~!-:g?t s~reta~1o. da 

. . <:atves .Ferreir-e; .comparElceram ás ~urnas na- Pr,efe~tura e Con:~e!llo Mumetpal de BarreJros, 
quellà sccçao niioenta e c:in<:o: eleitoreS, e de- etc:· .. . ... -· - --: 
pois __ de en~.~r.adqs ·9~ .. ~r~9.~~hQ~ ... 9~~n-do se : . · · · · · · . · · --. . _ ·· -_.": 
tinha:·de·proceaer ·ã..:v:eri.ficaçã.O;' ·conta.ge in' ::e· : · Córtifico·quê"rev'enâií.'õsõlivros ' .. de:·:qu:aliii"-:'·:--

.:: ,.a.p.ura.çãp .. ~P_S.i!.<ltq~,. r.e~~:i~~~..:.~. ine~~~rol! ~8-~<?, .• .,:~~~~~~ .. ~·~:_;:fi~ ~ta_~~~~,:~~ .. :tit)),lo~ ~;: e_l~j~: .'. _ 
,.,· ... v.tnte~e, .. uma;cedulas~: e::·d,sse:~c:'~quelles~;-5> .toraeS"ex•stenteso:;;no·'8r~hrv:lt.:íle~~;>:!JlUOIC1:' ;;.:: .. 
: numero de':·_votos--.:obtido.s. ::_pelo~· ·candidato . . pa!ida~~e;·,não : eric.oritrei· -~em'' ·ne)ili;um'··delles ' ~ 1', · · o-'.· 7 ·.··.:.· ·_·.·~ ·:' ·;::.:.~ "':'::·;·,.. .. ,_ .. ,_ .... ·. :··:· ~·::-.=.-... ·;{···.=·. · .... -• ... ·.,, ,'., ,· '· <~:· ·.- · ~- ... ~ 
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ter sido alistado nem recebh1o titulo de elt>ltor. 
·o individuo João .Yen;~ricio Je Barros Wan-
·derlcy. . 

O referido é verdade e aos ditos livros 
me reporto. 

· · Barreiros. I de junho de 1805.- O secreta
•. r~o, _-1.1·i~ta,·clto ·ti,; Sot•~a ReyiJ. 

descobrirem e em sua. consci.encia. ·entende· 
rem, 1Jelo que encarregou-lhes de respónder 
os seguintes quesitos: 1°, quanias actas exis
tem da eleiçã.o de 30 de maio. proximo findo 
la.vradas eas:;igna.das pelos mesarios. no livro 
que se acha. presente; 2", verificado · serem 
duas. si da. primeira com; ta algum protesto e 
si ambas dã.o o mesmo resultado ·da apuração 

DOCmtEXTO ~. 45 de votos; 3•, finalmente. si a. primeira acta 
~ - mostra . vestígios de tenthtiva. tle rompi-

Ulm. Sr. or. juiz de direito do município mento. Em cllnsequencia.. pa.c:saram osperi-· 
de Barreiros-O presidente da mésa eleitoral tos a fazer os exames e investigações arde
da. p secçã{) deste município, a bem da. ver- na~ as . e a.s que julgaram necessarias •. con· 
dade da. eleic;ã.o. precisa. que se proceda a. clutda-,; ~ quaes decla.rar:'t;t o ~gmnte: 
uma vistoria. no liv:ro rle suas actas para que ex31-mt~aram com att~nça.o o hvro que 
verifica.r : 1", quantM> actas existem da elei· lhes fot a.p1.e~entaoo e v~rtfical-am ser elle de 
cão de 30 de maio lavradas e a&;ignadas pelos format? m~dto, contendo ao todo folhas. 
mesa.rios; 2•, verificado serem nuas, ·$i da n~s prtmell'as. ~s qua~s se leem ac~ de 

-·· prtmeira: consta algam Pt'<>testo e ~i a.rr.bás d1~e~entes elei(!OeS. ~egutnd~·se- .d! tl. 2o em 
dão? mesmo resultad•t>. da apuração ile vofus;· dea.me ~u~s actas rel~ttVIlli a ele1ça0 de _30 de. 
30, s1 a. primeira most.r:l. ,·estigios de tenta- mato pro:xtmo find?, sobre as quaes p~all) a 
tiva.. de rompimento; por is~o reque~·. a v. S. r~p~nde_: · os q'!esn.o~ propos_tos •. da. ma.ne~t·a. 
se digne nomear peritos e mal'~)' Jogar •. à ia. .. s~ ... ulDte.. ao .l , r~po;t.fi~m_ ~1,1~. em -o,_dtto 

. -·e ·bora·em·que-deve- rer"."áprt>sentado o dito hvro enstem aua.s .3.!!tá:S asstgna~a.s · _am~as 
lhJ.•ó afim de,ser visto.riado . . Nestes termos;· pelos ~:smos me~ll:rJgs·?~upando &'Jll'I_men~ 
pede d~rerimento .. -E ... R. M .. -O,lympio'Tl,eo-. de .fi. :-" ·v~rs~_a 1L"77, e. a s~gun,rla. ~~ .íl. Z7 
do1·o Silva.. · .. . · v~t so a .ti.. 29 , a.o - • que da. pr1mf1ra. a.c_!a 

,. . . nt.Lo consta protesto algum.·e que ambas da.o· 
· ~mstribuid:Í. e autoai!a, nomeio o Dr. An~ o mesmo resultado da a.l'nr.a~~· sendo que a. 

_nio.Bapt!_!:tà de Moraee; e·pa~re Christovão·dõ. segunda. .. e cópia ipsi:s ,;cr/J~"da·J?"'imeir<l; com· 
Rego Barros, e designt~ o dia 17. ·ao meio-dia;· o accresc~mo no final de: qu e fo1 apresentado 
na· sala. da auniencia... Ba.rl'eiros, 15 de jUiiho .. um pr_o~esto; ao .~·· que <i. pri~e~ra act:L.tem 

. de 1S95 • .....:Bra.náao·da-Rocha.... · • · .... ·.--- vesttglos-detentattva de romptmento de uma 
- A M. França..-Farreirol'. 17 de junho de de suas· f~lba.s. a de n. ;e. rasga~d~se u_ma 
.. 1895.-0.·D. 1.-J .. ('; . .Alcc{o,·a.do.- ·• · ter~a. parte do pape~ . Nada ma.u~ havendo, 

· dera.m por conclmdo o exame ordenado, 
Certifico que nesta cidade citei fôra do meu declarando O$ peritos serem estas a.~ decla.ra.

cartorio aos examin.adores · nomeados · nr: ~ões que om ::-u;t.:; ·consciência.~ e debaixo· da. 
Antonio Baptist.1. de Mnraes e Rev. vigario promosm feita ~inbam a. ft.Lzer. E do tudo se 
padt·e C'brisrovão do Re;:;o Barros, para. r.odo lll.vrou o pre:>ente auto, que vai pelo juiz 
o contetitlo da petição o despacho retro. e fica.- ru bl'ica.do em todas as suas folhas. e a..'Si
ram scientes.-Dou !e.--Ba.rreiros.lidejunho :;nado pelos mesmos peritos e testemunha.&, 
de 1895.- O e ·crh·ão . . Feliz rla. Cwl/t(t M. commi;;o Felix da. cunha Macedo França, 
F!:a.nça.. escrivão, quo a ~revi e a,s,:igno. tendo feito 

n. nota- á. linha 25; do que dou fe. - José 
Auto de vistoria- Aos 17 dias do mez de Brllndã.o da Rocba.- Dr. Antonio Baptista de 

· junho do anno do Nascimento de Nosso Senho!' Mora.es.- Vit,rario Cltristovão do Rego Barros. 
Jesus Christo de ll395; nesta cidade de Bar- .Amaro Gomes de Oliveira.-- Manoel de Frei· 

.·reiros. município do mesmo nome, do Estado taS Ya....-<Concellos.-Felix da Cunha Macedo 
de Pernambuco. em a• sala. das audiencias. França.. 
onde ã.s 12 horas ~~o dia se ar.ha\'am.o juiz de Julgo por sentença a. vistoria de ft . . para 
,rli_reitq do IJ?-U_nicipi? :.Dr.. José Bran•1ão ;da que p1·oduza. . os· devidos e1feitos de direito. 
Rocha. comm1:ro. "~'·Jvao de seu cargo a.ba.1xo Entrcguc.so o. po.rte independente de 'traslado 
nomear\ o. os pertt.os notificados Dr. Antonio. e custas. Barreiros, 18 de junho de 1895.
Ba.pti~ de ·Moraes e ·R'.ev. viga rio da fregue- Jose Brandao da RociLa • 

. zia padre Chr1stovão -dlo·Rego · Barros ré.me~ -. . . 
. di co o ·primeiro! e as .tl~tem un ha.s notificadas· . · ·.·: DOCO)I&~To ·N· • .46 
Amaro Gome$ de Oliveira êMa.noel. de Freitas . . , 

-: ... v~~.'l!~llQS.. u!dOl' .:mora.d,?res. . nesta.. ci~a.~e. · lllm:: amigo e. si. Dr. José'~icolão=Pereira 
O:'JUI:Z obteve-do~ d1tos: per1~ a solemne. pro~~ doi> Santos. . '· .;·: . •. 1.- · " .. - _ . .-.... : ·, 

.-;;.:=.- .lll-e§.!..:.~~~~"'m . .;_~-fielme,n~.·-<!~sem'().enh~r!l_m~,a' . ,. Pe.~o.:in~r~::qü~:tenho~na;:eleiçãp··~e:m.eü-: ···; 
·: ':-.:s_u~iJlllSsao; .decl~rap.do com. v~rda.de o ~.que· .Part1cu.la.r aiiUgo Dr. · Antomo·; de :" S1quen·a· · 

.~:::~.·- ·:. "; -:-:::. -~. . :;.· ., ~. . . . ..:. 
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CarneÚ'o dã. CÚnba,~ e a beiÍl .da verdade; ro- M. C&. bras. 5 deju"nhn de 1895"·- Illm: S~·--
go-l~e queira ao pé desta responder-me o Estevão Teixeir·a. Ferrão de Albuquerq·ne -
segumte: terminada a a.puraçii.o, e ainda Constando-me que em S. 'José da Corôa. Gran-. 
ilentr~ do 1·ecinto do paç•o municip:~.l . onde de o partido do govt>l'no.nodia.30 do pa.ssado: 
funcc1onava a mesa da. pri rneira secção elei- fez um simulacro de eleir;-.ã.o. ein cujas actas 
tOI".l.l do dia 30. de maio pr.oxiroo finei o, o que figuram seu nome como mes:l.rio. queira re
ouviu do Sr. Fr,mcisco 2\brinho de Paula .;ponder-me ao pe desta si as~igoou taes 
Lins, ·dP.le.gado de policia e fiscal do candidato a.ctas e authenticas ; permittiod•)'me fazer. 
governista, a respeito do I'esultado da elei· de sua resposta o uso que me convier . . Sua. 
~'ão '? Outrosím, per:nítta.-me V. s .. fazer saude e de sua Exma.. família dese,ja-lhe o 
de sua resposta. o usq_ que me convier. amigo e obrfgado - FelislJino de Mendonça 

De V. s .. amigoattento, veneradoreobrl-· Vasccn eUos. 
gado.-Antonio Baptista d~: Moraes. 

. Em ·resposta. rlesta, digo que assignei as :. 
lllm. Sr.' Dr: BaptiSta- Res~nr1endo 0 actas ela eleição do partido do governo feitas 

que ele mim exige em sua carta, tenho a di- em S.José da CorC.a Grande no·dia. 30 de maio, 
7.er-lhe o .seguin:te:.que no dia..30 do.mez pro· de miciha l~vre e es~ntanea. -yontade: Sou ·de 
ximo. passado nirigi-=me ao pac;9 municipal: V. _-s .. ·amtg-o:·· ob~:L.-"'3.cl~ e crtado. -; Ester-"f.o 
onde funccionnva. a mesa od:J. 1• secção eleito· '!el:l'~:ra ~errao de .:illl~uerf[Ue. Cocal, _1 de 
ra.l do 1• districto, afim de exercer 0 nieu JU~llo 189o. · ' 
direito na qualidade de eleitor.-Feita ,~ cba.- .. . .· . 
·rnada. do · meu nome dei'tei na urn<\ minha · Reconheço verda.de1ra a firma. supra e dou . 

:,· ·ce-du.J3:; depois· de- ter ~as$ig n·ado·-o:"Tespectivo· -fé~ ~J~Iuitas -- Cabra.s •. .!\.~c .i~-!lh!? .. de.J895 ··, ~m-____ _ 
ter.mo-de:coinpaieciineoto, . tratei de". retirar= :te~t~n:t~!l.b" d.~ verda.d~! J_._ A.:)! _;. C.-:- .O e~---
me no recinto, nesta occa.sião ouvi pert'eita· crtvao e officta.l·de regtstr:!J, !qaqw-!n Anto~~l} 
mente : ·o Sr ~ Francisc(,-'· Marinho· dê Pauta dé F1'ança ·Camara. ·. · . ~ -- ... 
L~n!S ~r ___ que ·tinha. .. p_erliido .a. ~lei_çãQ,. qu_e_ · · ·· · 
disputava.; por 20 votos. _ · · ~· · ~[. Cabras, 5 de juollo de 1895 · · .. · 

.... nou· faculdade· a.:cv -:-·s.:- pa.ra; 'fa.ieniso de. :. IIJI!Í, :~r . Joaq"uiULFer;ão Cast~llo Bra,nco.-:-,- . 
minha. resposta.; como bem lhe apx:ouver. Queira. V. S- responder-me. ao pe, desta~ se-. 
: Barreiros, ·1· de junho de~ 1895.-Sou como guinté> quesitos:. 1:.quant~di~ta s~u . en:;renho 
serripfé '· seü~: amigÓ~ grato;. '· Jose. Niéõlà.V. P :· Coéal da povoação .de·S: Jos~ da Corôa. .~~u-.. :. .. 
Santos. . ·· de; 2", si cnm V. S. mora o seu 'Pl'imo Es-
. Rêcõiiheço vêrdà.<:lei~s ·a: Iettra" e' 'firma.:·re- -té'vão Teixeira . Feri"M> . d~ .Al:Qu_qu.~r~:t:t~. 

tro-Dou fe.-Barr~iros, . ·7 déjunhode"\895.- senrlo ~eu emyr~,\dorl~ e3:mpoou s~cto,'3 ,st 
-Em testemuuh'o da. verdatlê: - 0 tabelliã.O o r~fertd? E:-~V'a.O Te1X~1ra . n~ d1a 30_ ~e 
Fet-i.:úl,a Cunha MÚidc. Frànça~ · · ' ma.tO .ul~Jmo fo1 a. s •. _Jose . ass1_sttr á . eletçao 

· ~ que alh se proced1a; (•, s1 sabe que o 

DoCU:IlEl\"'''O ~- •. 47 
mesmo Estevão a.ssignou em sua casa ~tct.l.s 
qu'e·llie trouxeram:. em que figura seu. nome 
como mesà.rio. -

Es'pêro se tligne P?r· ·ariior á _ve_rdade · re· 
spondt>r.:me; permittmdo-me .fazer de sua 
resposta o uso que mc··con·vier:: . _ -

De. V. S. ·R. · obrigado e criado.-Quei_rà 
dispor_ do-Fçlisbino de .Mendonça • . 

Illm. Sr. Dr. juiz de di:reito de Barreiros. 
- O bacharel Feli:sbino de Mendonça Va.scon: 
cellos, para fins eléitOraes.,quer 'perante V. S. 
justificar que .o cidadão -E$tevão Teixeira 
Ferrão da Albuquerque. mtorador no engenho 
Cocal ,do. município do.Rio _Formoso, no dia:30 
rle maio finrlo não ' .foi à. .povoaÇão deS ... 'Jose ·lllm.Sr;Dr.FelisbinodeMendonça:-:-Ri>spon- · · 

· da' c0r6a. Grande, assigoaYJtdÕ as actã..s em· suã: derido ao quesito ela. -carta· retro,- ~m abono 
ca...<ia·~sein 'ter assistido á. eleição éomo meSa.rio. da, verdade tenl10 a · dizer : ao l•;que·e,~te en
.ó que se dej>~~hende· Cios d.ócumentós jriritós, genho cccal, sito· no ·municipio 'de ·Rio For-· 
e reQuer. a. v·:. S. se digne . niar,ca.'r d,ia._e hora. moso dista cerca --ele ~eis leguas· da povoa
para o supêJlicante dar jus.tificação que',júlga.- çã.o de S. ·José do municipio:cle Ba.rreircs; · 
da·. por sentenÇ3.;1ne:serã.' . éntregue.:ein . órigi~ .. ao. 2• .Jl\le elf~~ivame.nte: mora · neste · en~~ 

.. na.l;: in'dependente -~·de' tr:aslado ; -pelo- ·que nho .o meu ·primo··E:>tevão :Tei:\:éirã'J"enilo.: · 
R. Mercê-':Felisbino de · Me~1donça Vascpn.~~ de· ·~l.btiquerqtie~ ·; sêrido nieu '~admin;straà. ~::.:. 

_ ... cpfl<?s.-0. A.-Como requ.~r; desigqo o dia 17, dos:trab3.lhos do' di.to en!!enho;' ao. s•: que ·nu:- . 
. ·.ás n: bonis~!-:·nõ '"êiirtõriõ: · . Bã.treirõs;- ·:J;)de dia "' :-!0:'1\e' maio'Ultimo·'llio;fói ; élle·-' à.-~ voa:~ .. ~ . : : 
::;;,ju_~_l;íó_ dé"-1895:: · ·'-''B r.àirdào · itá.(Rôcfu-!.;~· A ·};{; ~Ç,;ro;de. S .. ·Jose as~sistir .. 'á . eleiçã.oi ~-pa&;ã.niJó':, 
.. ~ -~· :F.ranç~:,;;;;.~ireiros:-~t7;a:e~úiilio~ôé~Is9s';-:=-. tôdo-:-óâíã·Iio""õrigemiõ'á$$tstindo'ãOs?tr'a-oit1ltos;:.:~:.::7;-'; 

o .. .D.J.;-, -:-'-,J_; ~G:.-.:Alw(ir;a~::;::-o-->L .;.:·.:~ .. ~J: :ao~ .. ,-·que· constã;.i:ti(l,"ter ~o . s:r:·· Francisco·;·--- ' 
.. .. ··~·: < cani~ra:,v;'v ·· '· ·_::_·'· .. :.-: -- --,~~· ·. -. .- ,..: · · .·. ·:'._;· ·.:·:· ... - ~~· :~·:6?,~·'·:·: , ~- - -
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-1'!íarinho de Paula. Lins. lhe mandado os pa- . Julgo.po_r, senten~a _. a presente justifica.<'ão 
,. ,_pei~,~ign;J..~~.tivos áelei~ão : . pa.ra .que · produza os effeitos de dir·eito. En· 
~0 <tÜI<l~iiÍS'e · affi·~>l.nO ;e· jui':trei, si preciso tregue-se a.o justificao te: independente .de 

il)f.. ·311M!?· -~ traslado e custas. Barreiros, 17 de ·j)lnllo de 
'fióifê"'Y. S. fa.ier=ãeS:ta minha. resposta. o 1895.-José Brarul<!o da. Rocha. 

:uso q!:le lhe convier. · 
Soú oe V. S. · atteuto criado e venera· 

dor.- Jo11qui?n Ferrao Castelto-13ranco. -
Cocal, 5 de junho de 1895. . 

t• te.<temunlta 

DOCUMENTO N. 48 

Recife. 13 rle jnnho de 1895.-Illm. a!Íiigo. 
e Sr. Joa.qui~ F.JITãO castello Branco. 

Peço a V. S. qufl a. bem ~a. verdade re
sponda. a.o '[!é dPsta. si o seu empregado e pa-

José Luiz de Albuquerque, pardo ca$l\.dO. rente Estevão Teixeira Ferrão de Albuquer
_com cincoentn. e q11a.tro. sonos. natural desta. que esteve durante o dia :)1) de maio proximo 
·freguezia. morador no Engenho de canmu- pa...~do em seu engenho Cocal ou si ausentou-
tinge deste mu1dcipio. agricultor, bo'As cos· se para. alguma. parte. -
tumes. disse mni~: - Testemunha. que "pro· Peço ainda.,que de sua resposta. me a!].tor_i-

.. ~etteu _dizer a. verda.d·e· sob sua honra.. do se·a: faiêr.·o ·uso que me· ·convier:~:.:oisponha 
·· 9.ue ~o:uh~~e e lhe fosse,yerguntado . E ~u!}o sempre de seu criado e obrigdo.-·Carnci1-o 

mqumdo sobre o conteudo da. petição de fls. 2, da Ctmlta. 
q~e lhe foi Jilla e decla:rada. : Dis~e . q ne no . . . . 
dJa._ 30 de maio . proximo findo. ao meio-dia, Sr. Dr. Carneiro da. Cunha •. _Cocal_29 __ de_. 
~>stev~ -~o ~EE.~~~-~ -.C~Lcom .o .cidadão -jv.!lllo··ne·lS95 :·-:Per·m(t_ta::inê'· responder a.o 

--·cEs~~-V<lO T~zxezra. .}?err-c1oc de Albuquerque. pé :dPsta. . . · · ....... , .,. · ··: ,., · 
, __ que :. esta v:~ . diri!!indo · (IS serviços do en- · · o meu -primo·, emprl'.gado .. Es.tevãi> Tei-· 

_~renho: .e _9U_e ~O)lbe que_ nesse dia o z:nesmo xeira. Fermo' de Albuquerqu.e. n_o dia . 39 de 
·= Estevao ~ao fOI <1, J)OVOll9<~1) de S. Jos.e. ·sei' maio proximo pa.ssarlo. não sa.hiu deste·enge-· 
. . _le~\l-s,. d1~ta nte. -E _m:u~ ·não ?isse· nem lhe nho Cocal para Ioga r :..nenJlil~;_es.tev_e.;~do -~- . 

fo1 p~rgumado ; e h .de> . o .depo1mento e -por. dill.·occup;vlo no· trálialbo do ·campo com os 
-~,-·ncha.r·conform·e a.S.~ignou ó juiz. com a teste- trabalhadores. · · :· · .. 

nh:t.s e o jusr.ific.'\.nte. E1ú Felix da Cuoba..Ma- Faça. desta minha resposta. ao. uso"que· the 
ce<jo Franç.a. escrívilo:.'õ·: $U~crevi.-Bran- convier. · .·, ·· - ·.. ·· ·· ·· ·· · · · 

.-.,~ d<io: tfa· Roclui.:...::Jose ·Li~:i:: de Albuqllergue.- Tudo que :\cima dirro jura.rei.si preciso for. _ 
. - F~~tó·bcrto de Me11d~n~a:_ Costa.. ...:.ne V.s:atteilcioso ~ri:ulo e óbrigado . ....:Joa· 
· · quin1 Ferrao C4$teuo· Branco._ 

2> testemunha 
ReconheÇo verd:1.deir:~. fi~m~ retro dn cida.-

João Fraucisco tle Souza. p~rdo escuro. dã.oJ . .aquim Ferr-J.oCastello B1-a.1lco.-D.ou te, 
ca:-a.do, com quarenta a dois annos ae idade, B:~rreiro. l de -julho r1e 1895.- Em teste
na.tural .. deatu. fr~guezi~~. morador no Eoge- munllo da verda<le. 
nho Commutingem, &.Jl:ricultot:. e a.os CO$tU- o ta.bellíão publico,· Fel!x a a Cvnlr.('.· 3Iaceclo 

.:. rnes . di~e nado.:-TestÉ~munha que solemne-· França. . · · .· -:- -:· ' · · · 
___ mente prom~tteu. por :ma. honra, dizer a. ver-
... rlade do que soubeSse e: lho f~-se perguntado. DOCOllENTO N. 49 

E sendo inquirido sobre o conteúdo da peti- . 
. ç;1o ~e _fi_s. 2. que_ l:he foi lida: e d~~la- . · Illm.:Sr: ~ecretarío.dó.Cimselno MÚnidpal 
rada. Dts,e q11e_ no ~~a . 3~ de. mato proxtmo rle.Barrei ros _ o Dr :· Antonio de Siqueira 
findo. t_ra;balba>a. n~ s~r~ço.do engen~o ·C?· CarÍH~iro ·da:Cunba para fins eleit'orae.~. pre
ca~ dmmdo _pelo aamtntstrador Esteva.o Tet- cisa que revendo 0 livro de·.~t()s do:·conse-

- x~tra F~rr-ci.O .de ~}buquer_q ue. -~ . que .este lho· Muniéipal lbe dê .. pór certidão a ·etei
. ·.ficou.·:~ sna <!\l.,a. a tll.l'de q_uandu se nodou O · ç:1o daS mesa,$ ·.dá$ 4 se~õeS tlO . Jriuntclpil!. 
ser~co., e que_ por~a.nt<? _.ailirma ql:le este: E~- eleitas· "ara as eleições ~e deputados federa.es 
tevao ne~e dta oao ÍO! a S. Jo-e. E ma1s · -" - ·,. · . ,, e1 

. não ._disse ~em lb_e fo'i. perguntado; e lido, o .du~nte . . a cor~~nte le., s~latura. e p _o que 
· ~epo1mento,e_ por acha._J~ con~orffi:e . assignou o _R. ?f. : · ::· ~ -· · .. ·.' 

. ~ JUlF <::<>m a·,_testemunh:a..e. o·JuStlfiC3nte . . Eu, •. ·i h. _, · 'c:-..: •· ,., ,. • · · .-ta · ·.(i .. : . 
(· ,·,Eel~x i:lu.,Cunha - Ma~.:od •D · Fran~~ ~rivão, :o . .. AllS are 0. .. "~ ~~7.a..,.L~eg?,-:S~_cre _.ri_? O .. 
.. ,:·.--: ~U~cren:~!Jrandao-íiii.~Hõclta;-Joao . Frarv-. Co~~lho Munzc1pal r.e Barreirç~ •.. etc,,, "-'-·". . .: 
~;~ :~·-E}~Q:..de-_fi_o.u::;a .-Felisl~_ero. ~'!Y.mcto~ça·: Vasj : :: .'.Ccrtifico~·'<l ue.-f~even~o·:o;'!'~P._e~Ü."O',lrvro:·-=-:" 
-~j~çg~~Zl~_r:~C::t:'=.:=-~}5".':-:~;~·,;~ "~\ ·-.··~ ·". :ê . .. ~ "de . actas .··do · 7Coll;Sê~q 'Múilic~~~·--~;,1o1Jl;s: ,. 
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25:verso e 26; delle consta. o seguinte-: -Anno- :nicações:a.os el~itos, -de-conformidade com . a 
1lo nascimento J.e Nosso SEmhor Jesus C.hristo refet•ida lei n. 35 e enee1TOU ·a sessão. Eu 
de 1893, · 5° da. Republir;l, aos onze c\ia.s do Aristarcbo de_ Sou~:l. Rego. secretat·io do C:on
mez de outubro, pelas 1:~ . hora.s do dia. pre- relbo Municipal. lavrei a. presente actll. c to· 
~entes no edificio em que funr.ciona. o Conse- dos depois de lida.. a a.•sign3.m .-Jo»o· Pâ.ulo 
lho Municipal, nesta. cirl:11.de . ~e Barreiros os Moreira Temporal-João de Macedo Franca..
cidadãos c--.pitão João Paulo Moreira Tem- Manoel Machado de Albuquerque ca.mbotm: 
pora.l. capitão Manoel Machado de . Albnquer- - Olympio Theo_doro da. Silva. - Manoel 
que Camboim, .Dr. João -de Macedo Fra.n~.a.. Francisco Fer1~ã.o"rle Albuhuerque Filho. -
Dr . . carlos de Albuque1rque .Bello, c:1.pitão Estevão Ferrão rastello Branco.- Carlos de 
Olym:çio Theodoro da Silva., Amaro Gome- Albuquerque Bello.- Amaro Gomes de Odi· 
d~ Oliveira e Jose Austri,clino dA Sou.za..-:pres v~ira.- .José Austriclino de Souza.. :-_Nada 
stdente e membros do Co11setho Municipal, e mais se continha em dita acta..de ele1ç:ao das 
mais os immeriiatos em votos. Estevão Fer· mesas ~>leitoraes, do municipio·de 'Sa.rreiroo, 
~ Ca.stetio Branco _(': Ma.noel Francisco Fer- aqui fielmente copiat\a por _cert.idã.o do pro
rao de Albuquerque Filho, sob a. presidencia. prio ori::rinal ~>.O qual mr- reporto e rlO'l fe.
do primeiro .dos nomea.dos, procedeu-se á. Barreiros. 5 de junho de 1895. -O secreta.
eleiç:ão das m~as eleitoraiA!S, para as . quatro rio, A.r.istarcho de Sou:;a Rego. 
se~ções deste município,. de . accordo· com a · ·· 

DOCU:IIEl'iTO N. 50 le1. n . 35 ile 26 de jan•~iro rie. l892. e: mais 
instrucções em vigor, verificando-se terem 
si(lo eleitos para. a mesa..da secção n. 1 os 
cidadãos capitão Olympio· Theodoro da Silva, 111m Sr. secretario-do conselho. municipal 
.loaquini'de· Souza. -:Portella.7: .-Ari'sta:rclio~·de 'de:Ba.rreirns:-- ·o ba<:harel· Felisbino de Men:,.·: ·
Sou~a :Rego, João Antot1io da,Silva Oliveira. don<;a.Vasconcellos, ,p<l.ra·-fins eleitora.es, .. -pre--~ · 
e :W~Jguel Archa.njo da SilYa, 1°. 2•. 3", 5• e 6" cisa·que reven•'o·o livro •la.s acta.s da eleição . -~ 
mats. v~tados : e .supplen:tes. ~- GuilliPrme :·~a-. proeedid~- a ;~.JJ-~'J;M.ÍO)J.lt4Il-q.Pcla. (.l~plica.~ · · 
valca.1,1t1 rle-Albuq,uerque, .. Man~l de ~'re1tas 'em qu(': fil!ut:a.m:;ctFtM J!le..~-rlos Ester~~ .Tel· 
Va.sconcellos e Francisco Antomo Lopes,A", xeira Ferrei~~ M~lll,~~iJ:~., J;..~t<~\~to Pe-

- 7~;-e·s··vota.dos;- -- -~=:7:'"-:-- ~-- --,- ~---=:.~:- ~reir:i."Vianna-~ê-' Jose: r:.-uiz ·í'ie'í3a.l'ro-:-l1ie·deis'--- - ~ 
Para a mesa. fia. · secÇão. n. 2. os cidadãos por certidão a a.cta. - dn · organii:açã.o da. mesa.. 

André- Alves. Cavalcanti. Ca.mboim. Estevão Pelo que R. : i\1 .-Eclisbino de :lfenclonça .Vas· 
Ferrã.o Castello · Branco: ·M:~.noel'Gerrilino de concettos: · · ·- ···· 
Miranda, Arco!JCio Ca.m1boim de Mendon~a 
Vaseoncetlos e ·ea.pitão -João Paulo Morei r;~· 
Tempor3.1, 1•. 2". 3•, 5• e 6'' mais votados. e 
supplentes capitão Manoel Machado de·Albu
·I'Juerque Ca.mboim. Belchior de':Siqueira ·ca
valcanti e Manoel Capitolino de Mendonça. 
Pereira, 4", i• e 8• votados. · · 

: Arista.rr.bo de Souza Rego. secretario dt~ 
prefeitura e conselho municipal de Barreiros 
etc. . 

c~~Üfi~l) que -~tio foi recoihido. "a.o "arctiivo 
rlo conselho munici:pa.l o livro •'e nctns de que 
fa.lla:.a peti<;ã.o supra.: o ·l·eferido e·verdade. 

Barreiros, 12 de junho .• ~e 1895.-0 secre
tario ·do conselho municipnl, .:lrútu.,·clto de 
Soua - l~eyo. 

DOCUME:\"l'O N. 51 

Para.- a mesa. da. sec•~ão n. 3. os cida
dãos - capitão JO$é Francisco Bello F,lho, 
Antonio Pereira. ·Vianna., Msnoel .Rogerio ·da. 
Franca, E$tevão--Teixeiira :Ferrão-de -Albu-, 
querque e Dr. Herculano de Mendonça. Vas
concellos, 1•. 2•, 3", fi• e 6• • . mais -- vota•los -; 
e _supplentes, Dr. ThOJ!Ila.z Accioty de nus-
mão Wanrlerley. Jose Lios-de-'Barros-e Her- . . 
menegildo de Amorim, 4•~ 7• e 8" . vo- Illm. Sr. escrivão do juizo c1o·2· districto do 
tados. . . muni~ipio de Bart•eiros.-0. a. baixo a&;ignado. 

Para a · mesa. da. sec<;:ão n. 4, os cidadãos· ·para fios eleitoraes,orecisa ·que certifiqueis ('e 
capitão Luiz de Mendonç:a: Vasconcellos, An· morlo que fa.~.a. fé: 1•. ~e -fosteis o . designado 
tonio Antero . da COsta. .Ribeiro. Ãlexa.ndro peló presidenLe do . con~elho !Úunlcipa.l·par., 
Felicio.de Lemos, Jose Luiz ela. Rocha eOlym~. transcrever em voss<divro ·de notas ·as acras 
pio da Fonse;;a Coutinh,o, ·1•. 2•, 3•, 5•-e 6• de eleiç:ões .procedidas na 3" secção do muni
mais votá dos .; e sü -p·plen tes: .::Luiz.· Jose .. da. ·ci pio;. 2 ":se-trancrevesteis ·em dit,,·H vro a. acta. · 
Sil.va.-Francisco.·nutx:a Tde; Mira.n'da .e:,Leou·el da· olei<;ão procedida·. em. ,.~ ele maio-ultimo ,· 
rl.e Men:!onça Vasconcelilos·, :4~. 7• ·a. 8" .. vo-: ·na' du-plicata em :-que figuram de =me;a.rios 

- tados: · :.--: , - . ,-... ,:~ .-~- . .- 7 . .-- ,:o: -:.-- ;:, ·Este:Y-ii.o:!eixeira. Torres;de.Al_b\lquerque,.José -. ·· , 
~ .;Assim,eieitàs.as nies~~:,pâ.ra:·a8 ,eleiÇões re:- Luiz .<lé 'St\rros • . Antonio P~i-eii-a. Vianna. pelo-:-'· 

:";·: d~rà.es;:·i}'ur~iltê,a.i có_rren.te;legisla.tura.~mall.-"". -.q lie-J~7~M=;·~,F~li$bi1!0~de -:.!1lftndonÇa ,~v ~C2~-i-:-::':=·:·::: 
· dou;~:pre,siuentfque·;.se· fizes.se_m.: as ·-· céiro.n}l~: -cêaos; -.: · ·... -~ ::.::·-< -··-= ·· · .. : =?;.-.· :~: ~'; .-;: ~~---· 

• · .! --- .. .... - •• ~ __ .. _ _ ___ ._ .. ~: •••.• ;: ... 
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_ , ' Pedro Nola.soo de Souza.. escrivão do 
2~ districto e officia.l dc1 registro; etc. 

juizo tra. a. validade de semilhantê' farça, 'pelos . se-' 
guintes fundamentos: -

1.0 Não ter havido convocação edital dos· 
eleitores do município. 

Certifico: primeiro, c1ue foi o escrh·ão desi
goa.ào pelo presidente do conselbc municipal 
Jlll.."a tr-anscrever as act.... s das eleições que se 

_procederem na terceira. seeç-""c1.0 do município; 
-~.un•l o. qu~ só trans.crtVi em meu livro de 
noja.s a . eleição pro<:f:dida pela.:; leJ!itimos 
mesarios. capitão José Francisco Bello, Dr. 
Herculano de Mendonc;~ Vasconcellos. Manoel 
Rogerio <Ja F•·o.nc:l.. Hermenegildo Rna.rque 
de Amor1m e Dr. 'Thomaz Accioly de Gusmão 
Wande~l~~; não me st~ndo apresentada para 
tran:s5!r1pçao de a.ctns. procedida de que, 1\l.lla 
a pet1çã.o retro: o refer:ido e verdade e dou fé 

São José r1a Corôa. Grande. 15 de junho â~ 
1895.-0 escri"ão do ~~· districto, Ped.ro No· 

. las~ de Sou;a . · 

1 
.. lllm. Sr. Dr. juiz seccional.- O bachare 

- Es~v.ã.o.~l~ Sã.Carva:!ho de Albuquerque. para 
__ fto~ •:.PO.ht~cos: ·pl'ecu;a. · sa'!>er quant.?s são os 

elettoz:es .q U:lhfit:ados na• ulttma revisao proce
.dida. .no-município de B:om Concelho. Pede de-
!el'imento. · 

2." Não terem sido. avisadas a.s mesas elei
_toraes que deviam presidir os trabalhos da 
elei~. 

3.• Não ter havido chamada. nem reunião 
de eleitores, nem ·aeto al~um •. interior ou ex
teriol', que. nos ediftcios dás secções, demon-
strassem que se tr;l.ta.va de eleição. . 

4.• Finalmente. haver-se dado ·como tendo 
eompl\recido e votado os abaixo :~.'ssign·ados, 
qnand(' e certo que nem uma nem entra 
COUS}l. fize~m: nem poderiam ter feito. por
quanto não tiveram noticia de tal eleição, 
sinão dias depois de a 'terem dado· como -re~ 
lis.v!A. • 

Etrectivamente. em nenhuma. das secç.õe.<l 
dt:l!te munlctplo houve publicação de· edital 
convidando o eleitorado a comparecer n. sup
posta eleição; pelo que i~nora.vam todos qu~ 
no dia 30 d6 maio eu_a·.~ria_Joga.r. Do mesm~-
modo·lg'tioràvatri ãs·mesa.s eleitoraes. que s~. 
aquellas de· que· t~ta,--o art·.· l·' do' rf'g~Ja:: 
mente que_ :h~ixou .. C9m .. o decreto· de 7- de fe~ 
vereiro do anno passa4o._ tendo sido. por~nto •. 
incompetentes ou-falsas,as.me..~ arranJada.s 
pára essa .pretensa elejção.~ -_ ·: :- .... _--

Che.rnnda. e reunião--de eleitores t;iinbern 
oão ·bouve; pelo menos 'ninguem, absolu~ 
t.amente, \)er~beu, ·n~ _mun\~pio; n~ dia 

de ·1895.:.. Oli7üi.o ea 30 de maio,~ estes~â.prestos · eleitoraes. sendo 

· ·Reclfé. 5 dejulho~de 1895.- Es~e-y_ao _de_.sa. 
Can;~Ul~ ·de-Allmguer!luC. · · ·.. -

- Certifique. 
- Recife; 12 de j ulho 

p~ra notar que. na séde-da. villa., foi um dos_ 
dias·ma.is·vasios de -povo' do eorrente anno. 

,;alcanti. 

Antonio Fc:rreira Braga., escrivão do se
&!'Uodo cartorio do jui2:o seccional rlo est.'ldo 
de··Pernambucô, etc. - · 

Certifico, por me ser pedido. o'le ~onsta. de 
sei:<ceotos e vinte e cinco eleitores torio o 
alistamento do 1ounicipio · d~ Bom Concelho. 
seguo.tlo côpía. .remettida pelo srcrctario da 
commissão revisor;\ m:uoicipal em nove de 
]ulho·de 18943. este juizo. o referido e vex·· 
dade e dou r e. 

Alem disto Sf'ndo de 625 o numero de elei
~ores do municipio, ~os qua.es contam-~e .~2. 
entre mortos e muda:doo. ficando um llqmdl) 
de 593. verifica-se que o numero · de votos 
apurados é snperior ao total dos eleitores d$1S 
divel'l!as sec((Ões.-e <~.inda. assim foi·preei:;.o fi. 
gurar-se como tendo comparecido e vot."ldo 
os abaixo assignados. cujas firmn.s no livro 
de -presen~.a.·ft)rn.m :, falsificadas do modo --tão
inhn.bil e grosseiro que o mo.is li~eiro exame 
detet'minará. logo estaS fa.lsiftC:J.Ções, que pa.

Recife, 15 de julho dta 1895.- o escrivão, recem obra do um só individuo. 
A;~tonio Ferre.ira Braga. . . Al'.cre.~ a. tudo istô o facto · altamente es~· 

eandaloso e punível de não te" ba.vido distri-
:OOClNE~TO N. 54 buicão dos t i tu los dos eleitores qualifica~os 

-· no ultimo a.listameoto apuwlo e concluído, 
Exzn S .. · · · . ,_ - - ·.. · · de morlo que pll.rá serem. COD~lecillOS OS mes· 

s. !s· pres1den te e membros da ca- mos olcitoreol· foi mi~r t.irar oerti~ã.o nt\·se-
mara dos srs. Depu~oos Federaes . , . , cretaria lia respectiva. junta. . 

. Os abaixo a.ssignaclos,-· eleitores do munici" Por todos estesJundam·eotos, e p11ra mora-
- p10 do-Bom ·Conselho;· do · ~r.ado:- de·· Pernam· lidade rto systema eleitoral' :tão sensivelmente ' 
. - buco. -tendô siíJo surpre:heodidos:com .a -·noti" .. estl'f•~ado pelo governo deste estado. esperam 
· ei<1 d~ -se,baver. cla~de.stioam~nte pr:ocedido. os abaixo assignados-que a presente·_recl,;l-- · _ 

,.,. na.:; (~n·ersa.s secções.eleitoraes :.deste:·,munici-· mação tenha de 'lier tomã:ôa"na 'd.fvfr1a. .: consi--
,. '.p,io; no dia 30de· ~aio .u.ltimo: a eleição de um clera<:ão. ârl m·- de ser ·.decretada a .- :nullj(\a:~il_:::_, .. 
· _ -_d~t1.U ~do~fedefat.~n!l-~~·ga~ il o · coriselb_eiró~An5 da' elolcão-deste-:niunícfpíó; ·prOeedido.:, no ~:dia.::'-: 
.·:.? tonto 5i<>nca.l ves Ftrreu-a; vem --protestar. eon·· 30 de. maio, ~este a.nno, ~tazendo~se effe<:ti!a. a ' . 

. . - ~._ ·- . ... . -':. --· ........... -
-:. . 
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responsábilidade . de . qu.em houv-er tomado 
parte em todas as suas fraudes. 
. Para isto requerem oo abaixo assignados 
que_ este documento tentb:l. de ser- presente a 
commissão de veríficação de poderes da. ca
mara., par<~. em vista. de:lle, organisar o re
$pecti v o parecer. 

. Esperam ser at!enditlos. 

giMo Tenorio de Lima..'-José .Joaquim da 
Cost:l..-Arnerico Theotonio de SáCosta.-Fir
mia.no Be7.en':'l. d~ Ba.rros.-Izidoro úon<í3-l ves 
da Silva. 8a.rros."'-lzidoro Gonçalves d!! Oli-
1reira..-Jacintbo Alves de Mello.-Jo:tquim de 
Araujo Ba.rros.-Jaoua.rio Agricio Gonc;a.!ves 
de Darros.-La.urentino Tlleotuuio lle Sá. Ca
valcanti.-Luiz Gonçalves de Ba.r.ros.-Ma
noel Ferreira. de Albuquerque Mw\ru_ga.
Manoel de B trros Areia.s.-Miguel Ferreira. 

.Bom Conse\\1o, 30 ~e jll.nho de 1895.--Lou- Barros.-Vicente Al1res úá Lima.-Antonio 
renço.c~e carv11lho de· Araujo Guimarães.- Jose PunnevUle canuto.-Manoel Felix do 
Manoel Casemiro dP- Freiita.s.-Ma.roos Eva.n- Nascimento. - Manoel Cat·neiro ' de Souza 
gellsta. da Costa Vilella.. -Froncelino Bt-asi- DantaS.-Pedro Simão da. Silva.-R.egino Te· 
lia.ao de Fi~ueiredo Ftlbo.-Antonio Souto de norio de Ar:~.ujo.-Angelo Pi.mo de Andrade. 
carvalho F.ur·t~.do.-=-Fráncisco Pinto da. Stlva -Antonio Bor~es da. Costa. Sobri4ho.-Feli
Souto.-:-Manoel .A.lvt>s ·de Barros.- Manoel za.rdo Florentino Tavares.-Jo:é Tavares de 

· Poncianc : de Andra.~e· . .,.,-José Torquato de .Lyra Ganum.-~a.noel de Abreu Pereira.·So
Vasconcellos.-Manoel .Ba.rbosa de Mello. - brinho.-Tbeotonio Alves de Ara.ujo.-Joa
José OuUl.m~ da. Silv&;-Ma.noel Alns de quiru Alvts ele A!"d.Ujo.-José VIeira da Graça 
Oliveira..-Luiz F-rreira. da Silva.-Franeisco !Setlo.-Esperidiào t:Senevenuto Pinto de Mi
Cordeíro Ataujo _Filbó.-,..Gs!Uino Pinto . Tei~ ra.nda..-=Leode.,<>ario Otegario P. de Miranda. 

_.xeira-~.Jo&L.A.I.ves._de ·Bai-1.-os.-Alexandl·~ -Prescili:~.no Vespa.-iano Pinto de Mii·a.uds.. 
· Jósé Dias ::.:..:Francisco .ceirdeiro Alves:-in ti>:" ..:::.crOa.iiõ Pêssoà· dê Mirãnd:rMactíadO.:...::An.:. 

:n.o Roque de Ba.rros.--Antonio·· Pinto.Tei· tonio Eduardo dos Sa.ntos.-Betito·Fernandes 
· ... xeira. Júnior.,-Hent·iqu':l cabrc'l ._da Silva.- da.' Silva..-Jooé. Alves de Araujo.-Manoel 

João José ·Evangelista. - Nemezio_·-eorrei<l. Vieira de Sa.ut.'Anàà:.:...Ma.noel G.on~lves ca.
P.I.65.-Cypriano Cort·eial Paes.-Jose Ca.mi- valcanti.-Antonio José da Cunba.-José Vir· 

_ ...àba. P~_t;1a. Rocha.::--Se:v:_eriaao Jo~_ .. dê Oli: _quiza cavnl~nti.-Luiz TbeotOnio de Sã. Ca.
veirá.-Màrtiniano·-corr•eiã.· da. Silva . ...:.Joa.: va.l~nti.-João · Thcoeonio" âe:Sâ. Ca.va[canti: 
quim Basto ao Rego -ME11lo.-Firmino Basto ...:.neoda.to Cirilo da. Motta.-:He01·ique Ci.l'ilo 
do Rego_MeU.o.-Antonio Semão da. Rocba..- da..Motta. .. 
Manoel. Virtuo$0 de- Va.&jõiiceu~:..:..Ã:~õstíiib.õ - Bom conselho 1 de julbo de 1895. ' 
AlYesde Barros.- AntomoFerre1ra. V1anna.- ' 
Aritoniõ Ces&rioda. SU'v&.:...:Agostinho·Ferreim 
de Noronha . Costa.- AntOOIO Alexandre de 1" SECÇÃO DO 4'• Dl~TR.ICTO DE PSIL'\.\.~fBUCO 
Noronha. .. Costa.-José Ale:tanrlre Pereil•<~..-

Cúpia autltentica 
Fr:mCisco l~a.t·bol'a de Almeida.-Josê Ft'3.n
cisco de Mendonça..-Po~;sidonio J. Ccrrêa. d:\ 
Rocha. -lonocel)cio TeiXE1ira deAmorim Costa... 
-HenriqueBezeJ-ra.Oarn.eiro.-José f>ereirado · Acta. d:~. installação da. me..oa d:~. I• secção 
Nacimento.- .losé de Souz3. Ferraz.- llomin- eleitorahlo municipio de Barreiro~ do E:Sta.do 
go~ Gori(;:l.lves da Sil va..--José f'erreir-J. Dutm. de Pernamhuc?. - Ao no- do Na:;ci.mento de 
-Joií.o t-·erroira. Outra.- Antunio Francisco de Nosso Senhor Jezr1s- Christo de !895. 7•· d~ 
1-tendonç:~..-Jofi.o Francisco Gonçalves Lima.. Republic:\.1 reuni-'os no Paço do Conselho Mu
-Henriqne Alves Feitosa .. -Luiz Alves Caldas. nicipal d~ta ci..Jade de &\rreiros. edificio de· 
-Antonio Fernnndes de Lima. Junior.-Ana.- sign;~do ~r-J. os trabalhos da pl'imeira. secç.ão 

. nia.s Lago da\ cunha.-'-FJra,ncisoo Théotoriio de eleitoral deste município . .])ara a. eleição de 
Lima..-Francisco Alfred,o de Mello Talma.- um deputado ao Cong-resso feder-al. pelas 9 
João Ermasio de Mello 1-'almeira..- Nicolâo horas da ma.obã do di:~ 30 ~e maio do dito 

. Tolentinõ de.Fígueiredo. LJ.ma.._.J01\quim José anlio. presentes os cidadã.os .capitã.o Olympio 

. da cqst.á . .:...vlcente Ferre:íra..daSilva..-Joãode Tlieodoroda Silva., Arist:l.rcho de Souza. Rego, 
Figueiredo Lima.-.To,'io Pll.ulo cle.Mirand:\.- Miguel Arcb,.njo da Silva~ J.o-lo Antcnio •1!1> 
Felic\ano da SU:ç.;i Mello,- Jose . Fe-rreira, Silva Oliveira. membros e1!ectivos dã dita. 
F#nca.:-P,edro.Alexand.ri.no.Dutra.-:-~ntonio sec_ção e o s~pplent~ G~i!he~me cavàl~t~ 
Fert·eira:.Dutra.-:João_eE!reira.do t';_a.sçtmento. de albuq uerque. (na.o compareceu) toma.nao 
-Pedro AntOnio de Sá. .Ler~.-Joaquim .An· ·t.Odqs assentO. :elegendo prl!sídente o Ca.pitão· 
tonio da Silva Vieira.~.fntonio Gonçalves tle Olympio .!beodoro da. Silva. e Ari.starcho de . 
:o li veira:&rrôs . .:.::~\.liiliô Pe'réirá. .. )tvila..-João Souia · &ego~secreta.rio: · depois .do.qu.e o :pre:. 
-~~unes...!~Y~é~!.~-:.P~Q.yo-'99 r91!\.!~~ , de P~niá.i-go :~iç,ep;~e;sie.cl~~~u_ i_nst_a.ll~~.~- ~::most~:~J~i.torll, 
·-t ·a:valcanti~·~ Antonio.:: Matíz.-::Fer.reü·a.~··.dos ~mmendada.=--pelo.·a.N :· 434..::,~(la,let·~·.----as:d_e:-·-·:f 
' Sa.n~s...:.~t(Jnio Tenor.u·· !-im~:7!J~rmen~- 26.: de.janeú-9 de -)89=?.., ~ ~;~l~ção-:-d.ê_:~ ·-- ~ "'"~:·- . . - - - .: . - ·.:.... -· - . ~ .. ·~ - . - ~.-... 
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depu.t.a.do -M ··eon~;:~ Fe·1er:\l: n:t. -v:~ga sido·êonta.r':IS :l.S ·cediilns receb'das e exarai· 
aberta.~pela nomea.çã.o do conselheiro Dr. An- nM.as val'ific:l.ndo-se exist.irem 105 cedulas 
tooio Gon~alves .. Fer.reira: p:wa ministro. e com o rotulo para deputado federal na. vaga do 

• · aesi~nou e· mesa:rio João Ant:onio ·da Silva eonselheiro Dt•. Antonio Gonç:\lves Fr.rreira. 
• · · Olivéii'a. para fazer a chamada d•lS eleitores e Depois tle emmn.ssadas e depo>itada.« na:ui:na. 

Mi,(;uel Archanjo fia. · Si l'va p:tra. .. verificar :1s o escrutador. que assentav:1.-se a direít.1. ·do 
cedü\il.S e ~x"'roin'I.T os titulo.« e\eit.ol·acs ; pl't!Sidente. tlro.ndo tla urna uma cedula. 
a.s.siro iostalla.da. ... me..ca eleitoral mandou o depois de desdobrai-a.. lendo-:~. passava . a.o 
presidente la.vrar-.a presente "cta· e todos presidente que · depois "de let-:1. pa.ss:~va. ao 
as«ign:un. Eu. Arist:l.rc.bo de Son7..a. Rego: se- outro · escrut:vlor a su3. es1uerda pelo qual 
cret:t.río da mesa. a. escre~.- Olympio Thi!o· era lida em voz a.lta., sendo -pelos outros 
doro ela Sil-cn.. presid,ente. - .1rista··clto de mesarios tornada a. vota.c;i.o f:~.zendo a a.d
SI)J.':a R.•!Jo, ~ecretari(). - Mi!Jttcl A1·chanjG rlição dos votos (·em vóz alta.) que to-

. tla Sil"Ga.-JOt.io .1ntoni.?da Sil'04 Olil;eiru..- cavam a<>> nomes que se ia.m lendo. dando 
GuitheJ'I~ Callakanti de AlblVJUerque. Esta o seguinte resultado: Para. deputado federal: 
conforme com o original ao qual me reporto. Dr. Antonio de Siqueira Carneiro da. .Cunb:l. 

" fBat'ceíros. l de . junho de 1895.- O secre· _61 voto:s; O r. Hercul:\no B;~ndeira d.~:: ~ello. 
:.• ·"· L· "·d ,. : ..... ·. . ~ l s · . R.;, _ 43 votos e uma cbapa. era bra.nco: -Fmda ·a 
"' !"t.rio . . o. ~es.~.- :-..r.s_•t~r,9, ~ :/e 0~'~~. er;o.. apu~çii.o tli\s cedulas foram escriptÇ>s .e~ re-

ê_lymptn T(•elíd.o'rf:J f1t ·.' oo:, P,r.e,.ldent;:}a. sumo tantos exempla.rr·s qu:~ontos er:~.m os 
mesa.- M•9 1!.el Archa.n;o da .Silv':;-.· li$· mesarios e flsca.es presentes contando os no
ta;clto d~ ~~~u;;a fieyo.-Joao .-i.l Oll•o da. mes dos votados e o numero dê votos · por 
S:lea Ol1u"·a. · c.'\: la. .um obtido,.seaao·os ditos exempla.res·ru-

----- ·-·-- ·----=--.-:- · .--------·- -·: - bricados pelos me..~rio_s ·~.fi~L •.. Antes de se 
.:.~;~···úta. d:\. apuráçã.odos :votoS:·da. eleiç.ão para da.r·priucipio a; apurã:çã.o f.·i p~lo -prêsideô.te. 
· · ·um 'depu tauo ao -·Congr2sso · ~~eral: na pri- r! e'· cónlormidade· .com· o t~.rt. 43 §'{"· segunda· .. 
·-.--;--'· meirá· secçi.i.o· do ,_,. nfunwipió 'de Ba.rreiro~. no p:J.rte' da referidª'. lei, convidado· o cida.dão 

'eita~ló de Pernambuco. Anno do Na.scimeoto Augusto Ceza.r de Almeid<.~. ·Junior; eleitor da. 
· de Nosso Senhot; Jesus Christo de 1895: 7" da ~~.d<?·"~r:l. occúpar:·o·roga.r ':agi> pel~:fa.lt;~ 

~. ~ttepublica.:-em··o paço·do coose1ho muh~pal do me$3rw Guilherme· Ca.>a.lcante de Albu
.. nes~ cirla.de de"13arreiros. e1ilicio desi~na.t:o querque que nãn ve_io tomar p:\rte nos. tra
_p.ãra-os U<\b-1.lhos da primeira· ~i.o eleitQral .. b;~.lho; :da elêição.,:. Em cumprimPntO'ás dis

:~;.,.,:cdest"e'· niunicipi9; a:os·3o·-dias do ·~e~ de'rna.io. po!'iÇúeS .da:lei a. me.s<J. c:ooserv<>u·se·em logar 
_ 11e1as 10 horas · da.· mtmhií.. reumdo:> os mem- sep·=rlldo por um : ~radil d:\ · assernbl.éa ele i

. ·:-:;. liros ·da.= roeS:l. o· capitão · Olympio·Theo.Joro da (o)rál ·podendo entreta.nto l'ol'em os'tr:\b:\lllos 
· Silva. João Antonio da Silva Oliveirt\. fi$~~lis.1.dos pelos eleitoras que se acha.,·am 

A.rist.1.Nho de Souza Rego e M!;:n~l At·· fórã.. do recinto. Antes rl.a. cb:LmMa foi t1. urn:\ 
· -c'\:l.njo da. S:Lva. ra:lta.ndo o m ·sc~rio Gui- aber~· é mostr-a.da a.o eleitol':l.do verilica.nrlo

lherroe Ca.va.lcante d& Albuquerque e bem se estar vazia, conser~~ando-se fechada. a. 
a:>~im presentes ... os tlS<':I.e_:i r~r,Lncisco Ma· ch~l.\'6 - rlur:~.nte :\ .voto.~ .. Deixaram tle 

·rrriuo de !?aula Ltns e Ot·. M;moel Berna. r· comp:1.recer ã. eleiÇão 84 eleitores. Foi 
dino Vieira Cavalcanti Filho. o p:•imeiro fis. pre$ente á. mes:~. um protesto. 3.ssigoado 
cal tlo ca.ndida.to ·Dr. Herculn.no Baodeíra pelo fiscal Ft·a.nci~co Ma.rinllo de Paula Lias. 
de .Mello. e v segundo do Dr. · Antonio de Si- e mais-diversos eléitoréS d:~ seCção. re!.1.tivo a 
queira . Ca.rneiro da. Cunha. <leu-se· começo infra.cção di>§ 25 ·irt ... 43 da. lei cita.d:~ e a.o 
aos trabalhos da. el.:iç.'io sob a pre-;i,ieucia. •lo convite do eleitor Augnsto (ieza.r de Alme:da 
ca.pitc'i.o Olympio Theodoro da Stlva. e secreta.-· Junior p:íra completar a: mesa e a -frau•1e da 
rio Arist;~rcho de Souza· ·Rego, aro \)os ·eleicos apur:J.çâo o qual protesto · foi 3.CCeito e rubri· 
rle conl~rmidade · com O art. 43 da lei n. 35 C3.'10:pela. mesa passando•Se recibo, pa.ra ·ter 
de"'-~6 deja.neil'O de 18'92. Procedendo a cba· o ·conveniente destino. Em tempo declaro 
ma.rla o· eleitor .João Ant:onio d:i. Silva. Oliveira que o·tiscil Fl'an::isco Marmho de Paula. Lins 

·. -par.r: isto designado -pt3IO presii:lente, de'con· -retirou-sê da mero logo que foi conhecido o 
·ro!'ruidode com o l\.t'~igo j~ cit.a•lo d,. meneio· resu!tado da. a.pura.ç.ã.u e aut\::S de --;.e escre· 

· nada. lei. · pela ordem em que· estavam seus ver·em ·os exe10pLa."res de· que acima. se f:>.Ua. . 
. nomes ,•o\loca.dôs no alistameatp .. parc1al da. Nada mais havendo. a"trl!-ta.r · l:l.vrei· a.-pre· 

· .. : secÇao, e 3. 'pi'ó.porÇãô ... que·iam:s~n~o étiam:\: ~seot~ 3.cta.:a qual ~ignara.m 'os me~~ios· e :o ··· 
·:··:!fo-~rle'pósi~a. va~:h_~: u :~~~ . suà ~dula-depois de .tJ.sca.l 1 Di: •. Manoel _Bernardit?-0 · ·Viei:ra:: Ca val-
:· íÇ:i!t:e.:~àta:r o .se11 ·=titulo, asst_g~a.~d~. ~ri!§~- C<!on.W Ftlbo. s~~qo:;t~os~rtrb. ·no:. livro - de. . 
;· ·-· g'!ida..: 11,,=-1 ivro,. de-;pNsetlÇ~ :~ ~ t_ermma.i:la: a nota> do ta bel_tlao·~ BeOJ:liD_!,D lsma.~l,.. 4] var~ · · .. 
-· ch&ínada.' f<>í1a:vra~po tel'!llO?- q11e~ef<ll'e o §·1<!_ ·§?._!1~.; "E; .. eu. -~~~cho .de:Souzao~egQ;'-,se-:.L~
~~"'a.-rt~."-43;'·da.7~líieiícion.i<l!J..:?.lei ~;-"'findõ-:o~·q!J.e 'cretariõ, ·a'"'escrevi:~::9ZJJ1itpio -TliiO®ro· ' da · . 
:·, ~~Sti'ii-se a: fi~~r:ã~ã.pu:~ção· ~epóiS de terem Sil~ii; pràs~deíi_te~-::~i$ue&._ArcllanJo;;®, suo.a._:, , :.--
~~~:~\~;~::·:. ~ : ' ~:,·.-~-.··::.·~ ......... ,;::·:...... ; .• ·.--:- • . .• • c:.... • . ; ·'· :;:,-.: . . • .. . 
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-lolio A~on:ç dç Sil'lla OUTJe.ira:.:....Aristarcho: reÚrodo pa:l'a. prepa:ra.r as·scenas ·.va.nda.ll.ca.s. 
de Sou::a Rego. - Mcmoei: Beano.rdino Vieira que a.deante vão descriptas) e em seguida la: . 
Cavalcante Fil!1o, fiscal.» . vrou-se a a.cta.. que asst~;nada. pel~ · mesa.rios. 

Está. conforme com o ol!'iginal. e sem oousa. ~etira.ram-se estes para suas .casas afim de · 
que iluvida faça.. pl)r mim subscripta e as· J~nbrem e tratarem de extrabtr as ~uthen, 
!"ignada..-0 secretario .A.ristarcho de Sou.::a tica.s. . -
Reuo.-OL!fW>pit> TModo>:o d<r SiNa, presi- A's 3 horo.s, mnisoumenos.da. tanJ.e-~cLroa 
dente.-.4.ristarcho ele Sou:;a Rego. secret>\l'iO. na. ~idade o Dr. Estacio Coimbra acompa
-José Antonio da Silua Otiveira.- illig~l nba4o de,trinta praças de policia. ('\"indo ria 
Archanjo da Silu.-Manoel B. Viei1·a Cava~ 3" secção em S. José da Corôa Grande, onde 
cante Fi'tlto, fisca.l. a,.cabára de fazer um simulacro de eleiç:ã.o to-

Conferi e concertei e dou fé.-Cida.de de m~odo a fo~ça..de armas a. cas_a da. escola pu· 
Barrei1•os. em 11 de jun.bo de 1895.-0 2<• bh~a._. constttum_do uma. ~esa lll"gal, sem os 
tabellião publico Be1,jamin [. A. Santos. legttlmos mesa~tos,e man .ando a,<>a.rrar pelos 

· • · solda"os os e:e1tores eccootra.dos na rua. ou 
tir-ddos a. for~a de sua.~ casas, pal'a irem es: 

Contra. protesto.-0 p•rotesto junto é de colt:l.dos assigna.r. sob pena de espancamento 
um:J. futiliuú.de·-e·f<ilsidade tão pa.lm-n.res· que ê prisão: u·m livro· de presença por elle tor--
a mesa. se dispensaria. de contra protestar gicado) e logo ao entr;~r nas ruasda. cidade 
sinão precisuse de Gproveitar o excej<> pa.ra tendo notic~a de ter sido derrotada a chapa do 
relatar o escandaloso abuso da. força em· govet·no gr1tou como ·um possesso - nao c . 
pregada p...to delegado de policia Francisco pcmivet r;ove1·no perdeY" a eleiçc7o com 40 pra- · 

-Mt~.rinho · dt~- Pa.ula Lins·•~- o falsificado- depu· .ç:rs de poticia-!-(ioctuia.-no.oumero-as-que ba- --- -
t:vlo Esta~io Coinibra. · · via ficado· na. cidade)_;Declaro Ba1-reiros c.n 

Tres ~ ái-irregul!J.ria.aaes· que falsa e im- estaàÓ áe~sitio .f::..~ se ·inuiilisa a acta kt- - ·-
pudeo~emente·~llegam-os protestantes. .. -urada, otF-mando- a>-rrtS~Y' a cjd-..td~ levando . 

1" iiirraccao:::d~.s 1•- d;~- art. 43 dà lei vi-:. :~doa _balae~abre! t E 'logo x·e1;1.nindo a. tropa 
aente . . ;s a. porça.o. de capangas o.rrnados. que acom-

_!> Es~ - p.1.ri.,"rà'pho determina que :nn~ se -~nha.vam ao deleg-J.do de policia,_ ordénoa
considcre or~nisa.da. de:;de que tomem as- .. •os. soldados que ro~em b~roa~ p1~.os 03 me· 
se~_j<? ,tres .m.embros doB·~ que . a. -:c_qmpõem. ~r.IOs em, suas eMas . .I_>ara JOu.~llt~rem _a . 
S3Ja.m"-estes ·effectivos ·01u·supplentes.-- Ora;;- .a.ct<l. ta.vra..la,: sob pena. -~e se =le~tt_l'em .as , 
tendo tomado assento q_u:!l.tro membros. como scenas da fz;ata. do Cald~retro na eletçao de 4 
confessa.m os ·-protest:\ntes. onde a. inít-aec;à.o de março · · . . · 
de tal disposição 1 ~esta conjectura o Dr. juiz dt~ direito do 
. O supplente .Francisco Antonio Lopes flli municil>io, ~te para e>itar a desordem emi

pelo · presíêlente · con vidaido -·:~. completa. r ·. ·:~.· nente. e talvez ca.tastrophes sanguioolent:.1s 
mesa.. ao que não quiz at~eder. pelo que. de· _p1-a.ticauas pela soldadesca e capangas desen
po!s de concluída. a cba.mada. antes de prioci· freiados e insuflados por um t'õ.\pa.zola. sem 
pia.r :L aporaç-ão;na fórina da. Segunda. pMtO critet•io. SO.DiU O. OCODStlbar llOS mesa.riOS qtie 
do mesmo § . .l0 • . a. mesa convidou o eleitor vottassetn a. casa do conselho e la.vra.ssem :L 

Augusto Cesar de .~lmeida Filho _para com- outra. neta :u:ceitando os pt•otestos que lhes 
. pleta.r-se. :.· . . . __ fossem apresentados •. iodo elle juiz.cle direito 

Verificado que este ele i to r é um dos $Ígll.'l.- as.-tistir ao a.cto p;u'3. :J.COuselhar a. mO\lera~ã.o; 
tarios do po::tbumo prott~to -nenhum. inter- acceitaodo os mesa.rios tal cot~selho voltaram 
es..~ teria. a. mesa. .em .fazel·O substituto do ao pa.co municipal. as 5 hora.::; da tarde go.ran· 

· supplente Lopes' tambe.m .. siguar.a.l'iO do mesmo _tidos pela presen~.a do mn .. gistradC? e la.vr;\ram. 
protestv· e por· coosegutinte pertencente á segu"Qda acta para p\zer meoçii.o de tal pro
mesi:na parcialidade política.. t,esto que si não h a via. dado.tentan.do ain•la. o 

A _ ~enunda· a.Üe"":\Çã.O . e completamente Dr. Est.":cio Coimbra. rasgar a pl'imeirt.\3.c_t.1: !! 
falsa.~ . ... o · r~do 1sto $e p1·ova. com o exame .JUdiCial 

Não houve. iuterrup~:ãc) entre a. eleiç;io e a no hvro d~ a.cta.$ que acllm~nha.t·~ a es~e 
a.pura.,d.o. sinão o tempo 11ecessario·pa.ra. se cont.ra-pro~Lo. 
lavrar o te:·mo de enceç:a.mento no.livro.de .. E~ necessario. salientar.a.qui_uma. . circum..
preieoça,,ftndo-o:qua.l. ~'Sou~se~ imll!~iata- sta.ncia·.de·summa._ impor.ta.ncia: .. S., José ~·da. . 
mente a. a.puraçã.o. e con'clloida esta. tizer-~m-se Corria. Grande;: di~ta-tres l egnas desta .cidade~ . 

... os.poletins (exemplares)_de. que. fa.~l~:.o .. §.J~ .Q SJ; .... o.r.=:: ,.Es~cio .. Qo.i!O~.!:~L~e~ 9:_nt~. d~ _. 
··do art. 43, ~qúe'.àssi~n~os :pela m~ 'f~ram· l:tres hora.s~da;-::t&rd~-aecla~ou·::ter .vi~~~ -.da-: . _ 
_ .entt-e,<TU.es .~ -~_esa.r.!os..,~,.1ls~l.,;.~~-~candi<!at-9~ ~quJltlllo.:PQVOª~~kº-.!Z~.~~j ~~;_to..:l!!!?:a:~~t~. P:~:: __ 
- Dr;~Ca.rtteiro. da.·. Cuo1ta. •.. ~(llao.•.asstgoando·o_s· :qual~ap~~~.pa.ra;-~:~ndi:la.~:goy~nista:·~ l:l:- .. 

o :!!~cal do· Dr; > Bande~ de Mello . .POX: :ter• se ·~otoa:·J:.?. que .em;:ru;tai das ·dispo~~çoee 1~1!-~ . , 
-~- :~-.,: ·-· .: :?·· .. :=- ~; ... '~. ::.<::·:- = { .. '_'_':~'· ~_:·~]·-~:~;· :.:;::~y=·:< ·.: _· ;.;}/-.:._~:?'-~~-~~~-: 
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que em taes actos se devem .obs~r.var, e um 
làc.to mil.teria.lmente iJrnpossivel. . . -

: 

A tet·ceir-J._lotr~~.Cç:l.o de que litlla o prolesto. 
relativa ao in.Jividuo Joii.o VP.oancio de Bar
ros Wanderley e no t odo inverídica.. Este in
diviuuo a.p1·~eawu-se a. querer votar qua.ndo 
aim.W. ~ til:tiílo·S. oba mada; a ruesa obs;et•vou. 
lue que não const<Lndo seu nome do a.lista
memo, deixasse find1~r a <:llama.da para op
pot·tu.nameate veritl.csLr-se seu titulo e t•esol
ver-se si devia ou nã.o Nceber--se seu-voto; 
niio ma.is voltou a. votar, receioso. sem du
vida de apresent:~.r lllU titulo, com certeza 
f:>.l:so, \'iSto eomo nunca. !"úi elle qualificado 
nesta secção. como e:e verá. da certidão que 
se junm:-ã..-Olyul]IÍ.O 1'/v.OÚQJ"O dc.t. SittJa, pré· 
aidénte da. mesa.-Ari.~turchq dt: .S?u;a &!Jo, 

.secretario.- Miguet .'l.rcltanjoda Sitoa.-J~ao 
-:tntMio_ da. Sit-ca oz;c:ei•·a. - ... 

Cópia. authentic..t -· ASsignn.tura.s dos elei
tores que compareceram :i. eleic;:ã.o p:~.ra um 

. . dep~ta.dú ao Gongres:;:J l<'ederal, nesta t• sec-
: _ __ çito.Jo utunicipio de- Batreit'Os,·aos:trinta. de 

maio de 1895 : Antonio Hippolyto . . Antvnio 
· .. lu1z de Fã.ría.s. Ariscarcho ti.~ ::>ouza Rego. 

..Ãllto:aio Francisco de -Paul;~.,-Antonio B.:zet·ra 
d~ Araujo Sa.lgat\o, .Antonio José da Costa,. 
Aggêo·'Olympio Tllt:c:x.l.orv da _Sil vã: Amaro 
Gomes_<le.Uli veir a. • . }.'ntonio CeJ.:yno "-So:~.res, 
Aug_u~t,., Ce$a.r· de -'Alrnaida Filho, Dr. Anto
nio . Ba[Jtis~a de Mora.~. Augu:>to .G~uveia. de 

__ .:Mener.es·, Antonio . . de Hollanúa-V.a.scoôcellos; 
Adolpbo de Macedo França. Alfredo l7ue les 

- . Alcolil;ado. An&.)nio Al..-es da Costa.. Antonio 
· Ferreira de-Saut· ~·n~lla, .\ntonio· Pinheiro da. 

Silva Guimarães. Bt>lla.rmioo Francisco da 
.. Silva,.Bartholotneu de Syuza.R('go. Balbino 

Pi1·es Accioly. C<.lnra.do von~lvcs de Farias. 
Domingos Nogueira S:~otos Ca.bril, D<troiii.o de 
Holla.núa. v~asconcjjllo,s, Deodeci no · Pdxoto 
de Ale:lcar, Elisiario Kodrigues tia ::iilva.. Eus
taquío Gil de ~la."edo Ft-a.uva. P t·a.n<:isco AO· 
touio de ~1ir;Loda. Fel,x da. Cunha. Macedo 
Frnnç.'\., Franc1sco Antonio Lopes. Fr<tncisco 
Acci•Ar de Q·1eirJr. ~;outin!ro, Fraocbco _de 
Fro.uça. Cama.ra.. Francellino Olympio Theo
doro ua. Sil VCI .. t-'r.tnchco Ferreira . da Motta. 
·Br<L:;;o. Ft·ancisco· r!a.s Chagas Pire:;, Fdcr 
. Octu.,io Buarque_, F'ra.ocisco .de Svuza ltego, 
Gúilher-me ca va.!cant.e dd "\lbuquerq ue,Hercu
lano Julio Salgado.H1~rmenegiltlo Jvsé Vieir·a., 
Jvij,ú rle Mace. lo l,til.n yo.. Jo:lé. Nicolào Po ... oir-u. 
dos Santos, .João Jo.;:b <L.'\ Costa.. José Lins de 
Miranda, Joi~ Antctnio da. Silva..-· Oliveira, 

Sou1.a. Portella, José Bonira.cio·r1a. Siiva; José 
C:~.róeiro de Faria$, José Olympio Mont.eiro. 
.J u veutino Lins Ca.na.va.no •. Josê So:~.res Filho. 
Joa:quim So~ros. da. Silva.. Joã.o· Xnvíer de 
Ba.rrós. José Vi.:torino do3 Santos, José Mal;J.. 
quias Soa.r~s. João Bu<~.rque de Sampaio. 
Jo~q uilu F-~.uoi,;oo P&l'Qira. da. Silva, José 
M<~.rtins{le.Y!randa..-kll;{t:;iril·Donato·Pmheiro, 
Jo:;é Foth; . d® Santr~ Jo~uim Gorne.s de 
Araujo Rocop.. LourenÇo GúecJes Alcoforado, 
Lino José dos S<J.ntos, Lino José d1l Luz, Luiz 
Gonz:<~.ga. da. Costa. Lui.z Antonio Ma.rtlns 
Ro~as. Lea.nd• o Teixeil'a de Barros. Manoel 
Leit:i.o Figueirà. Manoel José Rispo da Stlva., 
Miguel Joaquim de Sa.nt'Anna, Manoel da 
Pt-ança Ca.ma.ra, Ma.nocl Gonçalve• de Quei· 
roz C<.lntinbo. Man ·el de Freitas Vas
concellos, .Manoel Gomes de Albuquerque. 
~ranoel Alves Pcreir:J., Manoel .M"rin.no 
Raymun ~<>. Ma.reos ·da Trindade S<isinho. 
Manoel F'e.rreira. Franco, Mél.noel Leitão 
COneia de Je;sus,~ Mib':U~J. Arcba.njo dn Silva, 
Ma.ooel Lyrlto de Almeida, Mano.·l_ Gre-_. 
·g.11·io · do ·-Na.scimento· • . - Ma.1iõel -Leoncio de 
Mello. :)Ia.noel doS ·.Anjos Macedo·Franç-a. Ma-"· 
ooel Bernardino .. Vieira Çaval~oti Filho, 
Olympio Theo loro· da. SiLva., Pedro Elysio de 
"Macedo·França, Placido.Ferr-lõ Castello Bmn
có, Possidonio Pogge, Paulo José:.de·sou7.a. 
Sergio···•a Trindade Sosinlío,Urcicino·de Souza 
Rego, Virgilio Augusto de Mene<~. Zri.cba.
rias Lnurenço-.d;L <;o;;b • . E .logo: depois de. ter 
votado . o · ult.imó eleitor niàndoua: mésa. la
vrar o presente termo 1le encet·t"amento. con· 
shndo de cento e cinco eleitores que assi
;!Oara.m. o pl'esent'i livro de presença.. na 
eleiç[to procedidA par-J. um deputado_Ao Con· 
gresso Fedel-.ll ; e vae · par - t00;1: a mesa as
si :.mado e os ftscaes :presentes. Sala. da. 1• 
sec<:ii.o tleitora.l do rnunicipio. ne Barreiros. 
3J de ffi;l.ÍO de 1805. - i::u , Aristal'ChO ue 
Sou1~1 Rego, sect•etario, o e•crevi· e a.ssigoo. 
- Olympio Theodoro da. Silva., p1·osidente; 
.Aristarcho de Souza. Rego, seeret.-\.rio ; M1guel · 
Al·chanj•J da. S1lva. Joã.o Antonio da. Silva 
Oliveira. Franci::co Mal'inho de Pa.ula Lins. 
fiscal ; Manoel Bernardino Vieira. Ca.vnlcanti 
Hlho. fiscal do candidato Dr. Antonio de Si· 
queira. Carneiro da. Cunha. - t::stà conrorme 
com o_p:;:úpt·io origin:Ll e sem cous-c~o que du
vida. faça, por mim e.•ct'ip::a e.a.s§ignada.-0 
secretario da. me,-a., Aristatcllo de Souza Rego. 
-Olyrnpio TuooJ.oro d:~ Silva, pre.~idP!nte; 
Aristarcllo de Sou1.a. Rego, · se.:retario ; Jvã.o 
Antonio· da. Silva. Oliv-et:a, Miguel Archanjo 
~~~v~, Ma~el B_.;v) eira __ Ca~a.lcanti Filllo, --- João Lupecino de França. I.:ima.; Jovino .~lves 

. . Pereira,:.;Josê: Corio~ano ae- ·?.fello;·João de 
· : ·Souza ·R.ego, Joaquim. Franci~'Pache)!o, Jva· Conüri e concertei e dou."i'ê·;-:._:.:.. 
. . .. ·quim:deFr.LOça..t.:am;Lra,Joã.oPaulo:da.·Sil~ ..... : ·· ··""'·· -· • • •. ;~:; _:;-.; · :· · , 

.·Jç:iquiai!todrig"!l~J>er~ir~,-~osé-·BOpífaéio de · ·. Çiuade ~e .B•~rr~~ÓS; l 'L.~~j~n.bo.~.lle~!l895_.: :. .:·· 
-~~~s~~r.~ira.;·.:;JosE~y_!l:utstr~cl•Q.?7.4~~S<?Qza:;:· :Jo:~.-~ :·-~._o:~z·:.ta.beUnt~ ::publico;.~:BimJ?tm_in;,r.:. dos.·~ ·'! 
' .. -. r:quiaf~Alexandr1no;~·'de•.s~~;-::Joa;qUlm· de: ·ftantos~ .... .._' . .. . . · . . - :" '. . . ·. 
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·497 ---·· -----

. • . : ._. --P;:o~C$to , - Ba.ri•eiros. SO ·de ma.iÓ de. IS95 . ...:..F,·anci;co 
-· l!fm·iilflO de·Pav-tti Lin.;i~'~Mi!tt!el J'Oaqü i-.n. c?e··· 

Os :tbaix'l assigoa.dos, o primeii•o, fisc..'\1 ào SaM'..-1aaa.-F;·ancisco ~hltonio d.e ;l[i,-a;tda. 
can<lidato Dr .-Herculano Bandeira de ~V!ello. - ;'\lan.oel Leitii.o Figuei?·a.. - .Toiio Bua;·gue 
e o: demais eleitores ~e~a. I·• sec~o.no pleno el-e Sai!~pa~o.-:Joa'lui•·• _Go;ne$ de ,1\·"t~jo P..o
exercicio de se1.~s dtrett•os ;pollttcos, veem clt<t .-_Fmnc:.<t:o .4;•to;Ho IApes. supplente de 
pera;_nte ~ respc~cttva m~sa e!ettor-n.l d~-~t<l I" ma!V'\:'10. - iluy>t$!t> Ct:$a>· tlv ,ll,Hei<i<> Fitlw. 
secç;~o de Barrc·J'OS, protestar pelas inft·a-1 
êções da lei n. 3~. de 26: de ja.oeir~ ele I 89:2. S1J1·i,1 haem 
11Uese deram p•Jr occa:>ião do pleit•J eleitoral 
ferido hOJ'~· 30 de m;\io de 1S95.' Cidade de Palmares. sêde do 4'' districto 

Duas for:un as tlis ;l()$ições legaes conculc.~ eleitOral de Pernambuco. 5 tle julho de 189. 5. 
das pm: e<Ut rnc:;a e!cit!Jl'J.l : a primeira. 
referente ao§ ~o do a.rt; . 43 d<1. cito.da. !ei lllm. e Exm.Sr. D:·. Secretario da Ca.maro. 
n: 35. de :2~ da J<meiro d•e 1892. que 1n·ecei- .ios Srs. Deput:l•1-.s- P.I!'a o.; devidO$ fins, re
tua.: e~ e/'ll!':''! e_a a.1m,-c;!:cJ,1 Hcío de~e1·<zo:sf!í' me_tt_?-YOS a _cópl~l das act.as ~e ap~u-ação ~a. 
i.ttcl·l·ompic~(t$ .<ob 1wllq 1~tw 1,re!vx:o ; a se- ~~e1~~~o p_~ocedt~:> em 30 d~ ma:o ultuno nest_e 
guuda. reten:mte ao § 1"-do ar·t. 43 da i;i. " dr::-tr.~;,o, p:k·a prcen_chrmento da vaga del· 
·Jall:1lh~ lei·. ~ qne .estabelece em·:sua; seguu(ta- ~:\da. no C?:1g:_re~o NaciOnal p.elo co.nselh~i~_o 
parte : s! ttlci a occa.~iüo · cl,: J>•·oct!c1c:·-se, "l>•t- ;Ji'. Automo l'<onçalves Fenerr~. assrm como 
7'<~ç;;o .,,.;o t:~,•úei•~ compco·eciúo · -,;wis de t~1n,.< tOt\OS o.; docll:men<.·;.s. pro~estos. etc . • apresen
;;Je:w}·io$, C(lttcid:.u·d a. 'ia~~:a t!liJ Ot!t dot'~ do~ ta. ~ os a est1 JUnt~ a.pUl't\o.ora. 
c/,·ito_;-cs,prc.<eatcs, .afi.,;! de. occtr.p.:c:· .o toy;;r 0~, . De·contornüdade ~om o q~e consta das ~itas 

-lo!taFC.~.:>:CifP·- ·------ ___ -~- ----- __ --···--· ac~l.>. ne~;;a_ dat:t ~~ e;petl1do ~o candtGato 
O"r·a. a pl'llnei;·a. pa.r;e deste§ . !~· do art. 4:~ Dr· :·-::tnt_ourQ··de ·::::;quen·<\ C<\t_!lelro··da:-B_unba. =-~- --·-:-:-

-~q1üp;-ir:, . píi.r-~d0t·niaÇ~o-d1ls' m!:!s~r~. os· me>X- o -!·especttv.o .tl:plçl!na. . . ·· · _ :·· '~~ 
.· ~rk•s .effêctivos. aos. sup!>ien<ée~ ;. é . . port'l nto. S<'-u'lo:vos·.--Ltli; · r{ e :f.·<~:-'!'~ .PàJit~<, })re:-

claro que e><-<1. mesa. eieito;,·al nii.o-pod:?ria. il•r side!lte c!a. juot-1.. ._..; ... • .-
-~oti"t'id:vlo ao· ebiWl' A:l:.!USto:· ees:~r de ·Ai- .,. __ _ 

.:- meid:'l.. Fi]J:o p •.l:ll. to:uar :\!;sento_, cO!UO meS:J.- .
rio: de>,lH ([t:é" se ·:~c"liú.v:a no edil!cíõ ôn':e· 
e;t~t'::J. e!l<L ruú~ciouar:do. o supr,lente l.el;<tll 

~--~·:.-·.--::-.. 

.·.:~z:;t_llcÍ!!CoJ .:,:,n<:ô~lio Lppe~, _qu~clf<\O po~.i~- ;er_l 1805 ... -
Sit!O preter;d,). - · ··~ · ... · ·- ··- - · -~ -- -- .. ··:·~ ·-:_.-;:~ 
· E' p_ul~lie;· ·qu'\_ iaci .ente tie especie alguma - Có?h-.~c~n. ue recebimeato de votos da. 

· detçrrnino~ '' Hlc;;::L Yiolentó·. e ·_<!Ui!,'<\. c:·i· s~c~<1o n.· !. ctt\$1; 1 muiiic!_pio de Sednha.em. 
miiiOSO p:·,•.:rd!m~~n :.o •1:~. mesa.. fugiw!o com e3tldo de Pernambuco. a eleição l>l'oceàidtl. 
tod_o~ o.; . l)<\~ei~ r·\!htivo~ ao ploiw . . com (J pat".l. um _llcpm.ado !'ederal ua. '\"':l.f,'ll"·ào Dr. 
intuito f;d:mc:lte accessi vet de t':·au.lar al ·:',ntenio Go·u~.J.J\•es· Fet·rei;·a. ·i\::mo·do Nasci
a :.Mrac,:ii.l). a::,"r~ta•lo-a. w~lo fiz~ram . de modo l mento t!e ~o;so Seuhot· Je~us C h ris to de 1895 
csc_:l.rHi<t losv em . prlweito ·cio candich:.to auw·j 7 · d;~ Repub!h:l\ d~><' E:>ta.,Ios Cniuos c!o !3razil; _ 
ncrni;:;; '· S('ll :ll:1i~i· e ~ocio. no edificio -do cons~!lw munidp.tl, pl'esentes · 

Xii-o Jiir·a. :• inllue:wiu. bene!iea \1() ill·uswc I o.- ch.h:dttos .;.-aquim !'e Sique!r~ Ca.rueiro da 
r lo;>r;i.f.i,:ri.,;· niio t~·t·h•;.!. 111~;<\ c!eitor .. l Yoltado Cullh<\; :presidente; Tr:1.j;\:"IO .-\lves de Men
ao ;;dilici•) i:,, cn:-~::elho m~micip;ll ·p:u~ ·-e.)n· donç:\. -~ecrêtadG: e. mais - membros da mesa.. 
C!uiz· o; õt·aha!hos.. c:·nboJ•;~ já. l!OUW$Se íi.l.lsi- cleitot"<\t .José Netto de Siqueira Ca,·a!canti, 
tica<lo•~ ;~pm·;u;:i.u mu beneiic:io uo Dr. Anto· Luiz ~·rancisco .da. Cruz e Jose Eugenio Pa
lJio d·: Siqucir.L t:<Ll'n'cii'o •!a Cunha: ch('CO · de i\•!euezes. d•.:tt·se começo aos traba
·-Omra .viol~;:n~i:l torna.-:;e, merece::!QJa c.le !LHJS pelas _l!J hora$ do dia. . 
menç:ii,~): . · • Proc:edew!o á duúnada· .!cs eleitores o me-

O eleitor .loiio renancio de Ba.rtos 'Niln· "ariC> José Etigcnio Pacheco .!e l\ienezes, po.ra 
>!eJ·ley. cujo_ oom_e _não: conSta\'3. da lista l.ie isto ~~esignado p_elo presidente, pela ordem em 
_cllain:u.ia,. deixou tle YOta.r a.pesar·de ti::l•exhi- que es:.a.vam seus nome:; co! locados na ·cóoi3. 

·, bldo ~eu titulo, pot· rsão "tel-o con,entli~O a do :~olisLa:neaw e :: ' pl·Jpor~:lo que iam co"m· 
mesa. que ainda uma vez deixou de observar 1 pa!'e.::eud • dellC><daY•~m n<~ Ui'na a su:J. ceüula. 
a úispo~icão ·Iegal ,._ r~'peitó. _ , ___ . . . I dc.pois de a.preseuta.r o seu titulo. -~~signandc . 

. . Os ~\ba.b:o ·n:;_signa,dos .P r-~testam · pela. vio- ~ em s~guiü•~ no lj1:ro de pt·esença . . · ' 
· . lencia. de que. t:•r,tm victi)n:as.- e ; peí:lei1i-:~os; TerUlinada. ~ charnuda:·toi l:.\ "~:t1o o termo ·. -
-: .. §~I)Jl_ores mesarios ci t :• _:;ecção el~i to r?~ L d~ste j :t. que se t'e:'ere o"§ J" 116 :ú·t. ~;3 da; lei n. 35, ·. · 
. · lnuni~.pio~· :ii: :·•íéceitaÇã;? :-::1!este':~re·cm·so, =qu~ qa. _;w :~~ •. ja~ei!:~ -. ~~-1S?~.::jindo_ o--l)ue,-.pas-'-· "·. :. -~ 

~:-.. J~~ _ _ç : ~~cult..'i.do.-:p.elo.§-,21 ~do .~r! ; , .;3 (!a le1 .sou-se '' :laz~~ a . ap_ur-J.ç;_~o: dep()_ls·ue .terem . . · · ·-. 

:-~_~:~: ~3~~~~~!o1~::~:~~~(~~i~--~~;~~·~;:~E;~~~~?~-~,~:~q:,~~~;:~~:~:0~~?:::1~!:~~~~}~~~~~~~~~~~~,:~:~:~~ 
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_: ... ··· .. ~·· ·;·- --·· 
ANN .. ü::s DA CA.M.o\.RA: · 

. . ... . : . .. ~ .. ; 

do-se ~xisti"rem 139 cedUlas com·J rotulo-) Eusta.quiÔ da Silva., .Joaquim da Costa..·Ga. 
_ 1lara deputado federal: na vaga do Dr.·Antooio·l delba.. José Corrê~ · àe Queiroz; João Pedro 
· i<o:1~.:1lve;; Ferreira. ··· • da Silva, Demetrio da Silva Guimarães. José 

ü escruta.dor que a'>Sentava-se <i. direita. do Antonio de Araujo, Luiz·.de Fran~3. Guedes, 
pre:,:idente, timudo da urna uma. cedula. e Luiz Francisco da Cr~tz, Luiz Cordeiro ea.~ 
flep'J\s de desuobral·<~. lendo-a, pa.ss:tva-a. a.o valca.nte, Manoel Pere1ra da. Rocha; :O.·Iauoel 
preshleute, que depoi:s de lel-a. passava ao I Pau pilo de A. Lima, ·Manoel José de Mello, 
OlÜl'-! escrt!t:vlor <\ sua esquerda. pelo qual Manoel Felix qos Santos, P~ulino Ca.Ya.lca,nie 
era !td:!. em ·''CZ alta.. sendo pelos outros me- Bar-.L'eta.AntonlO ArgeoAcctoly, Rodolpho Ro
s:;..rios tüm~:~ a ,·ota~;ã.o. fazendo em voz alta cha,Roque Firmino de Araújo •. Simão .José da 
~ t\ddi~ito dos votos que tocavam aos nomes Rocha, Ser::tfim. Corrêa de At·aujo. Tr~iano 
que õe iam lendo. Al>es de Mendon~.a., Pretextato Ayres Vel-

Finde. a ,,pur·:l.Ç<i.o foram eõcriptos em resu· loso de Mello, Tertuliano Freijõ de !.iello, 
mo tantos exempl:.tr~; quantos eram o~ mesa.- Antonio Pereira. Jacques Junior, Antonio Za.
rics e fisc;tl. contendo os nomes dos vot:tdos e chari:1.s da Sil•·a. Genuíno Antonio Lopes, 
o numero de Tetos po·~ c:l.;da um obtido; sem·! o Manoel Domingos ua Rocha., Firmino Luiz 
ditos cxemplaNS ru::nric••d•)S pelos lllcS:l.rlos. de França. Alfredo de Siqueira. Cavalcante . 

. -:: 'tendo sido em seguida. pelo presidente procla- Blandino Alves de Siqueira. Felix Pereir:'l. de 
···- ···· .mado. o resultano . ela .elei~ilo· que-túi o se·· .Araujo;·José:Simã.o Accioly-Lins, Manoel ca:: · 
--.- ·: gnlute: D'r . .iütoriio de Siqueira .cirneil'o da va.lc..'l.nte Lins wr.lc..'l.cer, Jose Netto de Si: 

·Cnnh:k 107 voto>": T>t•. FíP.rc:ola.nl• :R~.nileir-a. de quei1'3. Cavalcante. :l\Iaooel Barho;:a rle 5\i
I\[ello, 32. YOtos • .Em cumprimento .~as disposi· queira. Olegario ;.\fa<:hado Lins. Pe<!ro .José 
çõe> das leis citad;~.s a me;;a collocou-se .em de Albuquerçue,.Ra.ymundo José deA!mei<h, 

-· JOgll.r separado pcir u1tn.. gr<tdil~.~~ ~-~~\lléa. .. Sa!l~Jil9 .. Candido .. de. Siql!eir.a., Hermogenes
::-::- .. -aleit?lttr~ :p:'f:!e!ldõ,.. 'E~htr:::~nto, ser os traba- ·Pe1·en·a. -de San~ ~nna, Joao ~bry~9s~o . .qt2 dn. "' 
._:, · .• ,l!lOS· . thcalisados-- -velos·elenores que ·!!e acba" Fonsec..'l.;' · Automo· Deodo.to ·de Ohvetra, Ga~ 
· . .v<>m !óra do recintô. · · · ~ btÁel Ferreira da.Silva, (pelo eleitor Joaquim . 
~--: _ ... · -..x;f~s ·a:Ccli:iiii:ii:h Jfoi a Üriã aberta 'ê IÍlO$· .José· das ~eves, que não . póde escrever, .. 
.. .. .tratl:t :lOS eleitores. v•~rifiC:J.i)d~J-se e~ta.r Yasia--Gasp:1.r-Cavalca:ç.te Peres Campello). ·Ma:noel 
.... cc•r.ser•·n.ndo-se. depois fech:u!a. ii. chav~em: .. ~uciQd~_PaJxªo·,Jo_sé Ay.res_y.~gso.de-Mello.~ 
-~- · cruarno-dm;olfã"vot.à·çao: " D'i::ixaram - uê··com- S~bastião Lin_s Y~und~rl~y Cha._yes, :Jose Fran· -
- - ' parecer 101 eleitores. · ctsco da .Rocha, Joao .S<•lomao Cha>es; -An-

_ .... -: ::- ~a,4a.::. mais_- tendo ·occo~ido, -o ,Pt~esidente t~nio Leon~T,'~q .~e .~~.quelt:a:fdil:Jli~~~o ·C'~r..;.:: 
" .xnamlou ian.-ar· a p1resente acta em que as- :ea :1a C~u.l~ .-\:maJ..mo.~u.tz c.:o !.a~c.ment9, 

s!gna com· os d0ma.ís memprqs da mesa. Eu. Jt.le.~an<h.eBa:bosa d,, ?ilva ~~~~-.: Cae.~no._ 
--- ·.- Ti'ãjaiio" ·' l\e-·de \fe·ndonça. secreta··io es·l F. de Barro:s :wander1~y, Dyomsto Pere1ra. 

· c:.'~\·!.-"]0WJ~âm ;le. Si'Jue::·a. Ctml~i;-~ da. (1~.Jes1us •. Frtt~c1s~o ~f:1rt~~s d~ .. Ne\es:.,.,.Ga _ 
_ _ q_M(m. pr«.>..;;id~nte.:-'Tm)aiJO-~llce.'·"de .Jlicn- _buel.;

1
ose de ~11t. An.1_a_, Gau~e~cto H.~dlJ,.ues .. 

'doíiça. secretario.- J:ose EII!Jenio ·Pacl.cco ele I ua._Cl .z. I~~nrtque LU1Z de B .. ~ros \: .. Lms. 
"· ,e-•· _ ~0 .d ~~,..10 <i' "''' 1e:,.11 c,11 .,.tc,..1 , • Joao B,\ptt~..a dos Santos .. Jose Marcell!no de 
""'~'· ~""' • J< .> ... ·" ~· c ..,.g« • c.:-- · "' ... Sa •a R T • - M· t· d ,.. · .:.....v.d; Fmncisco dtt.Cm::. E mn,issenão·con· n ... osa., .exo_n)lllO i ar tnS e .ol(jUei.ra, 
tinb:J. em dita: a.cta ftellmente copiada.Eu,Tra· Jo<~q~tm ~~arcellu~~~ da Roc.lla, J~se B~l?mo 
jano AlYes de ?1-!endooç.:J.. secretario. escrevi e Al e:;, Jose Fr-a.ncJ~CO ~ezerr:1,. J?.to E~~~~uo 

- •· assignei:- .lót'qtcim· de' S<:i uâ;·c: Ca?·uei1•0 da de B?-rros, José AD:~omo da .Stlv a . .Jo~ mw,n~ . 
. o·-1!., p•·e·idente ;;_"rm:rino :m·;,; .. ,ze ")fe i- · da_ Stlva :.VIel!o, .. Justmo Henr1que ~e ~hrant!:L. 
. •• .... , • :s. • • '.-•. ", , -. 1:'1~. : · 1 

• Joao Fausttmano -das Neves, ·Jose !.fanoel·do 
rlouça,-,eereta~!O--k·~. E<: !Jenlo • acheco d~ Nascimento Laurinclo Bento de Barros ::\fa· 

-~~~.ê::es.-:;-. Lu~:. F··a.Hc,sco _da Cru:;.- Jose ~oel t>er·eirà d:1. Rocha Filho, Ma.noelJ~Üi~ 
__ ,c •• o de -~'q!tc., a Caçulc<!ntt. Ramos·de Mello, ~'Iauoet Jose: do.Nascimento. · 
· ·conferi e·concertei.-0 tabelliã.o publico.- Manoel de Lima Pinheiro. Mimoel Ignacio da 

Pes.;otL da Gt>ma. . Rocha, l\>Ianoel Agostinho Bil.rbosa, )Ianoel 
Gregorio da Cruz; Perigrino L~o <le fran<.:J. 

· Cõpi:J. . das assignaturas ·dos" eleitores no G., Pedro Fernandes tios Passos:· Roque de' 
livró d~ presença: Antonio Peulado de O li- Fr<~nça. Guedes, Rufino Alves de Siqueira, 
veirn., .Austeclino. Ale:x:andre Lopes B3.ptista, José Francisco de · Accíoly Lins, F'rauctsco 

~ Eustaquio Cav<ücante Luiz :Walcacer, An- Salles da Rocha Wanderlev, .. Francisco ... da .- . 
·.- . ... to'nio ··pereira .-da . Roch~. rr-ânciscó Coh•êa Rôchá· Wandel'ley ·uns, "Amaro M:a.noel:da:· ~ 

: de::·M:attos; João · Pes.son.. daGa:ma;.João Ró:... Silv:i.;Jose·Manoel·Vasco, Cbristovão·de .. Ho-: .:· 
· . dric:ue$ de >Araujo. José Tlleotonio. Paes de landa Ga.valcanti, José : Socrat1 . de' ·.I:.ima; . : .. 

..., :::;~:.,uliuq'tlerqu~;:los.quinn' ·A~ ve.si;Feireiraf:Tosé:. . Gandiuo~ca.'lS iano do( Afãüj õs,-.i:EStevãõ "Mar-:" '?i 
:·:~ ·.E"ú.geJiio~ P.iclieéo .. :.ae. Menezes,,,José· .. ~Iartins cellino. ·aa;Rocha, Delmino: Goines. :Eeri·ei.r'.r;.::..
·-=-~~dos:.::o~Sánto$;~)o~:é~='iP~~reira.T-~da'ff:Róchã~~~Jõse: ::lrliieü~corâeir:o"'Al'ye5~Jõãõ~::cornéíi:O::.Ã1Viili~'f5: 

~fiJi&~~;~~~~~t.4i~;j,~·:{~E~~~~~itl~-~~~-:~ ~:~~~:.~::~~ :::~:.~:?.~~,.·. ~ ~-'~-~::·~ .. :~·:·~.~;·::.'' .. ~I·~;ft~ 



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 17:22 . Página 87 de 101 

. SESSÃ:o El\1 . _20 DE SETE.MlllW DE 1891:5 

Ja.nuario Gonça.l•es Ferreir.~ JPeixoto., AJna.t·o 
"\ntonio de Gouvei;:.. Alexand.rino · Ca. val c:mti 
.()rtiz C:J.ma.rgo •. Joaquim Cordeiro A.lvinl. 
Manoel Paulo .Junior. GaudeJlcio Gregorio da 
G1•uz; Manoel Guilherme d::t Sil v:1., .José A areo 
de Ba.buam ·eama.rgo, Antonio Diogo t!e 
Souza. Antonio .José de S:a.nt'Anna..,. João 
Jose dt.> Rarros , JosÉ! Aroha.o.io da Silv:J. , 
José Peregrino Macllado. Millc~te Antonl.o Ca.
valcanti. .Jo~e Apollinario da Roch~'l.: Cadollno 
·CN·rô:'l. de Qneiroz, .Joaquim Manoel .Abreu 
de Siqueira.. Filinto Elísio Figueira. Pinto de 
:Souz". Pe·~ro Carlos da Silvu.,- Vicente Fer
reirn de Paula. Ma.noel Luiz: Gonzaga_ An
-tonio B:tPdeim <los S>).utos •. los.édgnacio Go:nes 
na Silva.. Se>e.ri~no de Souza Bat·bos~.. Anto· 
dio .Joaqdm de O!iveir:J. Mació Junior_ João 
Simões ào Espírito Santo. .lose Duda da 
Costr.. E onorio Barros · \Va:nder!ey _ Bento 
-Fl'3Jlcisco. Mo.!!oel José do N Pscimento . An
ronio Joáquim Vieit·:~., G:l.t~pal.· Ca.va..Jc-,1-nti 
.Peres campello. 

--···- - · ··-Tu;-ma·de - e;lcer:·a-.·acnto 

· ·Voh1;ani :la..presente'elei<;ão procer"!.·ida hoje, 
·'30 'de ru;.\lo de 1895, 139 eleitores~ _ corno 
<:onst3. das respe-cthras a.s:signatur3.S dos 
·eleitores inscriptos.- Eu. :Z'1·ajC.no -.AZ-cer de 
:J{eruloaça, secre~rio. escrevi. - Joaquila ile 
.Sique;.,.,:t. C.zrneb·o d," C~tf'l.ha, pt·esidente.
'l'r<~jcno _.l;,pe.s de 'Jfcadoaça, secretario.
L11i-:-F.-a;-.dsco da- Cru;;.- :rosc · Eu!}eni.() Pa
c;l.cco rle J!eae:;es.-Jo;é Netro de S::que~ra Cr· 
·-.alca.utõ.- _ Gc .. pnr Peres, fiscru... · - Joaquim 
de S:qw~ira Carneiro da Ct.~nhc, p-:-esidente. 
-T1·ojano Al-ce.~ de Mcmdonçl.l. secre"ta:rio. -

. Jose Eageilio Pacheco de Jfo:ne~e:;:_- Lui:; 
FNmcisco da Cru:;.- Jose ;:y,~:to ele s:1ueim 
Ctt-culcant:. 

Confet•i e C·:>ncertéi. -O t.::•belliã.o :p:ilblico, 
PcssO<I clt.t G a1•W . . 

Pessoa Ca>a.lc:~.nti, Antonio.Alves de carvalho 
Veras, José Evaristo rla Costa·e Francisco Al· 
ves Cavalc:mti camhaim, presidente, se-re
tario e mais membros da. meza. eleitoral deu
se começo aos trabalhos pelas 10 hOl"cJ.S d~ ..Ua. 
Procedendo' ~~ chamada. aos eleito1-es o me
za.rio Antonio AI•es de Ca.rva.lho Verns, paro 
i11to designado pelo pre;;ideute.peb. ordam em. 
que esta.va.m seus numero5 collocados na. có
pia tlo alistl\.mento e a pt•oporç:ã.o que iam 
compal'econdo, depositavam na Ul'IH\ a sua. 
cedula. depois de a.presenta.rem o seu titulo 
assignnndo em seguida. no livro tle presençt\. 
Terminada a chamada. foi lavrado o tet·mo 
a que se refere o pa.ragra.pho 1• do art. n . 43 
cia lei n. 35, de 26 de ,ianeiro de 1892, findt1. a 
qual plS$OU·se a fazer a. auu..ração depois de 
tet•em sido contadas as cetlu1as recebidas 'Ç'e
rifi.cando-se e:s:istu·em 105 com o rotulo-para 
Det-utado Fe-1eral. . 

O 6illt'Uta.tlo1• que ru;seotava-se ti. diroit..'\ do 
presidente tirando da. urna. uma cedula e •1e
pois de •1esdobral-a. lendo-a passava ao pre5i-
d~:nte. que.dP.pois. de lêl-3.-.pa..«:a:va. a outro .. ---. . _-"·:r.::.·.· 
escrut.ulor ii. sua esquerda pelo g ~.:.ai era 1ida. ... 
em Yoz alia:, sendo pelos -olitros mezo.rios to- . 
ma.U..1. a votaçã.o 1\\Zent1o em voz alta a. addi- · 
ç\i.o dos votos que tocavam aos nomesque sé 
iam lendo. · ·· 
. Findt~ a. apur~.ão..foram .es.criptos em resu
mo t.\ntos exemplares quantos eram os me
zarios. contendo os nomes dos votados e o 
r:iume1·o de votos por cada. ·u·m obtido; sendo 
os ditos eJ.:emplares rubricados pslos meza
rio3 e 1\sca.es, tendo sido e_m segtida. pelo pre
sidente proclamado o resl.tltado da elei~.ão,que 
foi o seguinte : 

Dr. :\ntonio de S!q ueiro. Carneiro: da CU
nha. 100; Dr. Heréulano Bandeira de Mello, 5. 

Este ta.biltião concertou tamb.em -'as actas 
ela 2• e 3·~secções que são íOr;.~ ·d~· Villa; 

Em cumprimento ás disposiçves da. Lei cita
da. a mer.u. collocou se em loga.r separado por 
um gradll da. · a..~embléa. ·eleitoral po·1endo, 
entretanto serem os trab<~lhos fisc:\liso.dos 
pelos eleitores que se · achavam tór•• do re-
cinto. · " 

Antes da cham:i.da foi a urna aberta e mos
trada aos eh:itores verificando-se estar vazia. 
c.-onservnndo-se depois fechada á cba ve em-

1895 
· quantO du1·ou a vota\:iio.Del~-a.ram de compa
recer 86 eleitores, o. saber : Antonio José dos 

- santos, Antonio Cosrne de Souza, Antonio Ama_. 
Acta. do receQimento de votos. da. segunda. ro da Silva, Antonio Francisco do No.scimento, 

·SeC\.áO n·o povoado de S;.tn'to Ama:t~o· de$to Antonio Felix de Carvalho, André Simplicio 
município de Serinha,em, estado de Pernam- dos So.ntos.Epiphanio Cesar da Silva., Francisco . 
buco, ti ~leição proceà.idu. para. um ' deputa.do Antonio l<'erretrn. Chicó,l<'ranclsco de ::>ique~.ra. 
.ao Congresso Federal na. vaga do Dr-_: A.nto-lPassos Sobrinho, Ignacio Pinheiro da. Silva., . 

. . nio Goticah:es Ferreira .. An110 do Na.:;.cimento :João ·Nilo . de Mello, .João_ Evangelista, João . . . ... -· 
de Nosso:. senhor Jesus·Cul'iSICo de --1895. . Xa.vier de Souza, João Alves da Cunha Rego, · . ,~ 

í• da. Republlca., no ~~liti•cio da. escol;~ pu- José Francisco Bi~err-<L,José Euzebio de Ara~jo, . :· · . 
:· . . bli'cii:.iiõ .. pilvoo.Mde ~ant9 :Amai-o: ·ao~ 30 ·dfas ·Jõsé.Pei~otefFerre!ra:do Espiritô ·santo; João·, ·:. --::~ 
. do mez de. maio,,pre:eutés o•s cidadãos·Heuri~ Christino da Silva,.Joã.o.M:mricio. de Ba.rros -~ • __ :. 
·-·· qu~:·xn.tor:i.!o-àé Siqüêirã;7:Vicei:Yte·-=. ·de ~uo~·ra .w ãil~erley:: "João ·ae-:Souz~ Rib-eírg:.-Jp~é·.sera::.· -=:-:~~~ 

- .- .. ~ - .. ··· .. .. 
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·fim dos·.PlSSOS, Josê Hodrigues de Sant'Anna, Autonil' Joaquim dé Oliveira Maceió. Antonio. 
João V3.Sco da. Costa, Luiz Rodrigues da. Sil- Alves de Ca.rrnlho Veras, Antonio Joaquim: 
>a.. Lucio José da. Cruz, Lourenço José T:l>a- Gome~. AULonio .Josê do Nascimento, Antonio 
~ Filho. ~Ia.noel Bento da Sil>a.. Manoel Gonçalves d:l. ~latia. Antonio Alves de Oli
Franclico Teixeira. Manoel José dÓ Nasci- veira Lins. Antonio Ferrei.ro da SH\'a, Aoto
mento, )!anoel Antonio Pereira da Cunha. nio Gomes Ribeiro, Apolonio Peres C:l,·alC:l.ntí 
?.Iiguel Alves da Sil;:~. Manoel Bizer1~ rle da Gam:l., Augusto P!a~i;!o da Sil-.a, Candido 
Araujo Pereir:~., )l~:noel l:'eres Campello Ja- Fr:~nc' sco R:tmos, candido Augusto de Quei· 
come da Gama, ~•IaJaoel Thomaz ca.vah~tnti 1·oz, Eug~nio Franci~co Carneiro. Euzebio 
Lin:>. Manoel de Ba.rr·os Accioly,i\'facario Felix Gomes ~.e Queiroz. Felippe Ben1cio Alves, 
<hl. Mott.'l.. Ma.rtinho 'Ferrei r:~. Leite. Pedro dos Ft•ancisco José de Oliveira .. Fr~ncisco de i\llello 
Chagas Pimentel, Sil.vestre i\Iendes Patrício. Gusmão. Francisco Manoel de S:i. C;t\';l.lcauti, 
Theotonio Josê de Souza, Amaro Francisco de Fortunato Dua.!·te de Lyra. F1·ancisco Alves 
Souza, Antonio Fra.nclsco Hemenes, Amaro C:l.v!~lcauti Camboim, Herme~ .Jorgl'! Vasco, 
Leandro de Souza. Antonio Joaquim de Si- n~nriqt:e Antonio de Siqueira.lgnacio Rodri
queil':'l, Antonio Fel·:t•eira. uo Espil'ito S:mto. ;ues lie Souza, lgnacio de Gu~mão e :\fello, 
Antonio Rodrigues de Go!tveia.. _-\otOnio AI- lgmtcio Fcl'nandes do N~cimc:no. João Xa
>es C3.Yalco.nti, Antonio I.,~ite •le .Albuqucr- \'Í~i· de Siq ucil·n. Bt·it.n, Joã.o Florentino de 
que, Claudio Fra.nei~ de ':\Iello. Cosme Fer-I A:~111jo. José \)wH:o de )fello. Jo~é Joaquim 
reira do E~pirito t:o.mo. Cc.nd.do :.ri;ucl Tci- R(l(il'i~uc~. -io:;::, );ob~e Emili:l.llo. Joie Paulo 
xeir:t Pinto. Francisco Henrique de Barres. '!do Espírito S1nto-.. José Rutino da:; Chagas,José 
Fr;mcisco Zacarias Ratis,Fc1·t:.mato Rod1·igues .Joaquim •1:t Cunha. Ximenes .. Jo~é Mauricio 
de Carnlbo. Honorio Gmnes Vel!ez. lgnncic da ~il \':t. José E\·;u·isto do. Costa. Joaquim 
Fernandes-Nunes. JCt~é Pereira·(1;t-)Ioita. José ~rarcellino - da.- Rocha Fiiho, .Joilo José da 

. Alexandrino dos S:-.mos. Jose 'Roâ1•igues )f a- Síl\"o.. Jo\'ino Bandeira. da Si:va.. Joaquim 
c1w'!o,.José Luiz do Monte, J~é )-!a.n'oel Vasco- ~lo.rqut:s de S:mt'Anna. João P~lr:.nmo da. 
.Jo~ê dos St~ntos ·Motta .. ·João Baptista.' Pereir:~.. Silva. José Sa.bino· da Cost:.l.· João Tavares. 
Josó Fr:l.ncisco candido de Mello. Lourenço Dias. Jo~e Pet·eir:... . da ~1att:l. Filho. Joaquim 
carneiro de .A. vella.i.·,· Leb!mrdó Bil.erx-a. de Sá •1e:Siqueira. Arrtal:~o Falciio, José ~Ja.noel de 

-=·-·:-queira. ~lv,.nti , )laJnC'el de.·Siqueira 'Pas>o$_ GoUYc:lr H:uno~. Jovitn. -R:tmo~ da Cruz, José 
?.!~moel Fr:tncisco de Paula., Manoel Clemente ?edro ue Car;alllo. João &piista. Pimentel, 
da. Silva, ~!:moel Ignaeio . Barbo~a. :>ianoel João Yicente Ferrei r:\. Jose An~onio Pereira., 

·--:Tito Jacome ela. Ga.ma, Maueer~-:vlcente -da José Teixei:-:t Pi:lto,.Luiz de Fr:u:ça Feijó e 
Ço$ta.. ~!anoel Ro<h·igues de Cor•alho. ~ra- ~I"Ilo. ~rari~uo .Jo~é Fer!'eir:l, :'l!ancel da 

_ noel Fl'ancisco Pereira. Mauoe1 G~par de Me- SilYa Siqueira .Ca•ah1.n1L Mario Trava..csos 
neies, l\Ianoel Joaquim de Souza. Mnnotl Vera:>. ~i:mr.el Franci~co de .J~:sus. ~I:moel 
Vieira CaYalcanti,Manoel Teixeil~~ •?e ,~raujo •. Toãt:l do 1'\~\scimento. ).l:moel José deSiqueir:~, 
·l\!anoel Paulo Junio:r, ~!anoel Pa'-!lo da Costa. ~Ianoel Jo.:é dn. Paz, Mnnoel ~erna.r(to das 
~·íanoel Francisco c!e Sam.'Anna. Seb:tstiilo \'ir:tcn:>. )lanoel Am:mcio ll;\rbo~a. Manoel 
Antonio de ~\lbuquerqne. Sedt'Onio ?-iuchMo Pa~lino ue -·\.ra.uj0. :1'\a.po!eão d:I.S ChU.!,'llS 
Téixeira. Theonio·FI!ijóde i'1ello. · .~a'':l. mais Pimentel, Olegar:o .Ta~ome ·de .' .l'<tt:,io. Pe<ll'o 
tendo occorrido o p;:·e>idente mandou lan·~tr ,lorge Va~cc. Pc'1ro PM~s Barreto. Pedro Joa
a pre;;ente acta que assigna com os demais I quim Ximen<'S. Porfirio c~.vn.lc:mii ne Albu
membro.s da meza.. Eu. Vi~!! te da ~loura qullrque Lins. !-'edro Alexandrino de Mello 
Pe:;soa C.'l.•:llc.'l.nti, secretario. a escrevi. - Ca.Yalc::.nti. Quintilia.no d:J. Silva Lim~ .. Victor 
Heuri')<tt! -·l.l !OJI!o t/1: S:ljt!eim, pre;:idente. - da Sil\1:\. Yencesláo- Teixeira Lima. Vicente 
'Vicc;He de .'lfo,,,-a p,':::.~oa Ca"~lcom:. ~ecret.'l.- Ah·es de )fen·'onça. Vicente Gome.~ i·U!Jeiro, 
rios.- A:t!onio Alt:e.< de C..t:·uzlfw Vt!í'tts. - I~OJ:,r:tciauo Ba.ndeira de Fo.~·ia. Yicente de 
Jo.<ti E~;m·i:>lo tlft Costa. - Fmac:s ·o ~ll•es lÃ- ~iourn P<'ssoa C:~\al<::lnti. Antonio Fer
-calcanti clct Ctmlta. nandes. RO..'<,'l, Antonio Joaquim de Souza, 

Conl'eri e concertE:i. _ o t:tbiiião publico, Rodol~!1o Ramo:; d~ Almeitla. ;-\ntonio. ,Ia.: 
Pesso11 de: Gamct . nocl c.e R.'l.rl·os Ac:c•oly, A~to:uo Rodr1gues 

de Moura. Antomo Estamslao l!e Carva
lho. Alll~tdo Roberto de Lima. Fr'll.ncisco Xavier 

lls.<i!f<UIItl:"a r(,J c!citores . da Co:; ta. Geroncio d.e Lages Ferriio. Antonio 
_ . . SO(i.t·es de Li;:mt, Amaro Fep·cira. do' Espirito 

, ·-· :~ .. , .: . _ 2'' sect)ao ... de. Sermh<1em . - Santo. Antonio Gullherme Harthman .. Ber-:. 
·. .. · ·. · · uardlno Antonio So;\res, Josê Eugenio Freire, 

-::. _ .. -. -=Al~ton.io:JO?quim de _Sio2.-lei~a:,. Antouio.'!'i- J Jo~o Gab.ino d:~.. ~atta, Jouo. Cal: los .de M~l~· -
- ·burt:no Ribe1ro, -~n::omo A•elino ·de -Ar~1.10, Joao Acc10ly \Vnnderley, Antomo Jacome de 

"'--='-·.:-AntOnio_do· ~lo.llte ,01ifeir:~o;~o\cto:li~:~=-de.~1~ilo Araujo. Ei'!!Il>~iseo._,.Pereiro ... Ja.bques, .Augl!~~"' 
_ .. ..... -o:-Gu~ã.O~---~;ntoriio--·victõrlãno-~ãe- _-\:ndraC.e. ·do Monte Oti\eira. João-.Manoel de Souza~ 

.- - _: . . ~ -.- · ... "::.· ~-· ~ ... : : 
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• 
:Ba.rros;.Peàro Martyr da Costa .Lima, Jose qual· era lida. em voz alta sendo pelos .outros 
Genuíno tle :.rello. mesaric.s tomada a vo'taçã.o fazeudo em 

No dia 30 de maio. nest3. mesa eleitoral da voz alta. a addi~ão dos "~'Ot~ que iocavam 
2• secçii.o do unico tlistri~to de paz ào mnni- aos nome;; que se iam lendo. Finda. a apu
cipio de Serinh;1.em. do el;tar1o de Pernam- ração fo1·am escriptos em resumos tantos 
buco, perante a qual ~e :procedeu ;i. eleiÇ:ão exemplares quantos eram c.s mesaJ:ios con
pal"J. um depu tMo reuer:a 1 per este estado. tendo os no;r.es rios votados e o numero de v o· 
comparecel~am. votaram e assignaram 105 tos _para car~a um obtido sendo os ditos e:tem· 
-eleitores, a ~ão os que retro se acham inseri-· piar~ rubricados pt::los mesaÍ'ios. tenrlo sido· 
ptos; do que eu. Vicente. de Moura Pessoa em seguid:L pelo presidente proclamado o. 

·ca;mlc~nti. secretario da mesa. lavrei este J·€$ultado da eleição que foi o seguinte: Dou
termo em ~eguidn. á ultima assignatura., que ter Antonio de Siqueiru. Carneiro d:J. Cunha, 
é a do eleito-;.• .JO$é Genuino de Mello.-Hen· quarenta e d<>us votos. 'Em cumprimento ás 
rique An:.onio de Sique:il>a. presidente:- disposi(.'õe;; d:~. lei cilada. a m~a collocou-se 
Vicente r'e !\Iour:J. PessolL C.walcanti, secre- em Iogarsepartl.do por um gr-.1dil da a.ssem
ta.rio.- 1\ntonio Alves de Carvalho Veras.- bléa eleitoral, })()~endo entretanto serem .os 
José Evariste dn. Cost..'t. ·- Francisco Alves tr·abalhos fi;;calis:ttlos pelos eleitores que se 
Cavalcanti Camboim. acharam fóra do recinto. Antes da chamada 

Conferi e ~oncertei. _ o tãbellião pu'blico, foi a urna abert:i e mostrada aos eleitores :ve: · 
Jotío Pe,·.,·oa da Garm1 • ritkando-se estar vazia. conservando-se depois 

feicbada a ch:n·e emquanto durou a votação. 
:.- ·Deixaram de comnarecer vinte cinco elei· 

S• .<ec'-''o rle Sc;·inlw~m tores a sabl?-r : Antonio Francisco da Paz, 
· - .. - -- ··Amaro Mar.oel·do 1'ascimento, Bertino .. Lins. 

iS95 . da ?<fotta. ·Francisco Xavier ·Na, varro Lins, .-
. ... . . . Gaspar Olympio Lins de ~,rvalho, Guilherme 

Acta do recebimento de vo~os r'u. ·terceiRi ·Manoel de ~\!buquet•que, · João .Evan~elis~ 
secc;ão deste município •1e Serinhaer. ... esta,do de Ar:\ujo. José Manoel do Espírito Santo,-
de Pernambuco, á e:eição jH•ocedida"para.=-um ~osé Jo~quini Rodrig~es. José -Antonio ·de 
·deputado ao Gougresso-.. F'ederal~na va.,n-a. (!o· Araujq-Ramos.-.ToEé M:J.noeL-do- Nascimento, .: -".!. 
ConsEJlheiro Antonio Gonçalves .. Ferreira.. Jose Amaro do Rozario .. Jose Firmino doEs· 
.Anno do .. ~ascimento . dEi .Nosso Senho.r · Jesus pirito. Santo, José Francisco de Fre~tas, J~sé 
·christo· de mil,oitocentos- noventa ·e .. cinco. Ma!.cellino Baptista. José Geronimp Garcia, , 
sexto da. Republica dos Estados Unidos do Luiz· José da Sil'\"a, Laurentino de Araujo 
Brazil. no edificio da escol:a publica. presentes. Ferra ira, :Mauoel Geraldo de Lima, M~lloel . 
os cidadãos Leonardo Bezerra de Siqueira Ca.· Nicoláo do Sacramento·, · .Manoel Paulo da · 
valca.nti, ?lranoel de Siqu.eira Passos. João de :Co~ta. :Marciano Jose Baptista, Manoel Cavai-

... -souza··Ribeiro. ·Epifanio ·C:ezar d<t Siha e.Do· canti.Lins Walcacio,. Rogaciano .. Bandeil'3, de~ . . 
mingos r1e Barros e Silva .. presidente, secre- Farias e Raymudo Candido do Rego. E nada 
tario e de mais membros da mesa..eleitqral, mais tendo occorrido o presidente mandou 
deu-se começo aos tra.bathos pelas· dez horas lavrar:a presem.e actr, que assigua com . os-. -
do di;\. Procedendo a. chamada dos .eleitores, demais membros da ces.:t. Eu, Manoel de 
o mesario Epifanio Cezar da Silva, para :Sto Siqueira Passos, s.ecretarío,~a escrevi.-Leo'· 
designado pelo presir!en1te, .. pela. ordem em rumlo Be::cn·tt de· Siqtrei;·a Cat:alca11ti, presi
que ~t.'tvam seus· nomes collocados na copia dente.-JI,mocl de Sigt!cim Pa;.sós, secreta:rio:· 
do alistamento, a proporqão que iam compa- -Domin[ios de BmTos c Sihrt • ..:.. Epi(anio 
recendo. deposita>am ua urna a sua .cedula., Cc;a1· ela Sil'!:a.-JOcío de Sou.:;a. P.ibeiro: 

· ~epois.de ~pt·esent:r o se;u titulo a.ssignan!)~ co:-~ feri e concertei.- O tabellião publico, 
~e em segu1da no h:vro ole presença. Terlll.l- Jocio Pessoa <la Gama. · · 
nada. a chamada fol lavrado o termo a que 

3' secçã.o de Serinhaem 

se l'el'ere o paragrapho do artigo quarenta 
·e trez da lei numero trintta· e· cinco · de vinte 
e seis de janeiro de mil oitocentós noventa. e 
dous, findo o que passou-se a fazer a apura
ção depois de terem·sido <lOntadas ás cedulas 
recebidas'. verificando-se e:tistirem: quarenta· Amaro Nunes da Silva, FranciECO de Barro,s 
e duas o'i-otulo par-.1. . dep111tado . ao ·Congresso Ga.>alcap.ti. Amaro Joaquim de Lima, Gustodio_ 
Federal. · O escrutador qne assentava- se a di- José Baptista, ca.ndido Manoel de· Andrade, 

:- · · rei ta do' ·presidente -tirando da.~ urna. uma ce· Deodato Antonio· da Silva, Domingos .. de:Earros.. _ 
· . ·: dwa.:e d~pois dé' desdóbr:a·I-a; lendo-a, passava._ e Silya., :-<\.ma.ro Prudencio da Silva, Estevão . :-. 
'-~·a~ao:presidente·.qu,e;:de_p,ois ·· ·de-·'lêFa.'.,pa.ssava. :Rodi'igues:..:Barl!-cbo • .J'.ra.ncisco .:~F:err.eit:~·~d.o.=:~ .. ~ L ;,~o :o.utr.~·· -~~~r~ta~or · ·a: -sua •. eiqü~rda ···,pe~õ ·Náscimento, Fra:.ncisco:_L~~ae "Morae~;~~ran~5o"' ·;,: 

+ -·· • • - - .J.._ --- ~ +• ;: - •- • o••• .... H· .... - - - .~--
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~c~·Cisco>:Ft.>rreira·':(le::p~·u1a.. -FrancLc;co ·Fansti- ~ ·Pacheco de·D-Ienezes. Luiz Francisco \la Cruz'. 
· riiano (1e· O li-i-eira.., Ireis. Floriano Jose ue presidente. secretario e ma.is membros di. 

Moraes, Franci>co :~ia.noel Carlo5. ·.José B~r- mesa eleitol'a.l. deu-se começo aos trabalhos 
·- ·thóldo dos Sa.ntos. ;João Manoel do :E~pir-ito ás 9 horas :1o dia. 

" · Santo, João Baptista. de B;irros, .Jose Pedro de Procedendo i~ cl1amada. dos eleitores. o me-
Lima Dam:tSb . .lo~é Barbosa de Lima. João sario Luiz Francisco dt1 Cruz. ]>ara. isto des. 

·-Cav:ilc.'lnti d:i.'Sil"<'a, Jo:i.o· Baptista da .Costa, ignado pelo p:•e;;idenie uo. ordem em que P.3· 
. _ José Lins çl~ Moraes; Filh<' •. João Car.cio ?.I ar- ta.vam seus nomes colloca.r1os na c•'•phnlo alis
·'""-ques de J.·Ioraes, Jo!;ê .Luiz de Mor:\es. João lamento e á. propor{-ã.o que iam com:p;u·e. 

Baptista ACcioly, .Toão Evnngeli$ta., Jc5o 13;t- cendo deposit;~vnm nas urnas para. este fim 
ptista ela Cnn!Ja .. José Luiz de Franç~ .. João designadas as suas cedulas depois tle apresen
José Bapti~tt. Joiic> EYangeli;;t.'\ da. Silva, tar o ~eu titulo. ~nssign;~ndo em seguida o 
Mstioel- Fidt!lis· Junior. Ma1·cellino Fr·ancisco lino de p••eseuç.'\. 
Reis. Norberto Antonio de Brito. PE-d.l'O ~[ar- Termina'!<~:-. cl:amad:t, foi.-Iavrado o terma 
ques 'Ríb~iro. Pecho Leão Fetno.nde:>. Tran- ele que tr<J.t:l. o § l(l a1·t. •!3 da lei n. ·35 de 
quilino· José Ferl'eira, ~1;;.noel Francisco de 26 de janeiro de 1S9Z. findo o qúe passou-se 
Sa.nL\.nna .. Leonardo Be7.erra de Siqneira I a proceder á apumçii.o. depois de terem sido 

.. .... Cavalcanti..Manoel .. de. Siqueira Passos. Epi-. contadà$ M ced.uh;.s r·ecebidas, •er.iticando-se 
.. -pb;\nio CeEat da S:ilva·: e·João- de Souzn. l~i- existirem: . · - · · . · .. 

beiro. Para .presidente da Republica., 93· . .... 
Para •ice-pr·e.•idente ·da RepuLlica. 94. 

. . . . Te1·mo g.e C}.lce.1-r~mento .dc.~s~!gnatum de Pa::.·a. deputa.dos.reder-aes. 89.. .. . 
--~--.--·-- ------ .-·· __ .!::'~i~,·~s ______________ .Eara senador. (edera.l, .. 94._. ___ ... --.-··- _ 
·:~ .:-:. ~- .... :-~· :··::: :. "' .... ·; . . :.;;, -~. . . - ·~ . - o ... ~sci:uta.aor, .que s~ :sonta't'a i~ direita;d9· 
-· · ·. ~o_ dJ~-~~ d~ m:uo d.~·.lo~-~,.n~'\ mesa. ele~ presi.dent.e, tir:~ndo umn. ccduJa. ·e depois de 
. . -· _ ~Q!'~ ~~.3-~9'io ~o l,lllJqQ d.i.!õJrlc,to d~ ·paz do ·de<:dobra.l-a. lendo-a pa.s<:a\'<l. ao·:;:>residente . 

,. · municlplo -de .Set•mha.em. do estado de Per- ~ ·- 1. 1 l :- ' · t.. •·' 
. . · .-:· .. - ~~'\i1ibücõ.:per:.i~le.:a~· qu:l ·se i>roced~~ . ~1 elei- -a~:·g~P~~at ees~~~~fi''~~~a;u~~ ~~~~i~u~ 
,. ..... ,., :.3~1:P,l~f;_, P':.ee~~bpn.el!;."Q.Qfh •.""'"':!- oeJ~a.: a n.o. ''"OZ alta:.-sendo pelos 0utros.mesarlos tomad:t 

.. : C?u.,re:>S_O Fec!:er:ilJ>~lo. conselhetr~ . D1. Auto· a vota~:ão, fazendo em :voz alt:l. :l. addiç:ão dos 
_; : ·- mo Gonçal~es 'ferre:t:a.::-.~r. este e,t?~<?· _c:m.,. :;o to:; que tocav:un.ao nome que se ia lendo .. 
~.:":~-~:-;: .,P~r:ec~L-am,;-J-0~'\~Itl . ~ c .a.-§~1~:~-flm est~ li \To FJnda. ·a apuracão. foram escriptos"etn.":.re· 
.·.. . ~~ .. e~~~~re:>,-1e : saq ,.o-_. que ... e.ro s~c:·:J.?h~m sumo tantos exemplares quantos era.m os me-

. mscnpto.s '· co _quE, .. e,l, M~noel _de ~Iq .1en•a. sario' contendo 0 !lOme do Totado e o nu-
.:- .,, - ·.Passos;s~cre~rlO_ c;lla:· m~a, lavret este ~er~o mero"dvs votos Õbtidos. sendo os ditos exem· 

._ . ~m. segmd~ n ult~mta. ~~Sig!1a~r<1., que e .;)._c. o piares rubricados pelos -me.~arios. tendo sitlo 
~ ... ,. _, ele1~~ _J~~o ... ªe. $'?.:)!~~l.- R_t.~~~.~ 9·-!:-eqn;u-do em . seguida. )Jelo presidente .p;·oclama.do · o 

Bezerra de S1_que1_:ro . . v •• vslc.tntl. pres!deme.- resultado da elei~.ão que foi 0 se"'1ún~: :Manoel de S1quemL Pa~os, .s~cretar!O.- Do- . ' . "' 
- . minzos de Barros e Silv:l..- .Joiio de Souza Par!). Pl'esldentc:: da Repubhe:J.: 
·· : · Ribeiró.~Epiphanio · Cesil.r da Silva. Dr. Prudente de ~iora~= .J33.rros. 29 >otos~ 

... Confe1:~ e. co~.cert,eL::- O t(l.1.l~lliilo publico. ·~oronel Luiz - Canlcanti c~ ~ .Albu~uerque 
'Joiio Pessoa· ela Gc.m<t . Uchoa.. 1: Ma.noel Ca.vülcanttuns \\ alcacer, 
· · ·. · · · :: .. · l. Em branco, 62. · · 

··~~ - ... Para v!ce-p· reSidenÍe da Republica: ·:J• • ~ecçcT~> de Se;·i;;lraciii 
Dr. Manoel Victorino ·Pereim. 29 votos: 

. :. 1894 .: Coronel Luiz .Ca.valcauti de Albuquerque 
UcbÓa.. l ; MaJor. Eust..'\Chio Gavalcant-\ Lins 

CóDia- Acta de ·:'recebimento de votos ca Walcacer, l. Em branco, 6.3. 
- :1~ seêç-ão ·do município de-Serinbaem. estado Pa.1•a senado\' federal: -· 
de Pernambuco, ã. eleição proPedida. r>ara Dr .. losé Maria Carneiro de AlbuqnArque 
presidente e: \ice-pr-esidente da Republica dos Lacerda.. 67 votos ;..l>l'. Joaquim Corrêa de 

· Estados Unidos do Eli'azil; deputados ao Con- Araujo. 23; D:r. ·Josevicente Meira de v as· 
..... gresso~Nacional· e tun ·senador.·.·iMer-al, em 1. concellos. 4. · · : · : ·., · -

7.:.--· .~·6de:março-·rle ~:lS9~ . · A:nilo-do:riascimento de _ · :·. . .. 
·'··'·'" ·:,Nosso· .Senhor Jesots ·Christo de IS94. 6• da· .. Pa. a.. deputad()s federae~. . ·· , 
.. :.:;..; . .:.:.=R~pubücà';dnO.-~dificio .; municipaL ·pre5entei -- .Dr. Ântonio.MSiqueira Ca;:onei~·o da. .. C1,1nha, 
· -:-~·,.;:, ;):_os·-cida!lãos:qpa<i_uinn âe::Siq;ueira .Carneiro da .65 _votos.; Dr. Lourenço Augusto;.de :S}(i_!J~u
Ê::~00{-i!.Gt1Ab~~~r_~:i,tiQ:.:;A:~"?~.~.ête:.J.fe.nclQn<;.~.:=-:l(l.~e, .. quer::n:!'l_.,J33~; ·~~I.?.;:..-.Ant<>_pi-~~Gonc:.'l.b'~~:;;f,~ 
;.~:-_:;:-.:;::~~~ttcfde~Sí<ft\é.ü:a=: Ga;\·àlci:nti·~·.:JoSé.: ~ugenio. 'reil:~,:;' Zt· 1'6- ~o~s ea: sep3:r;J.~O .; D~·.;; ~ra.~c!s~ 

;-~~~l:;ff-~1~\i~~:~~f :~~-;V:~~,,~~~.~~~ ~~!~~- .. , .· · · - ·- .·~-·~c:·. :ct~ · ;~,·-· :~ .... : .--.. :~,::c~ _:H,::.:,:~::~ 



Câma•a dos Deputados . tmp1esso em 24/0212015 17:22 · Página 91 de 101 

SESSÃO E:!>f 20 DE SETE:.\JBRO DE 1895 503 

Cornelio d:~. Fonseca. LimtL. 20: Dr. Jose :\I o- Araujo. Manoel Pereira da .. Roclla: . . Ma.noel 
l'eir,, .~ t :·cs •lá: Silva, 4 e dous em separado; l~ra.uci~co Ferl'eira. ~1arciano:reixebt .~·e Al
Dt'. Al'ISt<trcho Xa•ier LOlles, 4; Dr. Ga.sp<ll' lJUquerque, Ma.nool Felix dos S<llltos. )fa.uo-:.L 
de D!'Umrno::d, I . . Theudol.'o da Roclla.. i\í;.~.noel Domingos da· Ro-

Fomm tom:vJas em sep:u·ado duas c~a:oas ch:1.. M~nocl Ba:ri>osa. c~ Siqueil'õl., P~ulilloC<\
por se :~.eh;wem borl'õl.di:l.S e serem escriptas valcao~l ?aneto. Pa-:llmo ~e Gou·.-~, R:.\mo;;. 
em Jl'l.JIAI ile ~or :l.S '!U:tO!> continhr.m os no- Pt·etext:l;W Ayres Vf>I~~M 11;; M~ll<;>,_ Rocl,':'ll'~lo 
mes tlv:; Drs. Jost MoreiJ1-a A!•os da Si!•a. 0 I Ro~ha. Ray_munuo ~use de AlmelU~: :>r~l•~o 
antonio Gon<,:tl ~·es Fen·eira., :tS ouaes a me;:a .Jose d•~ Rocua .• So.~tmo Ca::lell~- ll~ ::orque:l'a.. 
ma.nr!ou junu:!' as côpias d?.s • a.ctas pa':'a. ~t·o.p~um C~nc!\. ue .• ~~rauJo .•. ~.l:aJa,nu ;l, •es 
sa·em 1·<~mett1das ao sc,1:ret:l.l'iO do. Camo.r:t. <.e -~~~ndon,a. Tert .. J 1an? FCllJ? 5.e )Ie!l?· 
dos Deputados e do Senudo 0 .,_05 presidentes -l<?se :::ocr<\~es de Paula. Ltma, l·~lm~o _El•S!O 
das juutas apUI'.\doras dos distric!os elei- Frguetra Pmto de Sr,uza, Anton:;o ~·ecro o.o 
to:rae:;. ?\~9~te F!"ag_o$o, Ca~tor Ale:x<l.n~r·!uo uo _Amor 

Dei:x;;r.;~ de com~a!ecl:r i 1-! el~ito::·e.s e to· Drymo •. lo~,Fra.tlct~co Aee~-.~..~s-:Jei!o '?': 
m:~ram p:trte na elctçao 03 eleitores. "Ptl~~ da ~u~~~~- ü~ _lii.~ 
. Em c~mprimento d:l.S disposições da. lei c i- J(lse .gna?10i~~ ~~r. S'.i.v~~"'g~·~~..,. 
to\da, a. mesa collocou-se em loga.r-~epa.rado ~u~~-. d~ ?.hro.nr.a. J_.J.e Arcll.:m~o da.~;;~_~. Jo;1o 

... pOr UIU ~~dil tla t\SSemtbléa eieitOr:.lt pt>· .,o_e 'le 'Ba~rO$ .. ~fanoel ~td.O:>~ d3. S.L. ~ .. ~:a· 
dendo, entratanto, serem os t.rt.balhos nsca.li· noel .Toll:qt~!11 :los, Santo~, ~~~;~r.e ;Au:on;" C:~.
sa<los pelos eleitores que: se o.cha>a.m a face va.!cantl. 1 edto ~:~rios da. ~1. ~a.. Manoe._ Joa.
do recinto. . qm!n R(l.n:os. Joa.o Fa.ustnn~no das _Ne;es, 

Antes da. cha.ma!la.._liJ•i n urna._il~?rh_e .Jose Fra.uctsco~ezet·!".l. ~~tl}n,IO P~::';;r: _da. 
mo5tra.d:J. ~os .. c!eitol'es, ,-eriflcando-se estar Roclla. ~-\n~omo-Ca.lu:nb~ •.. ""nton.o_. c •. eu~ 
•asia. conserv:uido-se·<i.epois fechada. a chQ.>G .lacome J!:n!Or, ·Be~to F~·an~!Sco ~m~ Ribe1- _ 
emquanto durou a vor.a.çiio. ro •. Blanumo :\lve:.de ~JQU<::tra.~~<f:'l'ao ~1ar: 

NM111. mais tendo o::coil'rido. o :presidente 
m~.ndou ln.vr..r 't preseou! acta qne assigna. 
com os dem•üs memoros 'da. mesa.-Eu. Tra· 
ja.no AL\·cs de 1Ic:1donça, wcret<wio, ~ub·~ct·e>i. 
- .ToHqu:,., de · Siqueim Cr.:·l·rallro (1!1. .. Cunh11, 
presidente.-.:... 2',·ajano. A.kl!.< c/e _Jfemlonça, 
secret;tr·io.-L·ui; Fmuci::·ct; d~t Crw::.-Josê 
Et'IJe;~io P. rlc Me;w::c::.--Jose ?.!ello de F:
fll•éi;·crlo Ju<riol' . 

Eu. Braulio Corrê3. r13. C~nh:t. escrivã{) ad
],oç, llOmeado peh me.~. eleitu;.•.>.l ; conferi e 
concertei.-Escrlviio. Bra11tio C. a(!r C!!nha. 
l de marr;o tle lS94.-Escl~i\'uo. ad J,o_c. 

Assignattwas de: cleitore$ 

Cúpii ..:.. r> sec~ão de"Serinhaem_ 

cehno da Rocna .• Francl$CO de .s~ Casa.lco.uti 
Mello Felippe Nery R.o:lrigues, Amancio P:tci
fico da Rocha Bezerro..Firmino Luiz de Fr-anca. 
.João Ro•lrigues.de Araujo. .Tose_ !llurt~s uos . 
Santos, José .Vice o t e de Oliveii':'!.~ - .To~é Pe-
reil'a. da.. Rocha, Jose Ccnêa de Quair-:z. Ju
>entino Manoel · dn .Silv:~. J~no~;encio Fran
cisco du. Costa.. João F:·Mci:;;.::o Ti varéS: Ba- . 
:titio Ga.b!'iel da. ?;\ Z. ~.1:~-noel .Jo~e de ~lello . 
Frar.cisco Sallei da. Ro:;bn. Lins -·wanderley, 
J~uim de Siqueira (.;ernciro da Cu::1h:\. M:t
JlOe! Gui!hel'm.iuo .d:l. Silva, Henri<;.ue Luiz 
de Barros Wa.nderley Lins, Jo-d.o Pes~ci:J. rt:l. 
Gnma., Lucio .losé da Cruz. Jose Ft·:mci!<CO 
d•~ H.oclla, Joaquim u;t Cosê.:~ Ga(lelha. F-.~
cundo Pires do 1\:~.Scirnemo, Viceut~ Fen'Ú!'a 
de Paul:l.. Severiano de S(lm::\ B<lrbos.:~. Fr<\0· 
cisco Corrt!a de Matto5. Se:bust'ão Lins ~.van
dcrlev Cila•e:;, l:St-aulio Corrêa .. d11. Gu'Ch~ 
-Jodquím r.le SiqttCÍl'« C.trne i,·o da Cm1l~. 
presidente.- T·mjaM .:llc:e$ tie M.m<lo;~ça, se
cret.ado.-losi Eugç:aio P. de Jleai.:::$. - JosJ 
;l{a:tos d.: ·s:qliei.,·a.-Jo:ui"FraaciôCO cic:: (h:;. 

Eu. Bazilio Corrêa da Cunha. escri;ãc. M
lloc, nomeado 'pela me:~ (:!eitot~tl. o ~:C'nteri e 
concertei Seriuhaem.l de março de 159.;.-.Ba 
.:iUo Cor?·[m da Cunha, eseri;ão ad-/,oc. 

A.nto!).io Pencado de OI h' ei.n . Antonio Fran
ciS~:o de Siqr1eira, Alfredo de Siqueira Canu
cimti. Alexandrino Ca.val<:.'\nti de Ortiz Ca..:. 
ma.rgo, Co1·dotino Corrê..'\ de Queiroz.. Clinio 
Ale:xa.ndr ino de Ortiz Ca.mal'go, Floriano Au
gusto. de·on,·cim, Felippe l\1artins Ferreira., 
José Theotonio Paz de AibuqtlGrque, José Eu· 
genio Paohcco (lo Menezes, Josê Guedes da 
Sil>a.João F•·a.ncisco da. Lu:z,José Eustaquio da 
Sil>a. Jose Feli'\: de S:a.nt~ !Wsa, Joã.o Chri-
~ostomo da. Fonseca. José .!.urio -de ·Borbom 1894 
Ca.margo. Jõsé Netto Siqueir-\ ca.Tãleanti, .· , _ : 

- JO$é CorJeiro-Alves-Feitosn, Josê _4yr~s-_Vel-:. . Cópi~:-~-\cta da. apuração da é~eição pa.m 
. loso. de McUç.; José Apolontio-da. Rocha.;~-Lulz Presidente.é~-Viêe-P1•esidente · àa. Republiça 

:-;: -_-d~.:.~r~'!lsa: Q'!;J_C~~;. Lu!z.~:f.J:.ançi§co7.;çl.a,~qr;uz •. "c)Qs,_E?l~~l~.Jí~i~os· ft-?-Br~~jJ.Jlar~ .~~i:! . seno.- . 
[·: :~1:.~-.~o~~eir:~ Ca ::ücantt, -M,~.noe~rg.::~~::ae: .. aor· e ·d·~puta.~~~;.re:aerae(11~l·-~~·~~:e~~~~:;.~;: .. -;.' <" 



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 24(12}2015 17:22 • Página 92 de 101 

i>Ó4 . 

- An no do nascimento de Nosso Senhor Je$llii I Compareceram 68 eleitores . . deixando ~ie 
Christo. ô• da Republic.1. dos &>tados Unidos comp:~.re(er 80. Eu, Vicente de l\Iol!ra Pesso:~. 
do Ilrazil. no primeiro ti ia do mez de ma.1w •

1 

Cavalcanti, secretario. lavrei a pr·esente acta.. 
de 1894; na povoa~.-i.o de Santo Amaro do que. depois de lida a."Signou o presidente com 

~ municipio ~ Serinhaem do e>tado de i·'er· os demais membros da mesa., e o!eitores que 
na~buco, n& ca...~ da. escola publica como foi o quizernm. sendo immedia.tameote transcri-

•. P~I1J~Eca.do'l)Or editaes, :i,s nove horas da. ma- p::.1. no li\'1'0 •le notas. Henrique A . de Si
nhã. achando-se prf!Sente~ os memb1·os da queil•J., pre;;idente. Vicente de ?.four:-. P.es
mesa. eleitoral da sc•gundo sec:ç;"i.t:~ do mesruo soa. Cav;l.lcanti, ~ecretario . . \ ntonio Alves· de 
município, :presirlente Hen!'ique Antonio da Carva.lho Vet·as, João Ac<:ioly Wanderley e 
Siqueiril. e mesarios Vicente de )foum P~!!- José Eva.'flsto da. Cost-<1.. Hc111·iq1'C .1'1, de 
sôa Cavalcanti, .ioiio A<:cioly Wanderley. Si1u~:m. presidente.-Viceltte de .i[o,,,.a Pes
José Ev~risto da Costa. commendador Amo· ~oct c,,ralc(mti, sccrew.l·io.-.·liltonio Mces tle 
nio Alves de C:\r~alho V eras. para. a e!eiç-:io Cm·mtho >'eras. -.To.~e Ert<1'i.<!o t/11 CIJ-<Ict.
de Presidente e Vice .. Preslder.te da Rep"blic.~ loiro .lcdoty Waade'l'ley. 
nos ~$ê:t.dos Unitlos do _B:·nz~l. n,m sen:(lor_c Eu. Antodio Joaquim t!e Si:1ue!t~1. escrivão 
depu.~os ao Cooc,rrf!s~o Fe-.. e~a. por ~t.e ~· ad !to~ nomeado. t::enleri e Cúncertei. 1 de 

- _ta~o. LOmou assento o pres:dente •~ c:\.be- ma.t·~,;o de ·1894.- .·!Tt:onio Joattl!itll de s;. 
ootra da mesa. collocada. em espaço reser•a.do. 11,,~:,.<, · 
e separad:t do recinto <lestinrulo i ~:>e:nbléa - · · .. 
eleitoral e de um e outro hu.lo os demais 
membros. · '=" Secçiio de Ser!nhaem 

Em se,auida. proced1m o mesario João Acc:ioly 
-· - Wanderley;para tal· t'im·tlesigna.do, ;i.cllamada 3a Cópl;\. e~trahida.do .Ii,-ro.- :!cstiaado fJ:l.l~ 

do~ eleitores . pe!a. cópia. parcial no alista- as a5$ignaturas dos eleitores.: . · 
IIie:1to en•iada pelo ·presid .. nte da in~endcm- . .:..ntonio de i\iello· Gu~~iio . . Antonio .loa-

··cia: na ordem dos·qumrteirF.es e in5cripç.;io dos quim d·~ Siqueira. Anton1o tl:ú .Monte Olivei
. nome;; e depositando càda eleitor chamado ra, Antonio Victorino de An'1rude. Antonio 
·s·uas cédutas nas urnas rechá.Uas e rot11la.úas Feli~de C.;,.r"valho. Augusto Ta>at'P.s de Al-

-~depois de apresentar o respecti ,.o titulo con- ·buq uerq ue:-Antonio --Lourenço T:\ ,·ares de · 
servadas as ur::a~ fechauas a chaves. as- Albuquerque, Antonio Manoel de Barros 
signa;a em neto~ uccessivo seu nome no li vru Accioly. Antonio . ~odrigues de Gou ,·eia. An-

-- pa.r:l este·ftm de>tin:tdo. tonio .:\:lvesde Carvalho V eras. Cl:1.11dio Fran.: 
Findo o recebimento da.:; cedulas. lavrado cisco de Burros. Felippe Benicio Aln!s. Fran

e assignado pela mes.~ o termo de encerra- cis~oJo~ê de Oliveira., Gasp.w Olympio Lins 
mentono livro das inscripç:lies. contadas emas- de C.1.rvalho. Henrique Antonio de Siqueh-a, 
sadas e separa.rlas a." cedulas em numero de lgna.cio de Gusmibo e Mello. I~nacio Fran-
68 pa.ra. Presidente da Republica. 6S para Vi- cisco do Na_~imento, João )\:wlcl· c.te 
ce-Presidente da Republica.. 6S p:~.ra. um se· SiqueirJ. Brito. Joii.o Xavier. de SOU7A1.. 
nador, 68 para depu•n•los, o presidente da. Jo:i.o Al•es da Cunha Rego, .Jo~é 1-:.·.drigues 

·· mesa ;munclou ·que se 1;1.:proceder ;~ <'·PU· Macha.uo, Joiio · Florentino .. José Coelho de 
raç·ão de conformid:ule com o decreto <ie 7 ~1ello, .José Tavares de Albuquerc1ue. Jo<"io 
de fevereiro do corre:nte anno. Ga.bino da. Mt\tta., .José .Joaquim Rodl'igues. 
··-Concluída. a a.pur~ção. o secretario rormou JllSe Paulo do E~pirito Santos .. Jose Joaquim 
a lista geral de todc1:> os cidadãos votados. da Cunha Ximenes,-José Evaristo r1a Costa. 
de..~e o maximo a'tê o minimo. e da. qU;\L Lourenço .José Tavares, Lourenço José T<\V3.· 
mandou o presidellte incontinenti :1lli:tar res Filho, Leonardo Bezerl·a de Siqueira. Ga· 
edital na :porta do edificio, sendo esta Lista do valC:J.nte. :Manoel da. Gama. Romeil·o, Ma.noel 
teor seguinte: Dr. Prudente Jo;;é de Moraes Joiio do Nascimento, Manoel José de Siqueil'll, 
·Ba.r~. cinco -.o tos para presidente da. R~- Manoel Froncisco Pereira., Manoel Bezerr3. de 
publica. e mais 63 CE!dulas em branco. para Al·a.ujo Pereira. Manoel Tavares de Albu
Vice-Presidente da Republic.1. Dr. Manoel querque. Manoel Bernardo das Virgens. };fa.
Victorino Pereira.. cinco votos, 63 cedulas em noel Fedelis Junior, Manoel Amancio Bar-

· branco, para senador Dr. José Maria. Ca.rnei- bosa., Manoel Paulino de Araujo, Manoel 
ro de ~\lbuquerque Lacerda, 63 votos, Dr. Francisco de Sant'Anna., Pedro Jorge Vasco, 
rõaquim·.Corrêa..de Araujo, cinco votos; para Pedro Paes .Barreto, Pedro Joaquim Ximenes. 

--··deputados federaes, -:or. Antonio de Siqueira· Porfiro Cavalcante de ldbuquerque Lins. 
· ·Carneiro da.·· cunha., U3 votos, Dr. Lourenço Pedro Alexandrinó de Mello Cavalcante, João. 

···-:·-·Augusto ,~e .Sá e .A.lbuquerque,-63 •otos., Dr. ue Souza Ribeiro, Pedro. ·Marques· Ribeir~. 
-: .. Antonio Gonçalves Ferreira cinco votos; Dr. Quintiliano da. Silva., Lima. ·Sebastião Anto· 
-.;.._ · ·:-Fr.o.ilcisco.Cornelio.-. da. ~ Fonseca;:Lima., . -cinco niO· de=-Al buq uerque,-. V~cente Gomes· Ribeiro;': 
::.::.::; · :·vóoos·;·~. : · ·. • .. · ·. · ·· .:o·:..=- -~ - Vicente'de Moura Pessoa Ca.-valcante, F~cis·'· 

·. 
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co ::.ra:ioel Zte Sá. Cnsalca.ntc~, Antonio Joaquim 
de OI i\·~; ira. Maceió,. ,unón'io Fetrefl'll. do Es
pírito- Santo, Jose Euzebio de Araujo. Anto
nio Jose dos SantO$, Antonio Avelino de 
.. u·::ujo. Amaro Ferrdra do Espiriio·Santo. 

108 com o rotulo para. seua.dor federal, e 108 
com o rotulo par:\ d~put<'ldos fectera.es; i'eita 
a apura~úo. o resultado foi o seguinte: 

Banmrdino Antonio Soare,s •. ioão Agr·ipino de P::tra !?rt>sidente <h Republica: 
Barros. Francisco Zacaria.s Ratis . .Joã.o Accioly Dr . Prudente Josê de ,_!oraes Bar-

. "\Vandorly. Eu;:_t.oquio Ca•;·;:.!rante Lins \V:l.l· ro:< . .............. . ... .. .... . 
cace~, :\nthnio Rodrigues dG :\Iour:~.. Antonio Em-br;~uco ... : ... . ... . ..... . ... . 
Jacome ~e Araujo. Para vice-presidente da. Republica: 

No primei:-o dia. do mez r~e lll:lNC. nesta 
me&~ c·teitorat da secção ;;Pgunda. do uni co Dr. ;-.Ianoel Victorino Pereir<~ . . 
districto de paz do mualcipio de · :Serinll:\::m Em branco.···· · ··· · ········· · ·· 
da comarc:t. do Rio-Formoso do estatio rle Per- Para senador . federal : 
n:~.níbuco, pet•an~e a qual se proceder;•m ás !Jr. Jose :'•Ia.ria Carneiro de Albu
eleir;ües para Presidente e Vice-Pre:>idente da · querque Lacerdt •. .. .•........ . 
Repuh1ica. dos Estados Unidos do Brazil. um Dr. Joaquim Correia de Amujo . .. 
senador e deputados fédr:rn.es por estE\ esiado; Dr. jose Vicente :.Ieira de Va.s-
compareceram; votaram e assignaram este co:~cellos .. . . . . .. ... . .......... . 
lino sessenta. e oito eleito~es e ~ão os que Em branco ..... . ... .. ..• •....... 
r<:tro se o.oho.m ioscriptos. do que cu Vi~ente Para t.leputados federaes: 
de ::>IOU!'ll. Pessoa Cavalcante, sect·eta::lO da. . 
mesa, lav-rei este termo em seguida. á ultima _Dr . ~ourenço AUf!usto de Sá. e 

- .ass!gua.tura._que_e.:t.do_eleitor_ .Antonio J:t- . -~louque:que. · · · · · · · · · · · · : · · · · 
come 'cle Araujo. Henriq;ue Antonio de Si: Dt• -~ ~nton.to· Gon~.a.l ç-~s-F~rretra:. - · 
queil':t, pres1dent'!, Vicente· de ~four-a. Pessoa Dr .. r ranctsco Cornelio da. Fonseca 

. Ca>atcaute; secretario, .. . Antonio . AlYes de Llma : · ·. · · · · ··~: · • ·: · · · · · · · · : · • 

Votos 

05 
lS 

95 
13 

55 
32 

20 
l 

5i 
·-51· 

33 
Carvalho V eras .. Jose Eva.1risto da. costa. João D~. Ali tomo de dquetr:t. Ca.rne1ro -
A::cioly Wandet·ley.- Bc~M·!q•~i: .-\. . -de Si- da. C~J?h,l. . · · ·: · ·: .. · · • · .. · · · .. 32 
queira·. pNsidente.-,-VicclltC.Llc 3Iou?·à I:c:.ss_ça. D~. -~l'l~ta.rc~l~ Xa~·t;r ~?P~· · · · · 26 
Ca·~alcrr~tte. ~ecreta.rio .· - · .'latmtio ~u~e.< ·de D1 . • ose .:1.-fo,eu··..t .,[. es <.w. ·~Itva . · . - li-··-
Cm·valho Vr:;·ct.~.- .To'úo Ac,cioZy ·il'c!mlc;·ty.- COmpt:.receram, votaram e nssigna.ram em 
Jo_se E";,i'lsto .. dc~ C.JSI<I. . _ lino c_ompetente 108 eleitores. . 

Eu Antonio .Joaquim de Siqueira, escrivão. Deixaram de compnr~cer ~1: 
c!d-hoc nomeiado. conferi e concertei. 1 de Observadas todas as d1spcs1~oes do decreto 
ma.r·ço da 1S94.-jn!011io Joaquim de Sioucim. n. 1658 de 7 ·de fen!reiro do corrente anno, 

- termimt!·am os trabalhos às 4 horas da -:;a.rde; 
. 1894 do ou$ eu João Pauto Ri!rueira. Pinto de Souza. 

la. vrei à. presente acta nã. qualidade de secre
ta. rio. que <\S:>ignei.- Jo$6 Wenccsla.t! Ri
gttei>'l'. de BMtos, pr·e~idente.-/oi<o Pauto Ri-

Cópla..-3" secção-de Sel~ln;.aem.-Ach da f!t~Cil'l{ Pinto de Sou;;a, seàetariO.-J1IanoeZ 
apUt't\.Çào dos VOtOS da. Séc•Çi.O n . :~ do muni- Raptist<t- :!,_t C.mceiçiio.- Vicenlc Paulo Ban
cipio de Serinlla.em do estado de Pernambuco ·w!,cm.---latonio l'forcntino de ..-lbreH, mesa
para eleição rle presidente, c vice-presidente rios. 
da. Republica.. um senador, e de tres deputa- Conferi uelo ori~rin:\l,estã. confor me e dou fé. 
dos federaes. • -
. Ao urimeiro di:t do mez; r1e março do- anno Páo Branco, l de março de 1894.- 0 escri-
de 1894. 6" úa. Republica dos Estados Unidos vão. Jose Q11intiao clt: SoH.::a. 
<lo Bra.zil.ú.s 10 horas,nettel:'o~oado Páo Bl'M'ICO, 

na. casa. da e.<:COla publica. J~eunidos os cidadãos 
Jose \Vencesláo Affonso Rigueil'a de Bastos, 
Manoel 'Baptist:\ da Coni~eit;'.ão, João Paulo 
Rigueira Pinto de Souza., Vicente Paulo Ba.u
litrer.u e Antonio Florentino de Abreu presi
dente, secretl.rio e .mais :membros da me::;a. 
eleitoral, deu-se· começo atos tra.balh-os. -· 

1894 

3• SEC'>.ÂO . DE SERlNIL.U:~ 

Ycipia. !W'-trahid.a do tivro de p!'esença e;n !l!IC .. 
a.ssignaram os eleitores qw~ t'Ota.ram ?la 

s~ secçao dó municipicl de Seritllu~em. no · 
dia. .1 de ilia1·ço de 1894 • . Próceàeodo-sê á·cbamaâ.a. dos eleitores, rece

bimento das cedula.s, verificou-se terem sido 
:: .:· entregues .432 cedula.s.:.selldo·to_s_ com···o ~ r9:- -.A,meri~~- Jos_e dé->\m.ol'im, ,·A:ntonio-Ma.rti- ··· ·. -·: 

·~Jul9 .IJara presidente da R.epublica, 1 OS , com. nia.no .. Xlmen,es, Anton10 Barbosa. P~reira ·de : 
ç ·-:;-_o:r,~~ufo:-_p~r:(~~~~pr~siae~t~:: '·q~~:Rép~bli~:~ ·I;.~\\~·~:An.t?n~oj~lõrenti_no:d.e,:<\.õreu,,-J;leryP:r--: ~:;-;_:., .:. 
·· C:uao.ra- .v •. .v ·.. • ... ·· · . .. · ··· · . · . · ·6-i . . .·· · ·· 

. -. ·::· ·• . . . .. !-~ 

.. -·:: •• :: . -- : · .:-~~"'·-· ~ ~ • • ·-· ·.. • ·:- I" -... ~: •• --~ 

~ ·:..-...~-:·- ~; .. ~ 
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dino Antonio Sabi:::I.O da. SUYeir:l.. Forn:1.to 
Fr:~.riclscci ·~i:neries. V;;.ltfévino Fr:Ínc!sco X'
menc:::. Fr:~ncisco Pe!'cim lh Silv~ . Go;1\~~lo 
ca ... :~.l<:."Lntl. de Alb~q.uerque Ucllõa.. J;wlro 
F';.'anci~co VieiJ•:.t. .JOÍÍiJ Francisco de Paulo 
Rot1ril!aes. José Vicente da. Silva. J<>sé Tell~t>s 

-de · Albuqt~erq!te .• Jose Qui!ltino de Sou?.<\. 
Jo:>iio C>tv<l!C:l.ni.i de "\~buquol·que. Joaquim 
Baptista da Cvnceiçiio . . Jose ~1anoel v;anna. 
Pimentel. .Torro Ah·cs da Silva. José Ric.1.1'c!o 

·' Per·eil":l. L: ma., .Jc;ã.o Pau!·> Fr;tg.;so. J•'5é X:l.
vier de Souza. • . Jnão ilff<Jnso tla. Sih•a.. Jo~é 
"\\Tence~làu Regueir<'.. ele Bastos .. )oii.o o-...;dio 
Regueira PiJ!to lle Souza. Jo>,o P<tulo Re
gueir;~ Pinto d~ Souzn. J(l:;é ;.\1artiniano Pe
reira .Rego. FJ-ancis:c.:o Eleut~rio Lc:onid:l.. 
Luiz P<~Ulir!o r:e :Barro;:, Manoel i\'la.ria 
de Va.sccncellos Bodmori, Manoel Joaquim 
Paes Bar1·e•o, :Ol=lnoel Br.ptist<l. da Conceic;ãco. 
:Manoel X;wi.::r de SO'tlZ<' .. Ma.11oel Ga.luino r.le 
Car\·alllo, :Ma.ncel José de Sot\za, .Juv!:lnn.l 
Felippe d:t F<:>n~eco. Lim,t, :Manoel Jo~e d:J. 
Penlla.. ).I('..:loel Lihe,;·ato de Bo.;.tos. Maxi· 

.. ... . - ·- mia.no.E]:auciscon....._mos Du:~rtE". Pau.lino -Fer
reira. de Araujo. Pedro Fcrreb:a de 1naujo. 
Pedro üe ~'lr·aujõ C<iva.1éanti, Firmino .José 

· . de Souza., Rodrígo . Antonio iHontí)rt. Tlleo · 
toaiô· Fe!·reir'il: de Sot::za. Vicente Ferreira Ga
valc:tnti rle Albuquerque: Viceirc~ de P:tltL:~ 

___ . Bo.litrean, _C.~p«r. c;a.valcan~i Peres-Campel-
. lo. Ar.to-riio Bra:1dito L!e Albue;•quP.. Augusto 

~.;.:mei'icrmo de S:LI!Gs Al>ren . Antonio Pl>reir:t 
. .da. Cruz. Antonio . .José Gomes .TuniM·. Antoniv ... --·' Jose de ·:;,1uza, C::ndido José do Na$ci:Hento. 'I 

Doming-os i! e Souza. L•eão Rego B:trro~, Frede
rico do Re~o Barros. F:l.cundo .:..h·es de Alhn
querquc. Joio Bnpt'ist-1. do. Cunha. Ximenos, 
José. Antor.io ?-Ionfor·t •. José L:tiz . de Albu
querque )Iaro.nhii.o. .Joã0 Emilio •le Souza. 
J'oão M:t:lOel de ~.1esquit:1. B:•rros \Vm1d<n·ley. 
José .Mttnocl de .\lbuquE>rque )<leUo .. Toii.o 
Fr:tnci~co ue :\l'<HljO Ca,·a!canti. Joaquim Pe· 
l'eira P:.\tt•iota. .José Dunda da Costa. Luiz 
Gonzag-a do' Niscimentó: ?IIano·:-1 Joaqu~m X.i
menes. ?1Ia::1oel da Camar:t Este\·es AlYes. 

de Assis Pereir.!ll.ima., F.eli;;pe Quirino- Pe
reir~ Liwa. Antonio B<tndeil·a do:: ·santos. 
Guiler·:ne F. de Oliveir:t Lins. Izidc.ro Ro
tkwico Leiêão. )[.'lnoel Franc!sco Ah·es .. Joa
quim José de·?.-Icn>ttes, Olympio Mano€-1 Leit:io, 
~r::.noel ue OliYeil'a Lins .. }O$é J<:>:;~ouiro de 
S;~nt'Ant:a. Jon.o Xavic-l' de ::iouz<l- F'iÍho. ~!a.
noel Pril!lo Vieira. Joi!o CorriZ:>t. de Ar:t-u.io 
Ca.urol.- T~rmo de encerramento . Ao pri
meir·o \lin.do mez de março de roi! oitOcenios 
e noYelta c;uatro. nest:• mesa eleitor•:.! pc
rnnte >1. qual se pro1:cdeu " elei<;;ão para. pre
siflente. vice-presicil•nte ela Republic;<. 11m 
sena•lor e tres d<?putados ao Congtesso Fe
üer·al. CL'mna.rec::eram. vot:J.l'am e as.si::n.'lrum 
cento ~;: oítenta e!·eitora•. · que si'lo 'os que 
l'C'iro se acham inscriptos. do que en .. João 
Paulo l{egu~im Pinto _de Souz:l.. l;wrei o p!'a
seme ·te~·mo em segni··la a. ulti!D:l. assi!fEJC.
~I.lJ.'GI., que ~ :J. do C.llf:!ii.or João Co:T4ta tlc 
:\ra.ujo Ga.bral. Eu. .]O<i.o ?a.ulo Regueira 
Pinto ele Sml7~t. secretario, o esc:·;wi a as
signo:-..JOse .. ,~~encesllnt R(gl :ei:~·,t· rl::. ]J,;.~tns. 
pr·es-io'lente. - ·Joüo Paulo Rc!}uc!m .. P!nto· d,r - · 
Sort.:.a, :;ecret.;J.rio.- J[a;!oeT. .Bapt!~!c! da Coa
ceiri!o .. -l' .. icc:il!~: Pa'Hl,, Bet;·lti!uaa. - .·lirtoi;it> 
,fio;·,m::no tl<: ·Mm.'f.( . mesarios. - Conferi pel~ 
O!'iginal. est<i con lorme e dn'.i fê. Pau Fr·aoeo: 
·J de m.-ir(i> de 1894.. - 0 esct·iviio, · Jo,J Q'!'n-
tino de -.S:;u:a . .... ::- -

Yiio a imprimir os sc;;uint.cs 

PROJ~CTOS 

~- 67 C-1S95 

Eú1e1vllt. flo Senado :~ul.·$!i!tUi·t:(' tio ,;;·?jcc.!o 
n. G1 ]) .. tlo c-n·1·f.:rcte cntno, (l(t (·(uticu·;! d. tiS 

D<:Jntlatlrn:. q•td (l?JI;~i.~lifl t.t~ Jj('.<S';as lji!C iJi
tectCI. ou :,di,,·ec!nuV'nltJ :tJ~)'tn?·,oit 1J";·te iiO~ 
1ltoçim,mtos 2)0/itir.:o.< de .1tayoas c Goy<t~ 

:Manool Timotbeo dos Reis. Pedro Gl'icerio de A commissiio de constituiç~o, legislar;iío 
· Oli•eira. Roque José Ximencs. Sezino Vieira e justiça é de p:uecer que a emen•l<l do 
da. Silva. CcL:imaco R:a.bello Can~:c:t. Lauri:wo Sen:1.do ao pro.jel:to I!. Gi, de:>te .auno. s~.ia 
Bri•ndão da Roch:l. Octaviano Lins \Vander· 1·~jel t:~da. 
ley Chaves, Asterío Cleto de Moraes, :\u- !x3. contingencin. de. ou acceita.l-n. t;1.L qaal •. 
gu~to Jo~é de Mell•o, Honorat.o Gomes c!a 110is que nii.o lhe silo pcrmittidas moilific:tçüas, 
Sil•a.. Antonio Ferreir-a elo )!eUo . . Jo:\q';lim ou re.jeital-a por inteiro- a. rejel:;ii.o ~e 
Euzt:-bio· .~e N.Teilo , . .\ntonio de Paula Negrn.- impõ~. . 
moote. Luiz Gonza;ga. de Olivoira.. Am:tro O 11~'ojecto n. 67, ao sahir da Camara. j):tro 
Luiz de Souz<> •. Antonio Pedro C.walcanti. o Sen.'ldo, consigna.va. :tpenas a anmistia em 
Manoel da Cunh<~ R(~o.' Antonio Pereira da fiwor de dous movimentos locacs circum· ~ 
Fonseca, Antonio_Jol;:é Fel:reh·o., Antonio Jose scriptos -pela extensão e importancia. -
de :Mirandn.; · Ama!·•:> Honorato Wanderley O de Alagôas tinh:t mesmo -em seu fa,·or, 

, Albino Jo::é dos Chagas, Ba.lhino .Tosé Marcel- .como.attenu;mte. a circumst:'l.ncia de apoiar- · 
· · .: .. :: iino: ~eaet.-iúó ' Pêrêii·i~ <le Lima. Ga.ndido .José se na opinião do Superior Tribunal do est:~do. 

· ' ::. (7p~.<i.~!~<'~-~~--f9~t~_, __ Çt~~-di9:.da. Costn. V:~~co,. a .. _que_m p~r~cera.. illef,-al .. õ-; ~xe.i~}.ciú :~q;.gg·.;· .. ?:-
·:-:'~::-;::~le:uterlo :Domin·gos::·'dos -:Sam:os~· F!·an~~sco verrütdor ~em .funcyões . · ···- - · · ··7--
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l-t!i:; Dóming·Mes, . vencido,, com voto em 
separado. · _ 

Cl~m!lln!ino do Monte, de accordo com o >oti> 
em separado . 

· Ne5tas condiçiJes, · ~em que entretanto se 
eotendo~se ~anccionar po1· fórma <dgum;• 
moYiJUentos tacs, de conth'!mnavel exaltaçflo 
p<trtidaria, era licito ao Pcde1• Legislativo. 
uma vez inteimmente cessad~\ a ngit.aç;io 
e até em gt·ande parte ha,enuo réos nro- L'!·;:; Drnnin!t••c~<, ver:cido. CeJcbrnd:>. a. pa
ces~'ltlo,-. .!! conr1emn:vlos. _tom:u· urna. mer!ida. citicução nos termos que sã.o co:::1H•cidcs tlo· 
do e'squ~cimento · ~- ·perdíi~o. cujo significado Congr~so j:or mens3g:!m <!o Presitlente rla. 
não :1~tHn. t$1' .du '!1d<1~.: · Republic;l e sagrada. q uol 1c•i. pelo Con;rr~s(} 

:\'a<.a. cli~to. }1V).'êm, cc·~orre com o substi- como mer1ida de interesse rmblko. a a.mnistia. 
tuti.-o do Senado. não se discute, vota-se. Não ó mais um fa-

A uma conCE-s:-;ü.o, parcktl e iimit.."l.cla., sub- vor a conceder. um acto àe clcmen<:hL a. :p:ra-
sti::\;i,l outt·a sem limita,•:;ão alguma. ticar. e um compromis;:o ~ saListll.zer. 
. J~ UD?:l. cor.c_e:;são Cl~\C pesà~·a. g!a.":idades o cong1:es~o ~Lppl::udi~ a_ paci:ficac~o. ~ a. 
e ctrcumst:mcw.s oce:astont:•es. subsutum ou- amnistia e a cox·o:v;ão, :;1 nao o cor~!llil'lO, 
ira.que não atte!lde a nada disso. '. desse !rl'<"Ltlde feito. 

A um projecto, que ;nenhuma ·o_pposii;ITo 1 A luta não terminon pela 'l'icto:-ia das al"
soffrem em atnb<l~. as cas:tts do Congr~sso. pot·l m:~.«, mas dos S!::ntimentos de cqntr:::.terni~açã~ 
não ter tldo ca.racter de attenbclo contra. as ~ Jc obediem:ia á autoridade e â. lei, em um 
instittli<;~":es 1'~'-'P~l:_li.::.an>.ls nenhum!:'!. das pe_- pacto em q\tG Jegalist:l.$ e :;:f:'t'Ol_to,;:os der~m
quen:~s wsm·ret~;ues que elte vtsava, sub~tl- se as mii.os em. bem -:lo 1·-;stabclec;meHto itu. pu.:; 
tuiu ot~tro que <\brange })rincipal~ente 1·~· e do conr::·,tçamc;;to dos br-a::::l!f.1·o:; . • 
T-Oltas com esse ca;.~acter. sob::.•e cuJa gra>t- A :1mnistia é a ga!'antia d<~. paz, e a cond1-

-:<J.ãde é inutíf~isistir.~- .. -- ·-- - ... ção des~e- éõ1üiriÇãm·eüto: - · · · · 
Si, ioda>ia, mesmo :1. es~es entendia :>. ele- E' certo que o Presidente· d:1. Repu blim ~];.-

meneia. se· cst:!ndt:-r , ao menos·~e sentisse, que· cluiu-a das b:\sés da paciflcaçuo. porem de
~~i?. !· eú'tye as !\tltns dos reyoltosos, ~~nbera chl'ou que ·a exc!uia ~ po:qH<: _$ó o Con.<Jre$$fí,. 
d1~tmgun· o cnme bem Jttnuor dos :.mllta1>es, pticl.e concedcl·a., e, o que e mu.;s, declarou- e 
que. tendo a S$U cargo a C.efesn. dt\ Repub!ica consta da sct.'l. da pacificar:ão-que: « o C<nl-
e ·do terríto'rió .. da ·:patria. -não duvidar~xn o1·úióji,·iiã·úiliiientc c. concedera. <lc.~de qt1e os 
atacar uma c. acoutacos em }XUZ cstr:J.ngeiro. ;-ebcldcs depv.~c,·em c>~• cmnas. ús!o j<l lhes ter· 
invo.4jt· e assol::n·· o solo ~;a:;,Tado de que e: am ne,qado, pm· se ach.a.rerwcUcs co:·n a.1 an;uts-~'las ·. 
os de!en:>OrC$ natos. A n<lnhum desses esc1":1- ~i'i<<os :» · -- · 
P"los- :\ttendeu a emenda. do Senado. Os rebeldes depu.zeram as armas. o go>e:;.•-

0 projecto vem, :pois: .r~dica!~ente tmns- no assignou por seu :P!epo>to e ratific_ou o· 
form:ldO: ~:\! como est~t e J:1ac::e1t.·v~·el. A Ca- protocollo da pacifica~:ao, o Cong:r~s~ ~ez-se 
m::.ra. ;.·e.Jt>J:;;mdo-o. deYer~\ St qmzer tomar solidario com o governo· nn. l'esponsahl~Jdade
qU<tlqaer medic.la da cleltlen~ia. em favor dos dós cómpromissos tornados. suspenut>u n.s 
re\oltosos que a emenda. pror.ur:t. isentar de suas s~s<!es. delegou commissõ~s de l'eU seio· 
p'.t!_ü~;::,o. in~ciar e ~ar andamento á soluç-:lo pa.ra. felicitarem. em nome da. n<l~iio, o Pre:>i
maJs conventente . Nr.m :se compre~1ent!e !l:es- dente da, Re!)nblica pelo acto ele :i:.3 de a;;osto,. 
mo _que .. send~ _a em_e!1d:1 de gravtd~td~ e 11~- que pr-oclamott ~:lori?~~; ao Cong!'<:SS~ co!!l
por-c.."'.nCJ;l. lllUttO !X!íuore!; ·que· o pro.1ecto pt'l-~ pete conceuer ••· a.mntSk1. deve conceueH~
mitivo. s0 ve;j:1. '" Camara na contingencio. de E den~ concetlel-a oom 't:1cto menC>S rc
não poder debatel-a. com· a !:trf:"tlez..'l. que o ll~ctanci:1. quanto- rezn. a proprla. '}Ct<'l. - ~s 
caso 1~quer. collocad;t entre ::t. recusD. e <-\ 1 ?·cbcldes aFJJcllarmn J'cm:t etle 110 1no111C"'o de se 
:1.pproYa\ào. comt) si :1: emenda ~o:>se um ac- s11bmetle1·e,,~ ao ;·cgimea da lei». . . 
ce:>~Ol'io de secunc'h.u:ia. n~ll'<?rtanc1a. quand?• N~m ,jú. é licito inquirir o que m~1s con~
no ·caso. a emend:l. e o prmctpal e o accessorto ri:~. adonta.r: si a. amnisti<l. ampla ou restrl-
é o prQjecto. ctiYa, Si condicionat ou nii.o. · 
· A iniciativa de um no-vo projeeto póde. de A. emenda. do Senado colloca a Camaro na 

resto, ser tomada ainda IlO presente a;mo, contÍJj<TCDCia c!e acccit:l.l-a.,· OU de rejeitar a. 
attendendo nelle ás limit:.wões que tudo in- a.mnistla.. de votar a. amnistia tal qual se 
dic:l. deverem ser. feitas. · acha ccmsignada na emenda, ou r. e cancell~ 

Assim, a commissão e de p:J.recer que a 0 con'l'enio de 23 de agosto, cuja resp..,nsabl-
enienda substitutiva. d'o Senad:o · seja. rejei-· liàade aliás corn:partilllou. · · . . _ 
ta11a.. ~ Demais, e do protocol!o da. pac1fica.çao: 

Salo. daS com missões. 19 de setembro de «mÚ~ os:rebetr.l.cs nao ac1·editam que o gr:n;crnf7 . 
1895::....:·Dino :Bueno·~: preslr1ex{te . ...,.:111ecle:-.-o.< ·e ·aêseje desanna~os -pa.1·à.-- -puniZ..o.s • . por!Juartto: 
lJ.lbuq•'e.'·gue. rela:tor.-.-·F._ Tol.cntino~:-'.Ma?·- se?·i.• isso o 1·equinte da .mà.fe e_,la in_i!2u:dcde»-

~- -· ''ti~'i:i Cosfã. -:íviiio'r•: .. :.::seb(l!;tii7o · ~de!Lacúda:;_ -· · O.:rrovérn.o ·po(seu· rej)resc.ntante ·a~sjg:n~m. ·:: -:· · 
i'itc'otoi{io · c?ê B;·ito _ -...:.t;_u;i:: ·1Yecs't.=. ". --- . ,. e5;."Íl. d.ec~~a~ã9 e ~tifi.cant!o õl·acta. n<~.o. (l, '!!e-- · · · 

· . 
·-- !" 
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pudiou; não commetkl'<i de ce:•to o gove:no. , data .de 2? ~e agosto dest~' nono ; revogadas 
depois d(} desarmar c•s l'<·beld~. a m'i (c e a as d1Spos1çoes em contrar1o. 
iniqn!rlad.e rle promo\·cr··lhes a punic,:ã(). Senado Federa.l 5 de setembro de 1895.-

Ai~da mais : .. rec~s.~ua. a. a.mniStia .. q.~lal .aJa Mel Victorind Pereira. presidente. -Jo(io 
· :ficar:~ sendo a sLtuaç.~o dvs podere$ polttlcos BCll·balllo Uchoa. Cat:alcantc, 1• secretario.
da. nacão 1 . . JoCIM.I?I J"O. Ca!und.(f, 2·' $ec:retM'l•' .-.Toa-
.. Qu~l ;\ do Poder ;Exect~t1vo. quando o Pre-' l)tr!m Jc$e Paes tü.t. Silt:a .Sarmento, servindo 
~~aente d:l. ltepubhca. ·;•Jnculou-se naquelle de 3• secretario .-Manoel p,·cu1cisco ilíachaclo, 
:pacto pela. palavr<~ de «to1·na1· c({<1ct:r:a$ c;o$ .::ervindo de 4•· secretario. 
~eovOlt!CÍOit!trÍO$ IOIÚI.$ ((.< rta1'((rttia...< indit:idv.aes -
e J?oUticn.< »? Qua.l a do Poder Judiciat·io. " · 

1 P1'0'J·ec:o 11. 67 B de 1.895, da vama1·et co.~ entr~ o d~,·el' <le punit· o• rt>.voltosos e a. p:.~.-
lavr-a elo primeh·o ma:;istratio da Nação, Deputados 
:prestigiada. tambt::m pelos m<tis elev;~dos re-
:presenuntes dcs~e policd E qual a do Con· O Co!lg!'e~so Nacional decreta: 
gresso. ante 11. passividade dos dous out:.'os At'ti!!O unico. Ficam a.mnisti:l.das desde jã., 
:podere.>, ante a itUpunidade dos rebelde~ a todas às peS$oaS que directa. ou indirect:l.
que recuse amnistia ? . . mente wmaram parte nos factos occorrirlos 

Um outr·o proJecto. c<>nce~o n. :J.!Dtl !~;;ta ~ 1 do. mnio de.:~te· cnno no csto.do de Aln· 
em outros termos, nã.o: pe-:rrmt"~ a. <JGp..;ti~ i\':Õito1i e no movimento sedicioso ultimamente 
:tui~ .~ue sej~ renova(' o. ~~ta ~"iil:> &,.Viri~ mt cid;:,de de Boa ViS.t.'\. do est:tdo de 
legl~latl":.a· ~ ~1 a !1-Wl\l$tl\:t"f!~mpl~mei'M ua. 'Géoy:~z. 
:P~itl<:a:ça<>· nuo pód~ se;• ;t;lwl:l., porqun._ato Cam:\ra olos De:put.'ld05. 26 de julh~ ç\e 
sena ~1ar uma medtda. de mter~se Pl_lbli~, 1~9:;.-.-irthw· Cesa1- Rios. 1• -ví('e-presidente . 

. . -:- com~J;J. o Congr~sso reco_J:?..ho~.e~ s~r .a p~l:l Thoma~Dclfino, l·'secretario.-Joao Cr-elhoG • 
.tlcaça.o. O art. 40da Cc•n~tttUJçao e expre,~o. L: boo ·?• secret:.wio 
« Os pí·ojectos I'Cjl::ta.tlo~. f11.1 ;o<TO <anccio;tados, I .s '' - · · ·. 
não poderão se1· !'Cil.O'IJ«o:l.(J$ na mesma ::e:>süo.» • :: _ 

O projecto de amnisti<~ l'I'Skictiva já foi ~ ~ . 202- lS9.:o 
rejeitado este ~nno e. si o fo:- to.mbem o de 
.a.mni:.i.ía. ampla. de ce••to não poderá outro .-lt!IOJ'isc' o Pode,· Exect!tir:o a conceder, fUIS 

:projec&o de a.mnist.ia. em face do preceito co•ulit;ü•:s qtce :ndice, a .t!lcl,·i Gcwdic Lcy, ~~ 
constitucional, ser úíTerecido na. pre.sente ;;es· (' l)tc.?m •a:tis 1)antagc:1s offc;·ece,-, 1n·i~:ileg'o 
são, e a preaente sessão lon:re e~ ainda c e por 00 1\JH!os, pa.1·a. a constntcr<<o. ,se c goso 
seu termo. pelo ;Ltraso d:~o eh\bomção das le is ele tmlCI eswacla de (e,.ro de bitola de um 
a.nnuas. · m•tro. catre a capi.lol elo estado de 3faito 

Não encontro embaraço para ,·ota.r pela. Gros.<o c o po1·to de .·lr;ei,·o. ou o .. tro txmto 
emenda dn Senado, oo r.v:to de tornar ella o 'l'~f. mell1or os esturlos dcter,nitta,·ent. M 
projecto do. Ca.mara r~xt.ensivo :1. tot!os · os .,,uu·!fem. do t·io Tapa.io::, no Pará 
re•oluciona.rios a.tê 23 de agosto deste auno. 
:porque é direito de c:!l.da. uma das camaro.s 
emendar os projectos d:~. outl-<l .. e o Senado 
emendou o projecto d~~ Cn.mara no exercício 
desse direito. 

Asemendas sãol'estriictiv:l.S 011 amplia.tiva.c;; 
a do Sena.llo foi o.mpli~Ltiva. como wdia. ser 
restricti,·a. - Lui:: Dmnin!Jm!s.- étcmtmtillo 
dt> Mon!c. 

Ememla. do Senado Stt.bstitutit:a dt; p;·ojer:to 
n. G7]) da. Cam~wa dos Der,rltados, ao C01'
rente t,~mto. sobre ar.mist~a dos tzu.c se en1lOL
uram nos ?ltO'Oimentos poUticos de ALag6as 
c Goya~ 

O Congre!)So Nnciona.l decreta: . 
Artigo uníco. Ficau:~ ·a.mnistiada.s todas as 

:pessoas que directa <OU indirectamente to
llla.ram :parte em mor>im_entos -sediciosos ou 
em actos ele conspiro.ção · ou rebellião, que 

: .,,~!l ; ~eram no ten:,itori~>·- da. Rept~bl!ca· ate'. a 

Foi presente á comm!ssiio_ de obrns. public~s 
o requerimento do ctda.d;l<o Andre Gaudto 
L.e)·, pedin;lo a. conce..osiio de :privilegio par!\ 
construcc;ii.o, . uso e gozo de uma. cswtt.da. de 
ferro que, partindo de·sn.ntarém. no Estado 
do Pará. dirija-se a Cuya.bà, uo Estado de 
?.btto Grosso. 

Pt!OS3. a commissão que deve ser ouvida a. 
com missão especial de viação geral da. Repu
bliC3.. 

S.'\la. diiS sessões, 5 dé novembro de 1894.
Co.:lllo Ci>&era, presídente.-UrZ,cmQ de G<Jwr:eiu, 
relator.-JJueno !lc Attdrade. 

A' commissão de -viação gerai da Republi~ 
foi presente o requerimento do cidadão Andre 
Gaudie · Ley pedindo a.o Congresso Nacional 
privilegio para. a. construcção, uso e gozo de 
uma estrM.<\ de ferro que de Sa.ntarém, no 
Estado do Pará, se dirijo. a Cuyabá., capital do_ -
Estado de Ma.tto:Grcisso; · - :: 
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Pensa a commissão que, embora.nao esteja O au~1Eento da p~pulação e a consequer.te· 
ainda assenU>.do e nem . approvado pelo Con- dcstrmc;:ao das mattas para a plantação são 
gresso o plano de viaç.ão g:e1•a1 da Republica. causas_ coulleciüas r.a alter-a~üo do renoimen 
a estrs.da de que se trat.t ·pertence, com tudo, das aguas, e rios que hoje são navegaveis pc
ao numero da··1uellas que neces;;ariamente derão dentro de bre>e pr:17.0 ter o seu volume 
hão de ser contempladas no plano geral, de agt;a tão reduzido que nü.o mais ne!'lllit-
de>de que â confecção de,•te pre;;id:\. coruo e tam :~ na~:egaç-ii.o mesmo a pequenas "em bar- --- ~ 
de esperar, a ex~tcta comprellensão do.s vn:l- caçlíes. 
tagens de um systemn. :tperfeiçoado de vi;:çrto Pqr ess3s r:1.zües n n:;.vegação do aito Para
ferre:.. cujo traçado respeite tanto qu;mto guay e de >eus affiuentes se nos affigura antes 
possiYel ns condições ~opographicas das zonas como um_ 1·ecurso tra!lsitoJ•io do que como 
a percorrer. llm~~ soluçao pa1·a os me10s de communicação 

A co.nruunicaçii.o pelo va.ue ào T:vpa.jó.-; com com a c~pit."\l daquelle estado . • 
a regiiio central do Estado de ~ratto Gro~>o. E' assnu que a a.cç~o benefica. <la. navegação 
onde esti~ :;itu~:d:\ a cidarle do Cuyaba. re;;i5,o íltt \'Íl\1 te1~t con tl'ibuido para a prosperidade e 
a m~tis povoada do e>tado e ú. qual o !i nado 1l dE>;;envolvJ mento da pc.r-te meridional de :,Jatto 
Barão r. o 1\Ielgaço dt:r;\ mui propriam(::Ote o G;·oS5o, ao ~asw -qm: a regiii,o do uorto pouco 
nome r.e «tenito:-io cuyabano». é certame11te 1 ~e desenvolve e conti:1úa em gmnde p:J.rte 
uma das soluc:.ões moi i> ra<cion :es do i:npor-

1 
de~ povoada. 

bntc problem>l. do vhç-~-o p~n·a ~•quelle x·e-
1 

E' . poi~. n~ce$~ariv dotar csto. zonn de outro 
moto e:>ta.rlo. ,. ! sy~tema. de commD!!i:l<ic:ões c:)m o littoral e 

Antes da abertur~ do rio Pa~uav ã.' para e>te fim t:Ul1.> do as directrizes ~:!e
navegação intemacional e do comequentc guiL·: 
~s.iabe!eçime!l ~O } .h::. upl:_l na,·gga.ç.'içu\ ,,~.por·. )", a de ÇuyaQ:i. a_Suntos,passando por Santa. • 
no rin Paraguay e. seus ·atlluel:t€-.;: , o ;JJo•:i- Ann:~ do ·F\n·nahyb:\; 
mento commercia,! do estado <>nt feito ou por 2··. a_ de Cuyabá pam o 1\orte inuo ter ao 
meio de tropas que ~abia.:n de Cuyabá p:u·a vali~ c.o Amazona~. P<l.Ssando pela. Guia. Bro
Goyaz c S. Paulo, gastancl.u nl"sse pc;·curso ta:;, Rosario, Diamantino e d:thi tr:\llspondo 
mais de tr<:s me-.ws, .ou pOlr meio do rio Ta;:a· as: cabeceiras do !'io .-\molar. ganhar o valle 
jós com o Pari~ e Amazonas. sendo que .e~~ do rio Arinc.s._ affiu:mte do Tai>:t.iós e termi- .. 
. s''sfêin~~ de êomuiunicãções foi solnpre· <.> [>re- naudo em A veiro ou e:utr·o ponto em oue é5-oo· 
ferid•> peios negociantes de guaraná, pr•oJ ucto rio ~~c>ju. J'raucamt:ntc 11a veg-a,·el. · 
de granne congumo entre os ma!to-grosser:ses Qualquer o:tS linha::: acima indicatbs póde 
e que se f.\brica. ém ·~í:tues. no Amazor.as. :>er considerada r:omo uma linha de ;:enetr-a.-

!nfelizmf'ntc a:; dit!iculdades _que à nave- ·~iio tle,;tinadn a tl<•scu,·olver os recu!·~os da
l!ação apresenta o Tapa,jós na. pa.rte sup.!r·io!· quella. regi5o cenLrd a.brindo·lhe no•os 
do seu curso são tiio grande:::, tão moro;::a e mercados para. ~~ c-xportaç;i.o dos seus p::-o
mesmo pcr·igo:;u era a. •iagem, que pot:co :\ duetos . 

..llPUCO f~Ji ~(,ndo al-andcnadlo esse svstem:t <!e E !Wtll a. con:>tnJc,fo.o •ks.-;;~s ,·ia:: ferreas 
~mmunica~lie;, a.doptandlo·se hojã exclu;;i- t!e\·e licar dependente t!o au~mento do den

vameme o qnc offe;·r.ce: a nave:;a~.ão do si •!;H!e ·~•~ populac::lo naquello. zona, porque si 
Pa:·aguay. ~lw e>ta vi;l, de communic.tc,:ão. liJ1·:no~ e.:;pel':u· que tal condic;~o :;c realize, 
depondeutc como :;c nc:ila <hs reyul:lic<ts muitos anuos ~e p:o,..sar:io sem quo a acç:;;1o 
Oriental. :\1·gcntinu l' Paragu:\y. cujo~ tc1·ri- 1\~cuncl:llltc dn. viac;iio l;:t·t·c:~. c: !legue ãquella 
toriüs ntrase:;sa. não póde· sni:ifilzer iL ju,ta re;:iào c-:ntra.l. que súa.guarda meio:; de com
a:;piraç~i.o do pai;;. que J:ão, ·d•~vcestal· :'t mercé munic.tç:âo para desc.nvoh·cr-l'e. 
da bo:>.. vontade u:l.S naçõe,; Yizinlw.,; p:tr:t tm· O po\'oamt:uto do i::terior do p:dz e o pro
(:ommunic:\~lo com a.qnellc:- e;;tado se>p:trad.• gre>:so do commc1·cio e ..:~t inr.lustria pastoril 
da coJmnunhiio nac!onal por um set·tiio de e ext.m_ctiva ;;ào funcçCcs natur~te~ dns vias de 
mais de 100 kilomer.ros tk~ exi.el~sii•J . communicaç5o faceis <: rap!dus, sem :.ts qu::tes 

E con\'em lomhr;\:· qu;.e a. 11a.•e:;açã•J d.o Piio ~!.e haver l:Omm~:·cio, n~m industrias e 
P<traguay, Jll.cil até á bu.:t•r.t doS. Lourenco. ! ne-m ;mmi~.I'.:lÇ<i o . 
não e o.ccessi v e! desse pon.to c.rn de&.!1te si o~ l lt. :~~[o dos poderes publicos do•e ser diri
a. emb:wt:t\'ÕOS ue mui pequeno <:~tlado. ncou- gic:\ no sentiuo de t;:vurecer e auxiliar pelos 
tecen·' o ·o u~esmo nos rios S. Lourenço e meios <t s:m rucancP. <\ construct'ilo das vias 
CuYahi . cujas couuições de ·navegabiliuat!e ter·reas que part-indo do iittoral ou de 1·ios na
tendem· o, peiora.r ·de a.nno pa.r(~ anno .. ,dcvido vega VE'is se t~estinem uo interior do paiz, onde 
não só · ao •!esb!).rrancamento d1•S margeus -~ •ã.o estimul;;.r a produc~iio pela abertur:t de 

, como :1 diminuiç~o do -~·olume das: a.guas, ; :o>os mercados de consumo. 
facto ~lliils que tem sido obserYado em- todos E' nssim qu~ procedem 03 paize;; novós e o 
os cursos de ·agua: c~lj:l.S- cal:ecelrt.s se Y(io . mEsmo fiz'3rnm os Estados Unidos da ..unerica 
I?o•oan~o~.'-·: ·· .. ..= .:. :: ..... · .. ·:-:· :-. · · -. :: · ,-1: d~ Sorte : q~ando construil•am:·,·as SU!lS pri.__ 
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me"iras vias ferreas. como muito r.em pondera cimento de que em algumas épOt.."\.5. por oc· 
.o nota.vcl economisú\ Yves Guiot, que ~-sim casiã.o de gra:1d~s va.sa.ntes, os va.pore:> nli.o 
se exorime na. sua obra. L I), scicncc eco- podiam passar além de Avc.iro. · 
~UJmil];te : Nii.o convindo o e:>ta.belecímento de llnha 

«De,; terx-es. :pa.r rnillions de kilomctres ferrea parallelamente a rio francamente na.
s'ét<lndent en AftiqUEl. cn Amérique. en Aus· vega.vcl. a corornissií.o é de parecer que a vi:..-

.. Ti·ati.:. en Asie. le tout ~ns valear. pou1· fen·ett ut~ que se tnta. e>tá. no caso de ser 
.quoi 1 parce au'elies ne sont i.>as mi:Ses par contemplada. no plano geral de viação. e:>ta.
des morens· de circulation aux centres belecendo-se, porém. como pontO inici:\l
de consornmQ.tion . ;l!ais que ···le:> can:Lux A n~iro ou qualquer outro. localidade pt·oxim:~.. 
·<>U des chemins de fer les mettent eu que for reconhecida. mais conveniente. 
:ra.pport a.vec les autre:> pn.ys. et ·aU$Sitôt elle:s Sa.la dns commissõe:>. 3 de junho de 1S95 . 
. acqueriont une 'aJ~,ur considerable, parce - U··b«;w de Go.,vcict. pre:;il.lcute.-Lui.; .ldol
<tU'a.tot'S leurs p1·oduits trouveront des de· 

1
,/ro. rclntor. _ Carlos J,Jrge. _ J1!ar._1•!eil·a 

oouchés. 
Les Americ:lins $>ent si bien cette vérité. Ayre.~.-CM:lh() Cia:J·c, vencido: niío acceito a. 

-.que ies Mtionn:~.ir·esd:e leurs chemins de fer. theo:·ia. de pla.o:os de viaç:ii.o c.llca.do.,: sobre 
·]es b:~nQ.uiers de New·-Yo:·k qui les organi- mo.ppas que nii.o merecem f~ . O phano ge
sent. n~ comptent pas sur lcs ..revidendes que :•;tl .de viaçiio só será na re"'lidade con,eni-

r· · 1 ente aos intore$:les publicvi'. quàntlo mol-
·.:a:opor 1leront leul·.s ngues, ma.ls sur ·~ vtus- d:Mlo oos trnba.l!los de via,~1•> tios estados. 
•aÍue qu'elles donneront a.ux pr·.tides d~ ' 
·now<\. a.ux terres ~\ bié de nilinois. au:x: conrecciooa.dos !'egundo o :ntet·esse ge:·:ll de 

d · h' · d h bo t c:a.da um.- Olt:!J<n·:o j[aciet.- .-l.Jttoaio ,fc tc>rets u )llc 1g11.n. au.."t usmes e c a.t· n e -.:· . . . .• . , . . .. . d 
de fer de ta Pensyl..-:luie, au:c E::ntrepõts de diJ!!Cmt · entendo. qr.:e poae~~ .n.~e: P"'' 1:0 o 
·Clii~~o et de Bu.üalo.. ·- - , pla.uo geral de 'mçao _d;\ I~epubhca. desde 

. La va.leur des ClJ.pitau:c fixes est en raison ~~~ ~ s_cu P!MO se modifiq~?.~ de accor~o _com 
de la. puis:;ance des moyens de transport.» :1, t~en.s ~P,ttMs da c~~mt~~,lO. ~- ~ue .»..e ;t~b; 

E' debaixo rteste-po:nto de vist:.1. que deve a.i!ecta. O:it.l. lucumbenc:u'l.,- AI>WHco d~ "lc.t.o • . 
5er encaxw1a a coo::;trucç:5.o das no~sas linhas 
terrea.s. devendo-se at.tender ~mbem is con- A petiç-:1.0 do eid:t.d:W AndréC.~udieLe:r '<"'em 

- "l'erüeuéiá.s que·:i. a.dm.inistraç:ão publica orre- daCommis;1o Especk.l de Via<-ÜO Geral d•~ Re
·recem os meios faceis de transporte permit- publica. acompa.nhn.d:~. de nm l-em elabor<~do 

. ti.OUO a :tdopç.ão de mc:<lidns promptas e elflC:1.· pareCei•, de que foi rel:ttOl' O illu~trn.dO 0~ . 
-.zes nos casos de invas:iio inimiga, perturbaç-ão Luiz Nlolpho Corrêa c1a Cost:~, r1eput.a.do :po:-
da. ordem publica.. epidemias. etc. Matto Grosso. estado :1. que mais directamente 

Sendo o valle do Ta.pajus um dO$ mais ricos iutere..sn. :1. estrada. de que tt•J.ta o pet\cio
-do Amazonas em c.1.stanhas, boJTa.c!!as. sal~:~.- uario. 
:p(l.rrilha. e poaia, :~. e.>tro.d:l. projec~~da. teri De accordo com os conceitos exarados no 
<lesde o começo elementos p:1.ra o tr-.lfego. par.~ parecer, que :1.fflrma acha1·-se :l. l'Hrad:~. do 
o qual ta.mbem <le>•er:i. muito conconer o Tap:tjõs n. Cny:~.há, mo:litic:vln :lpenas o seu 
transporte do ga.<lo .P3~ra. c consumo <!o Parit e po11to de partida. contemplatln. no, pbno de 
Amazon!l.s. vi:l.~;iio gera.!. que v;ti ser em b1·c,·e snbmet-

. Pa.r-J. o commercio de e:~tport..1.ç~1o e mesmo tido :.i. cóusi•ler:~.~ão lhl. Cam:tra. :\ Co:nmissii.o 
de importaçiio. a vi:\ :1e communica<-lo pelo de Obra.:; Publica.;; passa :\jU$tilic:tr o pn•jecto 
Tapa.jósé incontestowctmente supedor:\qun.l- que :~.present:J.. precedendo-o das seguin:es 
.quer outr:~o que de Cuyab:·\ si~ ern clh-ecçüo coosider.~.<·t'iel:: : 
ao littora.l, porque a dist.:mcia de Sant.'\J'crn ou De 11:1. muito qtte em va.rios documentos 
de Bel~tn aos port<)S oJa America. •lo Xoa·te c officia.es se acham insistentemente feita.s refe
d:l. Europa é inftrior á. dist1mcin. de S;\nto·s, r~ncias sobre :1. urgente neces:;idQ.de do esta.
:Montevidl!o ou B•1enos Ayres aos refel'idos belecimento de communica<:iio rn.pid:t entre 
:portos. considero..::ií.o e:>t3. bastante valiosa. Cuya.bá., todo o norte do Est.1.do de :\latto 
pa.ra. tirm:1.r a pref~rcncia ~leste tra.ç1do sobre Grcsso, e o gronàe Amazonas: coro isso lucra
qualquer outt·o. ria. enormemente ta.mbem o ~t.'\do do Pat':.i. . 

.E!est..1. llgoro. consitlerar si a estroda. deve cujo territorio seria em gr3.ncle parte a.tra
-p;trtir deSanta.rr;m. situada nacontluencia. do vessa.do pela linha. ferrea. que foss~ incumbi:l:l. 
T3.pa.jós com o Arna.zo:a:l.s, como requer o pe- de realizar semelhante clesidcratum. 
ttciona.ri9, ou si de ou:tro ponto do curso . Entre outros documentos podem ser desde 

A navegação deste r io fnz-se presentemente jã. citado; os relatorios l.lo gener-al Viscoo(le · 
sem grandes difficuldades até Ita.ituba., dis-,de Ma.racaju, quando presidente das anti~ 

·""< tmte 443 kilomet!'~ de Sa.ntarém. mns a pro"\"'incia.s de M:~.tto Grosso e P.c1ri (ISSO e 
oomtu.i_s...~o. pro::urando informar-se das con- 1883) ; ahi e apontado .o lançamento de unia 

- - ~ dj.ções_de .n~vega.b~lidade . do rio,,teve conhe·· estrad~ de ferro ~ntre o_s dous e5tl.d.os; ·~ como .= • 
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um melhoramento inrlispetLsavet. que traria, 
além do beneficio â. região hnteressada, o des
en'l"ol>!mento das rendas publicas e por
tanto wna. fonte nova. de l'iqueza. pa1-a o 

traçado coincide com o que se acha. consi
gna.do no plano . de viação. elinúnou a. parte . 
que margC:>.. o tl'echo na.ve!.'avel do rio Ta
p:l.jós, determinando ser o :pÕnto de pa.rtida.. 
não &lntarém. come const:< do requerimento, 
mas o porto de A veiro, a.té onde podem che
ear M V>l!lOrl'$ P.m qnalqnel' époc:t, a cnmmis
s:1o de Obras Publicas é ele :parecer que seja. 
a.doptaC.o o seguinte projecto : 

pa~ Julgn.r pelos dados e informações que tee~ 
Tindo per ma.is de umtl. VE!Z ti. luz ll::t publi
dd:l.de, a região situ:\da -entre o Tapajós e 
Xiu~ú. e que deve ser atravessada peta es
trad·a de que se tra.tu., acha-se em condiç\les 
econotnicas ex.cepcionnes, muito diJferentes O Congresso Nacional resolve: 
{h~s outras em que teem sidl) ate hoje construi- Art. 1.• E' o Poder Exeoutivo ~utorisado a 
das as nossas vias l'el'l'ea.s : tra.t:l.-se de uma. conceder no cidlldiio Andr·b !Jaudie Ley; ou a. 
zona ri~1. de prod.uc~ uo.~m·aes ~e 1acil.irna. quern mais vantagens ofrerecer. privilegio 
extra.cça.o e c:ons.tttumd~ s;o p•n: ~l ~ 101;e por 60 nonos ~a.r•t a. cons<rUC\,(io, uso o gozo 
elemento de s~cc.sso, po1s que a. m::>ta.llaç.to de uma estt·ado. de ferro de bitoht de um me
da: estr-ada._seraa:o mes.m.o tc~mpo ~ fatalmen~ I tro entre:~. capital do Estado de :IIatto-Grooso 
.a tn;;talla<•~o.da. md.ustrta.ext~actl'l"a.: _quc~a? e 0 porto de Aveiro. ou outro ponto que me
requer moto~os e ~tspendta.so~ proces...~s pau lhor o;: c.studos delermiaa.rem. na. wa.rn-em 
-o :;.:u desen.,·ol'l"tmento .e p~uc{;ao emll.lo 1·iu Tapu.ju::;, no t·:st.<•.lo dn Pará. 

0 

f"':tde e~l(l.. A almod:mcul de 1pecacua.nh:l.. Art. 2.• A c.:>ncessã.o ser-i f:ffectuada. de ac
<.e salsa, tle castanha e . S<>l>r,etud.o de borr<~.- cordo com us disposiçüe.~ constantes dt1S de
cha, pr0Juct<?s a.ltame~te cotados .nos me!-ca- eretos ns. 5.561, de 28 de le,·ereiro de IS74 e 

· dos esti'ange1ros. .tra:~:a .Ilece~sar~a.me~te 0 S62. de 16 de outubro de l$90, exceptuadas 
au~l!len~o d.:t . expor~çao, que a. lln~a. lerrea as clausulns que não se co!llpadecem com o 
facilt~nra . mtroduzmtlo 1na>. rel:woes com- regimen dn.s leis actua!mente elll vigor. 
merc1:\es um factor ~e :;rau~e poder para me- Art. 3. • Fic..'l.m revogadas M disposic:\ies e~ 
lllor:t!' a no~ cota.~o ~mu1a.L. _ contro.rio. · 

Occorre ma1s, em lavor d:.~ pretenç<to, :pende- . _ . 
rac;;ão ele nil.o. peque.no ale<1:oce -político-inter- S~la das comm1s~cJes.;., 19 de se~embro de 
n:~cional: :1. realizu.ç.iio de outras vias de com- 189 . .:>.~Dr . .1. Noflncu·a 4 a:,maguâ. rel:~tor.
municac;ão para. Maito Grosso independente ..tnst:dcs df. Qr!.cm'J~: presu!.en;;e.-~•rc.'no de 
d·• na.ve"'·lç'io fluvial atrases da Republie:a A.J!d,·ad,;.-Jo>c Be~:l.OIJ!!a.-JH;r-?t:eu-a :iyrcs • 
.,;gentin';.' e' do Paragua.y a.figur;1-se á. com- - Urbano ele Goucl:ia.-Coelfw Ci,1:ra. 
missi'io como a lil:eru:.ção paro. o B:-azil de 
.gr;tvo>as contingencias, a que se tem ' isto O S1.·. Presi<lente- Aciu:.ndo-se 
até hoje sujeito. Póde-se ·dizer que a. guerra adeant\da. a hor:~.. àesigno para a.manM a. 

__ -do.P;J.J.':lJ:::!.!.ay .tave quasi e;xc1usb'ameute por seguinte or\lem do dia: 
· otla:em ~:1. • c~xi~i~(:ii.o Lín·e fht via flUYial Vot3.~lo do :pro.iecto n. 97, r. e 1895, autorl-

pcl.Q :ml ~1-a.~uo C"~· ; e com isto foram s:1ndo o Pooler EJ.:ecutivo a tmr.:>feriL• do 
~lspendidos cerca de 900.000:000$000! quadro do exercito e incluir como ~:l!ectivo na 

Preciso e. ho.ie mais que nunca. que con- Brig:H1n. Policir.J da Capital Federal. no posto 
tr:t>uamos com todn. a. somm<\ de esforços pos- que jã. exerce em com1uissão. o m:ojor auxi
sivc<is p:tm a iniciação de: emprebendimento Ii:l.r technico do Ministerio da .Justi\:a e 'Kego
de t:~ot:L magnitude. afim de que não com:i- cios Interiores e alleres do exet·cito Beneve
nue :t. ser considerado chimerico e· sem valor nuto de Souza ~!agaillã.es (2~ uiscussão); · 
p1-:.tico um projecoo de estrada de f(>rro 
atrases da regiii.o que compreheod~ boa par:te 1 ~ parte, até 2 1/ 2 horos, ou antes: 
dos e:;ta.rlo~ de Matto Grosso e Para; convem Discussão unica. do prujecto n. 114, de 1895. 
não deixar pas<ar como si fosse um.a utopi:l. a.uturis:l.ndo o Poder Executi>o a. conceder a 
a realização desse melhor:~.mento. a que ou- Pedro Pereira de Andrada. engenheiro de 3" 
tra. cousa não se oppõe. a não serem difficul- cln.sse da Inspectori:l. Geral de Estradas de 
<laàes. que jil.ma.is a pratic:l. demonstrou e.1Ie- Ferro, um anuo de liceuç.:l. com ordeuado, 
ctivas, mas que infelizmente propaladas, para t!"c~.tar de :sua. :sau<le; 
mesmo sem bt\Se sério.. tem dado em re~ul- 3" discus.~ão do projecto n. 142 B, de 1895, 
tado. o abandono de inte1:esses ca.pitaes pa.r-J. orç.:~omento da. fa.zenr1a.; . 

. ' : .~· 
'· 

.': 
~ 

-. i 

.;. 
. ~ 

-os .•1.Uudidos esto.dos, cujio desel}V?h'imen~o 3• discussão do projecto · n. 83 A, de 1893. 
é factor que concorre em alto grao de po- autorísa.ndo o Poder Executivo a. contractar 
tenci:~. para a prosperido.dle geral da Nação. com o enge~eiro Ayr·es Pompêo Carvalho e 

Em vista destas considet~ções · e de accordo Souza. e Jose Augusto Vieira, ou com quem _ 
com a eommissúo Especlal.de Viação G~rat: .melhores vantagens qffereccr. a. const~ucçã.o, 

·· ~que;jüstifiêa.rido-'· a· estr:~da.. ·soltcitad~;--cuj~>" ~uso e goso de·um:·~~Herreo M.:-es~ção.d~~ ~~~ ~ 

. ·~ ~ ~ ·~ -~~~:~~j~ 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 24J02/2015 17:22. Página100 de 101 

= 

···~~ .... 

512 A'N~AES DA CA:\IARA 

-Sa.popemba ô. ilha. do Governador. e outros de que é cessionari:t. a Corup:~.nhia Gerál de 
melhoramentos. nas c!)ndic:õe:; que indica; i\iellloramentos no _11-'!aranllão, segundo as 

Discussão unic:t do• parecer n. 1·14 A. de bases que apreilenta; 
1$9~. sobre a emenda, otrerecida pelo Sr. To- 2• dlscll.S$ão do projecto n. 151, de 1893, 

_ -Ientino de Carvalho e outros, ao projecto isent:~.nclo de direitos de importa.ç-ã.o e ex-
11. 14-t deste an::to, que <nttori>NJ. o Poder p~die::tte o~ materiaes e machlnismos de;;ti
E:tecutiYo a. conceder o. Alcides C••tão do. Ro- llt\<103 •~ t'unclo.ç--ii.o de fu.brica.s no. Rcpub!ico. -
cha Medr:l.~O, bibiiothecario dà. Es~ola de ~li- l • discn5são do projecto n. !JO. de 1SD5. d!: 
nas de Ouro Preto. um anao de iicença. com vidi:Juo o territo::io da Republica. em oitO cir· 
ordenado p.lr:l. tr:~.tar de su;\ saa.!c; cumscdp~ües, em cad;l uma das quaes cre~ 

p e1i$cttssão do projecto n. 1-!0 :\..de 18:15. um b:lnco p,lra auxilia.- as i:1dustrias a!rri
a.utor-isando o governo a confil'm:tr n) p:·imei- co ia, p:tsto~·i! e c:>:l!leX:J.S, conCot•:ue o l'<:;:!iiúen 
ro posto do exercito tod:l.S tJ.s prac;-as co:umis- que adapta: -
sionadas nes.;e posto até 3 üe uo\·emlm> de I" tli~cuss:Lo do pt·Qjecto n. 193, de 1803, 
1894· .tutorisando o Po•le1· Bx:ecuti\'0 n. reforma.!' 

p discussão elo preJ.jecto n. !01. cle 1393. os esta.wtos d;1. E.;coi t P.:>lytec:mic.~ do Rio 
a.utoris:mdo o l?oller lE:xectttivo a. re·..-ertl'l' i~ de .Janeiro. de :i~c.>rd.o com o proje::to f-n·mu-
1• cla.sse do exercito •r> tene:lte rcfonnauo d:l. ia..Jo peh\ r~sp~~ti va. congreg:1çã.o e!u 11 de. 
arma decwallo.ria. Caw!os Au;:::us~.o C•)[f•1Y: , maio de,t·! a.uno. com :'tS re;triC(:õ~s que 

1 • ui;:cussão do project<> t~. 169 • .!e l t:9:;. o::-1' in·lica.; e :\ nomea-r drccci vos. independente 
"'anisan'lo o C.:,"t'\do-mrüor- tio exel'cir.o, a In· ~te .::~•ncut'SO. no; termos do art. 31~ cio fle
ieudencia. Geral d:l. Guerr:1. e di o:.nr..ts Jll'O· c!'Gto n. ll5J. de 3 tle tlc;-:embro rl=> IS9 ~ - os 
Yi.deockts: lente.> substiLutos que nn. l'eli!ritl:~ escvla 

1'' discus...~ do pr·;·j~cto n. Wtl. J.e 1895. _ex.::·c~a~ i~lterin;J.mence _p lh<lgi~te:·jo _ h:J. 111 :is 
" io;:ri:l.iltlo extensivo aos" guardas de polici:1. '' de lO :J.nno;. sem intet•rupção alguma; 
aos·patrões de emb:~o1rcaçüe> do.> o.1·:;en::tes de Di,~ ::: .. sslo uni<!:t e1o projectO n. :!:31. de 1893, 
lMrinli<~ da .Republic:a. o benetici·.) de que eie>:tn~o a 100;) mensaes :1. pensii:o c1e que 
dôs;1.m os !!\l::l.!'das c1e policia do Arsea(l.l de ;.:osf\ D. Coustanç"'- Leop;,ldina de "\!buquer
~·IJ.rinlta d:> C:~plcal Feder~ L de co:lconet· que. viu ça, d·.) c.'l.pitii.o 'Fl'aucis·~o t!e. Paula "\.!· 
par:t o montepio tios empregado.=- puólicos ; meid:1. c :\lbuquerctue ;; 

-r:• discussão d.o projE:Ct:> -n. I::l2: de l895, Oi;cussão ünici dõ _projecto n. 25-1. ele 
tornando extea:;ivo ás; prac;-:t$ tb hrig•.t<k• po- 180:3. a.utot·is:J.nd•) o Poier Ex:<:cutivo a man. 
llcial d:\ Capit:<tl Pedem! e d·• cn·po Lle bom- dal' pa;;ar :1. D. Eub.!ia ela. Silveira. ;\!;:me
lleiros. r;uC\ se inutilisarem dUl'il!lte o tempo yer e $"c.:; da\::; :Hltas S•)!teiras. ,-iuva. e íilhas 
de praçà. o direito de f[lH' g-osa.m a,; p:'íl.·;as Jo c:~pitão .Joã.o Conrad~ de Nierney~t·, da 
do exercfto o ;t:·mada. de ~~ :·~!U r·c;;:)!!:id:J.S ao ci;\k1. tks~:\ lei em cli;tnte, o meio soltlo e 
Asylo dos llwalidos ; p~n;;ii.o q uc per-~ebe, pela ~1.!Jclla actual: 

1" d!:;cn;são do pre>jecto :1. 185. d~ 189:5. Discussii.o u1l!caJ.o-prQjeczo n. 2~!. •le lS!)3. 
m:mtentlo ao ~piliio de cng\:'nhc•!f'O.> Dt· . .Jo~é c •n::~demlo a pen~:i:•) de !00~ me:nsae:; :-eü::\1'· 
da Sil v:t B:·aga :1. imc!·ipç:i·.•. p:>r oi!l! :·cic-1 em r.iJa.ment~ em l~W•):· d.o; til!:os men·n·es de D. 
1S9:l. p:\l'a o concu:·;;o elé sa!Jst!mto •.h 3· Jsa.ura Caro ! ia:~ Amaro Cald:Ls e d•J Itl.l!ecido 
secç:<1o do magistet•L; da E~c:•l : L Suyeriot· de !• r.eailnte da. a:·m:J.d:l. Henrique F~•lnc!sco 
Guert-:l. e na f\):· ma das. in3!.racç,:ie,; c::m \'Í:.l'•ll': Caluas: 

I" di:ctt>são do p:·ojec!n !L I H;. t!e t'$92, Oi.;cassã.o unic1 do p:·o,iecto n. 283. t!e :s~n. 
auto!'i.s:mdo o go>c.:;•r:o " c:Jn~;·,J.ct:.;,l· com cvnca :endo <1. D .. Juliaua. MorG: tia;·ce7. Pall1a. 
Justin & Ba.ndeit·a a. C\m:>t:·!.lc .. ''i.'·' dê a:nn., es- ' 'i U\';t 1!1l tenente do exe.rc:to Dio~o Gar.:ez 
ttad:t de fert·~· aer~a d~C• :a:·,;o ue s. Ft':tu(:i$~0 P.tlh;l.. :t pensão annWJ.l de S6tr.;;'JOO;-
de P;m!a <1. S:t.p •pe:tlba; D!~ ;u~s;i:o t:nica do pl·.--.jecto 11. 16 A. de 

2 ·' discussão do P'-'~·je!cto n. 153 A. de 1803. 189:), concedendo .~ vim·:> c.Jo Dr. Joil•l Fit'· 
r~duzin·1o a t1·es ·mete:~ o p~·azo estao~lel:iJ.o miao Y<-1l:~z umo. pensii.o 3.nnua.l tlP.2;-!00$00J; 
nu pa1·a;rrapt10 nni:!O do are 3J J:t h:i n. :35. Discu~iio unic.~ do pro,iecto 11. r;z_ de 
de 2G de j:m~it·o de 1892. parJ. ,tu;·;\ç:ão das 18::J4. concet!endv a pe:ts:lo de 100$ mea;:aes. 
incornpatibitida,;les defini•l;H •:o re~e:·idoani:;o 

1 

re;>:J.rtic.lar.lep._te, a_Urs_ulina p:\nt!icla. d_o Co1,1~0 
erevoa.a a let 11. 28. de S ·I~ .)'tnet!'·i de 1892; e outl'a. m<.:.l e trma d·J t.e!lecdo cu·urgt"-O 

2" di..:cussãci do projecto. u. 1!3~. de 1893, utw:~l, Dr. -Jo:io Pinto do Couto; · 
reorg:tnisando a c:.t·pnt~aç:i:l dos co1'1·~wres U.~ Discu;;~iio utli<:<'l. elo projecto u. 1 !0, lle 
·fur.dos publicas e p:·ov·irlench sobre as ope- 18(:1-!, etera.ndo ;le 60$ :\. .!00$ meosa.es ·a· 
~·ações dos co~-r~tor~s. re;J;Ii:h:las nas Bo ~s:~.s pe!Jsã.:> do alfere3 houor-ario Antonio Paes t.le 
offl.ci<1.es. \Vide pt•ojedo :~. 121. de' 1893, sub· S<i. Bat'reto; 

- Sstitutivo ao soh:rr.-:?.27. d-~ .1892); I• discu:;siio -do .projecb n: · 10,- de<'JS94, · 
, .. 2•_ discu::;~ão d·o: p:'O!jectc n . 219. de 1893, disp::mdo o.ue sej:~.m . e:itregue .pelo.govex;oo .. _ 

.;.;..: -aUtOrisand0-0 governo. a. inno>a~· O COUt;.':t.Cõ0·1 3.9S'eSta•~OS'OS-prvpl.'i03cnacionaes· oue··não-sã.O. c:i;t .-.,:.. :: .... - ·•• ~~ . . .. ~ .. w. - - . . : .. ~·. . . ,·:···i" 

: 
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necessarics para. o serviço rla União. e á In- li Constituiçi'io sobre as terras devolutas situa
teodencia. ?>lunicipal do Dis:tricto Federal os das nos seus respectivos territorios, e dá. ou
edificios que menciona, onde se executam tras providencias; 
servi~.os municipaes e os comprebem1idos no 2• discussão do projecto 11. 39 A, de 1895. 
pla.no de melhoramento desta capital. determinando as condições rle reacquisição dos 

2• par te, ás 2 1/2 ou antes: cUreitos rle ci1.!adã.o brazileito, com >oto em 
Continuação da z~ diseussão do projecto sepa.ra.do Ja Sr. ?>íartins Costa Junior; 

n. 1i2. de 1SU5, estabelocendo o modo por Continuação da 3" discussão do projecto 
gue deve ser executado o accot•do de que n. 35, de 1895, <1.Utoris3.n<lo o goverdo a rever 
trata o art. 5. • da lei ;n. 183 C, de 23 de o regulamento e programma de estudos do 
setembro de 1893. par;t o fim de realisar-se a. Gymnasio N:lcional (redacção para 3• dis· 
transferencia das emissõ~:; e respectivos las- cussã·) tle pro,jecto n. 205 A, de 1894) ; 
tros d9s bancos de emissito regionaes par-J. 1" discussão do projecto n. 131, de 1895, 
o Banco d;t R.epublica. do lBrar.il ; cleclarando sem ell'eito a reso1uç,jio do Poder 

Discussito do parecer n. 52, de 1895 • .iul- Executivo, de 28 de outubro de ISO!, que 
ga.ndo que deve ser dirigida ao Governo a annullou o acto equita.tiva do governo provi
represent.\Çã.O de va.rios b:Lncos e companhias sodo, de li de ahril de 1890, econsid.era. com 
com sêde nest-'1. c :tpita1, Ctllle 1'echtmam contr<\ o I!Urs.J cie sua arma pelo regl!la.meoto de 
a cobra.nç;\ olo imposto sobre dividendo;; na. 1874 o tenente de cavalla.ria Zozino .tUves da 
razão .de 3 ·~ •f .. ; Silveira e com elles todos os officiaes e praça.s 

Di~cns;:ão unica. do parecer n. 33, 1le 1895, que se acharem em su3.õ condições ; 
oplna.n•lo no sentido de ser :tpprovada <t 1• •liscul;SÜO do projecto n. 93 A, de 1895, 
emenda. a.present..1..Ua pelo Sr. Galdiao Loreto, autorisando o Poder Executivo 11. mandar 
na discnssii.o unic:1. do projecto n. 99, de 181>4; coastruir um ramal do prolongamemo da 
.-·a· diSCU$são .do projedo n . 84, 'de· 1895; Est1-a.da de Férro da. Babill., de Santo Antonio 
transferindo ao domínio do estado de ;\'ia.tto das Queimadas. ou da outro ponto mais con
Gro>so diversos pr·oprios. na.ciona.es, que a -veniente, ú. villa do Morro do Chapéo; 
União nilo necessita. pa.ra os serviços ftl- Discussão unica do projecto n. 250, de 1893, 
deraes ; concedendo a O. ~Iarfisa Rodrigues cabral, 

3·· diSCl.Issão do ;:wojecto n. 9 B. de 1895, filha. do capitiio José Carlos Cabral, morto mt 
interpr-~t.a.ndo as ll.i>posiçiies do n. I do· § ·t" guerra contnl.' o Paraguay. uma peusã.o an
do ar;;. z.· da lei n. 260 de I de dezembro de nual d..: 84S$, independente do meio :;olclo que 
1841. o do at·t. 1• das instrucções approva.das percebe ; 
pelo dec:·eto n : 1.3SS de 21· de f~vereiro de Discassão unica do pt·ojecto n. 2i9, d·~ 1893, 
1891 (reda.cçiio para •~ 3> ·discu~são do substi- mandant!o que continuem a ser pagLS a D. 
tutivo <1.0 projecto n. 9. do corrente anno)~ Yhthilde ile Accioly Lins, desde 1 de julho de 

2• rliscn:;...;ão do project:o n. 201 ele 1884, 189~, o montepio e meio soldo de seu fa.lle
decla.ra.ndo extincta a. dUvida. em que ficou c ido filho, o alferes Sebastião Ca,l'los de A c
par<\ com· ;~ Fazend;t· Na.cion:tl o fallecido co· cio1y Lins; 
ronel do cxeNito 'Vencesláo F:·eire de Car· Discussão uniC"- do projecto n . 122, de 1893, 
-valho: cnncedencto a O. Olympia C:1.rolina da. Si1~·a 

1• discussiio do projecto n. 135 A. de 1895, B<wn.ta. viU V<\ do desembargador Joaquim 
cret1.ndo ne Supremo Trrtmnal Feder;\l o ser- Antonio'];" Silva Barata, umo. pensã.o men
-çiça t:\chygi·ap1tiC(I. e da outras providenchl.:'; S<\l ele I 00$000 ; 

1" discu~ão do projecto n . 80 A. de 181.15. Discussão u:Jica. do prQjecto n. 221 A. de 
opiuamlo no seutic.lo de não sor a.ppt·ovado o 180-!, concedendo :1 D. Cyrilla. Rodrigues da 
projccto n. 80 llcsto anno•, que substituo pelo Silva, :viu,·a. do Dr. Francisco Ro·!rigues da 
que a elle acompttnha a. tabella F. annexa á. Sil,·a., l<>nte da Faculdade de Medicina da 
CoMof.f,t.f;rçao da.~ Leis da:> .1l(awlcga.< c 1\[csas Bahia, a penslo aunual de 2:000$000 ; 
de Rendas l~dcmcs; • Discussão unica. do projec&o n . 19i, de 

l• discussão do projecto n . 213 A. de 1894, 1894. relevando t'l.prescripr,:ão em que incor
dechra.ndo terem direito á a.posenttvloria, de reu D • .Maria Josephina Feital Lima para per
conformidade com o :wt .. i5 da. Constituiçii.o I cebel' o meio soldo a que tem direito ; 
do. Rcp\lblico. c nos termos do decreto legi.::lo.· Discu~slto unioa. do projecto n . ISO, do 1S95, 
tivo n . I 1.7 de 4 de novembro de 1892, torlos concedendo a I>. Ros;). d;1. Cunha e Silva, 

. os empregados publicas, como taes ,conside· vb1va do tenente do exercito Alfl'edo Silva, 
- rados·os que exercerem cargos de. caracter morto em defasada. R.epublicaM tomaà.t\ da 
perm;,nente e com vep.cimentos fixos em lei ilha-de Mocanguê, no dia. 21 de dezembro de 
(substitutivo ao projecto n. 215 de 189-1); 1893, ;l. pensão s.nnual de l :200$000. 

·.-:·Contin'u;lção ·da ·discus;são7u~i~ do.pr~jecto Levania-·e ..,; ·"'e:>'"ão ás 4 horas da ta.rde. 
n. 57, de 1895, mantendo em _sua plenttude ~ • ~ • 

· :.. .. _,- direitos:...confex:idos-aos:e~d~s.'pelo ~rt:- 64.;ª3.• ·--··· .. -. --···· --
. . C:1-nl:\r!.. ·v: V .. .• ·; ·~ ·· o .. ·.. .. ····-" .. , (» ' 

.-
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Presidencia do Sr. Co.•tcr. ,i.::c~:cdo (:?• -ricc
pre;;idente 

Ao meio di:~. tír~edc-se á chamada, á qua.l 
re:o;K•oc!cm o;; St'tl. Costo. AZe~edo, Alenc:~r 
Gaima1•"ie~. S:i. Pei:o:oto, G:1.b1·íei Sa.lg;tdo, ~rat.· 
ta. Bacella~ 1'!1eotonio 1le i{;·ito, Viveiros. 
E~uardo de Bcrredo. Arthur de Vasconcellos. 
Fredel'i~o Borges. Gooça.l'odeLagos. Silva. ;,ra.
riz. Trindade. Arthur Orlando, Tolentino de 
Carv:-..lho. ;.I;1..rt~ns J nnior. Gonç.2.lves Ma.h\, 
~{E'oeze$ Prn.t!o. GouYei:~ Lima., Sa.nr.os P•'rei
ra; Gn.ldino Loreto, !Sih·a. Castro, Nilo Pcça.
nha. Ernesto B:razilio. )[:l)Tink. Landnlpho 
de ;.\fa....nalbães, Ca.r,·nlllo )iourão, Chl•gas Lo
bato. Luiz Ueúoi, Fe1rraz Jttnior. F(Jrtes Jun
quei~.. Fr..ncisco Vei~. Alvaro Botelho. 
I.cond Filho. Oota,•ia no de Hrito. Vallaà:tres. 
)íanoel F;:Jgencic. Liudolpho Caetano. Al!l·e
do Ellis. Do:ningos de ;\'Iot-nes. Pa.u:o Queiroz. 
Casemiro da. Rcch;\, t:lino Bueno. Gus~vo Go
.ao,. Adoluhtj Gordo, Ovidio Abraotes. Maria
no"Ramos: Paula r~mos. Francisco Tolentino. 
Fonseca Gt1ima:·ães. JPerein da Cost:1.. Appa-

.- :ri cio Mariense. Aut•e:tinno Barbosa.. Vesp<l.Si<~.· 
no de .-\.lbuquerque El Pinto da Rocha. (55). 

Deixam de comparHcer, c01n ca.u~. partici
pada, os Sr-J: Ro::a o Sil,·a.At·tb ur RiO$, Thomaz 
Del fino. Coelho Lisboa., T:~.'-"ares de Ly!.'a. Fileto 
~ire.'i. Eneas :\tartins. Augusto i\Iontenegro, 
Rricio Filho, Benef! icto Leii:e. Anisio de Abreu. 
·r.uiz Domin:rac:s. Costa. Rodrigues. Christino 
Cruz. Torres Portugal. Thomaz Cavalc.'l.nti. 
lldefonso Li :na, .Toüo Lopes, Pedro Borges. Hel
Tecio )fonte. Jose Be>ilaqua, Augusto Se,ero. 
Francisco Gurgr:l. JU1:1queira Ayres. Cbateau
briand. .Jose M:~.l'iano, Gaspar Drummond. 
Coelho Cintra. Luiz ele Andrade, Arminio 
Tavares. Ma.rcionmo Li.ns. Cornelio da. Fon
seca. !\Iedeil•os e Albu.querque, Miguel Per
Jlambuco. Carlos Jo1rge, Araujo Góes, Cle· 
meu tino do !\fonte. Olrmpio de Campos. Ge
miuiano Brazil, Za.mn. Augusto de Freitas, 
Nei>a, ~tiltcn, Fra .. n•cisco Sodre, Tosta. ~Ia
noel Caetano, Aristil!,~s de Queu:oz, Eduardo 
.Ramos. Paula <J~maroes. Vergue de :\.l>reu, 
Dionysio Cerqueira, F1a.vio de Araujo, Rodri
_gues Lima. Tolentino dos Santos • .Ma.rcolioo 
Moura. Pal'a.nhos )!onte~egro, Athayde Ju
nior. Serzedello Corri!a. A.lcindo Guanabara. 
'Lins de Vasconcellos .. Albertu Torres. Belisa

. Tio de Souza, Fonssca. Po1·tella, Euzebio de 
-Queiroz. SP.ba:>ti;i.o de Lacert!:J.. Ponr:e de 
'Leon. Urba.no Marcondes.. Almeida. Gomes. 
João Luiz. Vã:Z de Mtdlo. )fonteiro de Barros: 
João Ptonido, · Gonça.l ves Ramos. Lamounier 
Godotredo; H.ibeirt)"dE: Almeida, Ferreira Pi
res. Cupertino.de Siqueira, Rodolpho~~breu, 

· --,- Theooonio- de:-M:lgalhães, Pinto da.Fónseca, 

)Iatta. Mnchado, Sim~o da Cunhn. Carlos das 
Chagas, Lamart.ine, Costa. ':\!achado, Almeida 
Ko~ueira, Domingues de Castro. Bueno de 
Anarada. Moreira da. Silva. Pa.dua Salles. 
Paulino C:lrlos, Cincinato Rra..,rra.. F1·ancisoo 
Glicerio. Furtado. Hermegildo de Mo1·a.es. 
Alves ne Casll'O, l:rba.no de Gouveia.. Xa,·ier 
do V.Ule, Lui~ Adolpho. Caracciolc •• \lmeida. 
Torres, Lauro ?>lüller, Emílio Blum e ... 'l..ngelo 
Pinheiro . -

E sem caus:~.. os Srs. Lima Racurr. Carlos 
de Novaes. Holla.ndade Lima.Gusta.vo Vera.s. 
:\ogueir:l. PM'<tnagui. Pires Pereir a. Fra11-
cisco Benevolo. Cunha. Lima. Pereira de 
Ly:·a, Lourento de Sá . Fernanr1e!'. Lim:~.. R.o
cha Ca;mlcantí, Octa.viano Loureiro. Leovi
:rilllo Fil;nteins. Jose Ign:l.Cio. Sebastiã.o Lan
dulpho. Cltto X une:;, Torqu::.t.o ~foreira. A.:t· 
tonio de Siqceira. Jose C;~rlos, França. car
valbo. Oscar Godoy. Americo de )·Illltos. 
Erico Coelho. Ago:;tinbo Vidal. Julio Santos. 
Barros Fr-.1nco .Junior. Paulino' lle Souza .Ju
nior. Vieira de !\fora.e:o. Hercul:•no da Freita.s. 
Alberto SaHes, Lamenhá Lins. Br:lzilic 
da Luz. ?>I.wtins Costa.. Mar~.n.l E.$COblu. Ri
Yadavia. Corrêa. Victorino .Montei;:o, F:a.n
cisco Aleocastro e Pedro :01oncyr. • 

O Sl'. P:re:;;;idc :ute- Responderam 
a. cltamada.a:penas 55 Srs. depuMos. 

Hoje niio ha. sessiio. Designo para. segunda
feira. 23 do corrente mez o. seguinte ordem 
do dia.: 

Yota.çã.o do:pr<:>jecto n . 91, de IS95. au!o:•i
sando o Poder Executb·o a. transferir do 
qua.àro do a~ercito e incluir oomo eíl'ectivo 
nn Brigada Polich·l da. Capital Federal. no 
posto que jã. exerce e:n commi:c:são, o major 
:l..UXilia.;· tcchnico do 1-linisterio ela Justi~ e 
Kegocio~ In•eriores e a.lleres do exercito Re
nevenuto de Souza :via.gaillã.es (2• c.liscus:ão); 

1" parte, fl.te 2 e l /2 hnras 01.1 antes : 
Di:icussão unic:J. do projeto n. 114, ue 1S!l5. 

nutori~ando o Poder Executivo a. concede!' ~ 
Pedro Pe\·eira. de Andrada. engenl\(>.iro de 
3• cla::se <h Iospectoria Geral de Estradas de 
f'Eorro. um anno de liceu~ com ordenado . 
para. t\-n.tar de sua sa.udo; 

3• discussão do projecto n. 142 B, de 1895, 
<~r<:amento do fazenda; 

3• discussão elo pr~jecto n. S3 A. de 1893, 
autorisa.ntlo o Poder Executivo a. contracta.r 
com o engenheiro Avres Pomnêo c.:u·vruh.o 
e Souza c Jos~ Augus'to Vieira., -ou co:n. quem 
melllores Vl\ntagens oii'crecer. a const1·ucç-:io. 
uso e ~oso <.le um rarunl ferreo da. estaçi'lo de 
S;~popemba:á ilh~ do qovernador. e outros 
melhoramentos, nas condições que indica ; 

Discuss:lo unica. dQ_pª'rccer n.· l44 A, .de . 
'1895, sobre a. emenda.,_ o1l'er~cida.- pelo Sr. To· 
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lentino ele Car\·a.lho e otatros, 3.0 projecto 
n. 1H deste :!.nno. que autorisa o Poder 
Executivo a concede1• a Alcides C(l.tii.O da Ro
cl.H\ Me'1ra.do, bibliotheC3.l'.ío dn. Escol:t de i\li
D3S de Ouro Preto. urr. •~11mo de licenç.a com 

Melhoramentos no Maranltão, s~gU!ldo os 
buses que apresenta; 

2 '' di~cussiio uo projecto n. 151. de 1S93. 
isenta!lclo de direitos de imp'"~rt.:lç5.o e expe
rliente O" ma.ter!u.es e ma.chinismos ,\i,:~tinados 
á. funrlM;ão de fabricas na Repuhtica.; rrdenado Jnm tr-atar de :SIUa saude; ~ 

1• discas..~o do projecto n . 140 A. de 1S95. 
:mtorisa.ndo o go>erno a confirmar no pri
meiro posto do exercito tOd>l.S o.s pr01ç.as com
mi§Sionadn.s nesse posto o.té 3 de novembro 
de·JS~4:-

l" di$ct:ssão do J?l'(ljccto n. 101, de 1895. 
:.utorbaudo o Poder Exe,:utivo o. re"~"erter il. 
1" classe do c:•crcito o tenente :::eforma.rlo 
do. arma. de camaari:l Cal.' los Augu~to Cogoy; 

1" ~~icus;ã.o i!o pr(ljecto n. lS!l. de· 1:395. 
organi:;3ndo o estado ma.ior do exercito. a 
intemlencia geral Ua. guerl'a. e dã. outras pt·o
vhlcncias; 

l" discuss~o t}:> projecto n. 106. de 1895, 
tOl'll:tndo exteusl vo o.os ;;·uat'dl\.3 de policia e 
aos patrões de omb~rca,nes dos arse;:)::tes de 
ma.riulm da Republie3. o beneficio de IJ. ue 
g(IS<J.m os ·g.uO.t'l!a.:; de policia. do Arsen~i de 
Marinha. u:.\ C<J:oital Fecle!'al. de concorrer 
para. o montepio· dos empr~::gados publicas : 

1 ~ disc~sii.o ?.o projscto n. 132. de i8'-J5, 
tornando e.~tensh·o ús praças da Bri~~da. 
Policial da. Ca.plt.al Fode:ral e do Co1·po de 

.Bo:nbeiros. que se inutHi:;a.rem duro.u&e o 
tempo de pt·:•.;-.1 o d ireitc• de qae gozam as 
pl·aç:!l.S do exercito e armada. de ~erem reco
lhidas ao Asylo dos llt,·u.l!dos; 

1• discuss.1o do :proiec:to n. 185. de 1895. 
ma~tewlo ao capitão· d.e engenheh·os. Dr. 
José da. S1lq1. Br-.l.,"a. a i:lscl'ipç-:to. :por elle 
f<!ita. ern 1P93 p:lt'a o concu:-so de substituto 
dt~- 3• ~.,.ao. do m~.istet'io da Escola. Superiol' 

': d~~l· nar .9'7--"ldas iDStrUC\iÕCS em 
.. _.,or~ .;-- a · . 

- · 1" d1Scussão uo p1•ojecto n. 116. de 1892, 
:mtorisu.nc:!o o Govetno u. contractar com 
Justin & R:~n·leira a cort~:trucç.iio de -am:t es
tt"cl.da de feno aêre3. de> largo de s. Ft';l.u
cisco de Po.ul:\ á s~l.popembn.: 

2• di~cussiio do projectu n. 153 A. tle 1895. 
reduzindo a. tres mezes o pmzo esubelecido 
no p:wa~a,ho unico do art. 30 da lei 
u . 35 de 26 de janeiro de. 1892. para. du~.;1o 
nas incom-oMibilida.des d•~finidas no ;:eferido 
artigo e revoga. a. lei n. 28, de s de ji!.neiro 
de 1:192; 

2" discuss:1o do projec:to n. 162, de 1895, 
reorg-.;.o!sando a corpor~lç:i.o dos corretores 
de fundos publicos. e pr'O,idencia. sobre. as 
operncõc:s dus cor1'etores. rea.US:J.d:J.S na.s Bol
s;l.S officia.es. lVide pt·ojectO n. 121 de 159::1, 
substituti·'o ao ~ob o . . :!.2í de 189~); 

2• discussã:> do prqjec:to n. 219, de 1893. 
autorisa.ndo.o gov.erno. a. inno,·o.r o contracto 
de qtle ~ ceasiona-ria. a. Gompan"!J.ia. -Geral de 

1• discussão do projecto n. 91) . de !ii95, dl
vit\mdo o territo::lo tle Republica em oito 
circumsc!'ipçC-es. em. cad;l uma d:~.s qua.es crt:a. 
um b:mco pa?a auxilhtr n.s indu:;trias agrí
cola, pa.storil e conuexns, c:mforme o r<-gimen 
que adopta; 

1" discussão do projecto n. lü3. de IS95, 
(l.tttorit:ando o P01!cr Ex~cati"I'O a r2iormar 
os est<mltos da Escol:~. PL'h·technka •'o llio de 
Janeiro, de a::cortlo com o'projec!Aiformt~lado 
pela. rC$pecti;-a congre~çiio em ll de maio 
deste a.nno, com as restdcçües que iudica : e 
a. nomea1· e1Iectlvos . im1enenoente de cón
C\ll'SO. nos termos do art. :318 •lo decreto 
n. 1150. de 3 de dezembro u'3 1892. os lentes 
su bstimtos que n~ referida escoia exercem 
intel'iMroente o magisterio ha mais r! e 10 t\U· 
!lO.~, sem inte.:-rupção algumo .. 

Di$cassão unica. <lo p!'O.jecto n. 231. da !S93, 
ele•ando a 100$ mensae::; :\ pensão de que 
~osa D. Constança Leop:>ldL;a de Albuquer
que. \·iuva. do capitão r'ranclsco êe Pa.u!a Al
roeida e .\lbaq;terqu-• ; 

Discussio unic:1. . do projecto n. 254. de 
1S93. a.utori~ando o Poder Executi,·o ;~ m:tn
dar pag:\r a l>. Eulalio. da. SilYei1-a ;\;em(:Yer 
E> suas rluas filhas solteiras. Yiuv:.!. e filhas 
do tal\ecido c:1.pitií.o Jdi.o C0nt"J.do de ?\iemey.;r, 
d(l. d::.t:\ desta lc,i em cleante. o meio soluo e 
pensão que percebe. pelA tabella ac~u:1.1: 

Discussãounica. ~o yrojecto n. 251. de 1893, 
~ncedendo a. pens<!.O d~ 100$ mensa('S repar
tidamente em fa:ror d·'S filhos meno;o~s de !1. 
I~atu-a. Carolina Amaro Caldas e do fll.llecido 
1 • tenente d,~ arma.da. Hcnriq ue P:·J.ncisco 
Caldas; 

Di~cuEsão unica no projecto n. 283, de 1S93. 
concedendo a D. JuUn.m~ Morei Garcez ?alha.. 
viuva. do ienente do exercito Diogo Glrcez 
Palhn.: a pensã.o annua.l de %0$(/UO: 

Discussão unic.1. do projecto r.. 76 A. de 
1803. concedendo ú. viu va uo D1·. Joiio Firmino 
Vellez uma pensão a.nnua.l de 2:40®JO ; 

Discussã.o u.nica do projccto n . 17~. de 1S94, 
concedendo a pensão de 100$ mensaes, repar
.tidamente, a Ursutina. Gandida do Como e 
outra, miii e irmã. do fallecido cirurgião na.-
vo.l, Dr. Jooo 9i;ato do-&'4Mb'ie. ,_ : 

Discussã.*ni!e:~ d~ n. ll.ÕÀ\894. 
ele"ando de~ l~·s ia::_ fi> 
:llf~r·cs bonor:mo .oU!tOillO ht.::i de $~ Bn
l'eto; 

1• discussão do projecto n.lO, de !89-!. cUs
pondo· que sejam entregues pelo go•érno aos 
Estados os_ proprios nacionaes qu_e nilo. sii.o 
necessarios·pa.ra o ser.viço da.'Unifl.o, e· a In-
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tendencia Municipa.l! <1o Districto Federa.l os da Constituição sobre as terras de>olutas si 
edificios que menciona .• mde se ex~cut:\.ln tuaàas nos seu.srespectivos territorios, e t!á. 
ser•içüs municipaes e os comprehendidos no outr:~s proviclenci<J.S; 
plano de melhor:~mE!nto Jesta. capit:~l. Z:• discus,:ão do pr0ject.o n. 39 A. de 18!:1:5. 

'> te detet·mina.n•lo as contlições de rea.cquisi(:iio 
:..• par ·.ás 2 1/2 horas, on nntP.~' dos direitos de cid;:o.dii.o brazileiro, com vut.o 
Continuação da 2' discussão do projecto e:u sep<1.rado do Sr. Martins Costa. Junior~ 

n. 172, de 18~5. est•tbelecend) o modo por- Continuação da 3· discus:;ií.o do ptojecto 
·q:ue deve ser executtado o accordo de que n. 35. de 1895, a.utoris:tndo o g•werno a re· 
·tra;tn. o art. 5" da lei n.18:3 C. de 2:3 de sctom· Yer o regulamento e pr<'gramma •!e estudos 
bro d~ !80:3,para o tl.m de realisa.t·-se a trans- do Grmn.1sio :\'aci·Jnal (red:tcÇiio para :3" dis
fereneia. dss emiss:ões e respecti>o:> lastros cus~iio do prl1iecto n. 205 A. de 18~J4j; 
dos bancos de emi:>sii~o regionaes para o B:mco I" discus..<ão do projecto n. 131, de J 895, 
·da. R·~publie;\ do Bt'l!tzil ; cledarando sem effeito a. re5oluç;l.o do Poder 

Di'cussão do par•~cer n . 52. de 1:3!15. jnl- Exccuti>o. de 28 de outubro de 1891, que 
i;al1!lo 11ue de·•c ser dirigida. ao go>euno <t re- annullou o acto equit::1tivo do governo proo;i
presemaç-ão de varios banco;; e companhias soriode 17de abril de 1SOO.e consi: ler:~ corno 
cvm séie nest 1 capit<t!. 'JUe reclamam cvntl"<tl cur:;;o de sua arma pelo rPgularnento de 1Sí4 
a. cobrança do imprlsto sobre dividemlos na o tenente de c.1.v..,llnria. Zo~imo Ah'es tla Sil
r-J.Z.ão de:) 1/2 "Í•; \"eir<\ e com elle todos os olliciaes e praças 

Disc:.tso:ão uuie;1. do pare.~er n. 3:3. lle 1895. que Sé acharem em sua.s condiç-ões; 
opin<tndo no sentido de ser approvada.a e meu- 1·• 'liscussão elo pt·ojecto n. 93 1\. de 1895, 
da. apresentada pelo Sr. Galdino Loreto. ua auto!·isando o Poder Executivo :;. mandar 
discu::::;ão unic;• do pro.iectc n. 99. de 18~4: constr~1ir um ram~~.l do pr0longa.rnento da.~-

3a discussão do projecto n . . 84. de JS95, irada de Ferro r1a Bahia. de Santo Auwnio 
tmnsfet·indo ao rlominio do ~ta.do de Matto das Queima·las. ou de outro ponto :nais con
Gros;o db·ersos prop1·ios nocionaes. (],Ue a >eniente. il. >illa co ;\forro do Cl:apéo; 
União não neccssit:o. para o:> ser\·iços fede· Discussão unica. t!o proje~.tn n. 260. dP.~ IS95, 
ra.t-s ; concedendo a. D. ·Marfisa. Rodr•igues Ca~ral, 
_ 3• dis~u:.:...<ão do proje}to n . 9 B, de 1895. filha do c:\pitã.o. José Ca.rlos C:tb!-al. mm·to na. 

intel'prei<tndo as disposições do n. l d" § P gue;·ra contra o Pa::aguay, uma pensão :\n
do art. 2• da lei n. :wo. de l de dezembro de nual de S4S$, indepem.lente do meio soldo oue 
1341, e do art. 1" d11s instrucções approYa!las pt?rcebe; · 
pelo àecre;;o n. J.::!St>, ne 21 de ftlvereiro de DiScU$são uuica do projecto n.279. de 1893, 
18[11 (redac~'io p:l!-a :;• discussão do substitu· mandando que continuem a ser pagos:~ D. 
tivo ao proj~to n. H. dl' conente :mno): Mathilde de Accioly Lins, de.;tl.e I d~ julllo de 

3" àiscus:;ií.o do projecto n. 201. de 1894, de- 1892. o montepio e meio sol·io de seu falle
cla.rando extiucr-<1. a olii\'ida em que ficou para cido filho, o all'<!res Sebastião Carlos de ..-\ceio-
com a fazend('. n:tci.onal o fall~cido coronel ly Lins; • 
.do exerci LO \Vences!itu Freiro de Car,·alho; Discussão ttnic:l. tlo projecto n . 12Z. de 

P rii:;cus;ão do projecto.n. 135 A. de i:';05. ISfJ:3. conced.endo a D. Olympia Caro
c~·eanrlo no :;upremo Tribunal Federal v s~r· lin<1. da Sit,·a Barata, viu''"' do desernb<lt'· 
viço tachygi~apllico. e clú. outras proYiden- ga.•!O! J,)aquim Antonio da Silva Barata, uma 
cia::.: pensao monsal de 100$000: 

i" dis~msã.o do projecto n . 89 A, de 1895. Di,;cus~iio unica. do projecto u. 221 A. de 
opinando no ;;entido de uão ser approvadv o 1894, conct'dendo a D. Cyrilla. Rodrigue~ d:t 
projecto n. 89 deste an;!Q, que substitue pelo Si!va.. viuva do Dr. Francisco Ro:!ri~ues da 
que a elle acompn.uha. a <.n.oall:l. F. anne:x:a a Silva, lente da. Faculdade de Mellicina da 
Co;-,soU,Jw;<IO c/'!s Leis <las A.t{aadegtts e J-Ie.<as Bahia. a pensi'io annual de 2:000$000; 
de Rendas Fcde;·ttes ;: Discus:;ão unica (lO projécto n. 197, de 1894, 

1" discu:são do p::'Ojecto n. 215 A, de 189-1, relevando a prescdp~:ii.o em que incorreu 
ceclarando terem <liireito ~t aposenta•loria, de D. ~!at•ia Josephina. feita! Líma para perce-
conformidade com o al't. 75 d~ ConstituiÇ<t.o ber o meio solâo a fJUe tem direito; · · 
rla Republica e. nos termos do decreto logis· Di:cussão unica do pr.•jecto n. 130,de 1895, 
la. ti v o n. 11 í, de 4 de novemb;·o de 189-2. to- concedendo a D. Rosa da. Cunha e Silva, viu
dos os empre~:1.dos publicos, como taes con- >a do tenente do éxet•cito Alfredo Silva., mor· 
síderados, os que exercerem cargos de ca.l\l· to em defesa da l<.epliblica na toma.da da ilha. 
cio!' permnnente e co in Yencintentos ti.xos em de Mocanguê, no· din 21 <le dezembro de 1893. 
ei (substituti·:o ao porojecto n. 215. de 1S94)e a. pensão annual de 1:200$000. · 
I COntinua~.iio da diBcussão unica do projecto- · 
n . 57, de 1895, ma.ntendo em sua plenitud; 

··os dirc:ito:s· conf~ridos. aos Esta•los pelo ·art. 6-! · 
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103~ :SESSÃO E:II 23 DE SETl~~I.DRO DE 18\15 . interpreti1ções menos >erdadeirus, a com

missi'•o não tem mais que concm•dar com o 
l'i·csidcrtcia dos s1·s. .·1rthw· Rios ( 1• ,; ic~· pedido de S. Ex., par·a CJUC seja feita n re-

p,·esiclc.-.te), Ccst" .4;evedo' (2• -cice-preside,l- Yisão dessa i~llpressão. 
t~) e ~l!·fhm· Rios ( i• 1Jic.e-p,·cside~zte). 

1 

O SR • .TOSE MARIAl\'O - Muito ag-radeeido ; 
uem era de esperar outra co usa de V. E:.:. 

Ao meio·din. precede-se á chamada, i qual I 0 ~ n. · d D d l 
1'espoodem os St'5. Arthur Rios, Costn. Aze- ,. ·- r.~ l: re":1 en~e- ev.~ . ec ~= 
vedo, Thomr•Z Delfino, Tavares de Lyr:), :.,ar ao, n,o~.e dep~~~.do QU·.~ ~n~ re~aç:ao ao~~.~. 
Alenca.t· Guimariie.>, Sá Pêi:\010, Fileto P ire:;. ,e~e~ -~hl~e ~ elet~~u _de P.ID,Il~ll.U~o, _qu~ fo: 
;\'I<~Wt Hacell;u·. Augusto ~:Io!ltenegTo, !3!'i.::io ? tm, rtm:, " . • ~I~::. t na? ~eu ~r~lcm:s e::.t•C?t:\es 
Filho, iiolln.nd:t de Lima, Gusta·;o Yeras, .L ~mpr~o-~ N.!c;onn~.~ ~peo.1.-·.- como e rd.e 
Eduardl) de 13enctlo, Christino Cruz, Arthur c~.t1! 111c.'. \~~mn.endv ... plompttd,te c per.et
de ':il.S·~ouc.:ilc.s .• frcd(l,ri.;;.o. Bot·~es, Gonç:llo çao lW t.a "'!no.·· 
q;i-.Lãoos, íltl;:-fP;lSO ~fn~João Lopa:;, Frau- O SR. .. To;;i: ;\íARL\::'>0-:0.Inito bem ; nem eu 
cbro_(:rur~l. Sil~'\. ;,J'Ç.t~:i. J osé l\lariano. To- podia :tcred'tt::tt' co:ltl'a consa. 
lentiilc. <Ju Garv:iiTio. Cõêilw Cintra. Luiz de o SR. f>RESlDt':::'>T!L.. uma vez <Jile esta 
Anü:·:H!·~, Co:·nelh) da Fcnsc~c:.~, :O.!ede~1·os d~J e!eir;ão c:.-:;taxa. . :ei.~cn~.leut" do parecet· ria. com
AII>~''1uet'q "é. :\ligne~ Pero:1mbue?· l?et·r:mu.- missiio ji• ~L !Jn!:t:'wtc te:npo, e po?: :sua n;~tu· 
des L:ma. Z:vr.:1. ).!11too , Fraoc:I;;co ~o<lre. rez:~ é cot1sicl«:~1: !;\ · w:1ter:,, urgeote. l\1ao
?au!a Guirnariie.;. \'er~ne r.le Abreu. FhlYio darei pam ;; lmpz·ens:t ns recti.!lcaç005 
de Ar,\njo, TulP.utino dós Sant,,:;, Paranho5 f~itas pelo 110i,re der1utm!o, cie mor:o a :se:· de 
~Icntett.~;;r~<\ Atilayde .Junior. G:tlrlino Lorcto, 110,·0 impresso 0 pàre·~er, com as de,·ictns 
José Ca :-Ins. 1!'1·:tnca · C;wvalllo, Amer-ico de córrccções. · - - .. 
:Mattos. E:·ico Coelho, S!lva C.\str0, Nilo Pe-
çanha. Ern6 to 8rn%iHo. Julio s:mtos. ri'- O SR. Jo~Jt MAR: ..... :-;o- Muito tlg"~dccido. 
bano :llf-1\'CütH!.:~, L:u1dulpl:oo de Ma7ld!l~es, E:n seguida ê npp:·o.-arla •~ actn da s.cssão 
Can•alllo :.\lom·ãC>. Cha~"s LoiJ.tto, Luiz D~t.si, •le ZO do corrente. ' 
.Ferraz .Jnuioz· .. ~~ortes J unnueir:J, Franc!::.co '>' 

< E' sem d~bnt,y npf>I'O'•'tle a n<:ta •.lo dia ::.. .. Veig-,-., ,\:Ya:·o Botelho. Leonel Filho, Octn.- (!o cot•rente. 
'l'iano de H rito, Vall~vlarc!:'. Ro1lolpho "\ l:oreu, 
.Pinto d:: Fon~e~i\, ;\lll tt:L ?li[achuJo, Olegariv 
~ht<:iel. P<1t'ai:;o \.:;'ls:llcanti, Lindolpho C:ie· 
tano. Co:;t:t :>Ia.:haolo, Alfredo El\is. DO:'l1ln
!!OS de !-l(Jme.<. l'a ula Queiroz, C;~simi!·o da :\:to hn.\'en~o nu:1:ero pDr,t se ,·ota:• as 
l~ocha. Dbo Bnt:uo, Costa Junior, Gu;;ta v o ma terias iotlica·l~.s n•• ot·uem Jo dia, p::.s:5<1.·Se 
Gudoy. A !(1\pho Got·r.o. Panliuo Carlos, Fu:o- ú m:ztori:\ em <!i:;cussi'lo. 
tado, Hcrn,c·neg-i;dn .:J., :ll'lorae:;, AlYc:; de :::· annanr.i:itl:t :t (liscus~iio t:nica do projccto 
Ca~tro, UVltliu Ailrantes, v'l'búllll de GOu\·eía, n . i 14. \IC IS05.n.ntoriS:\IU!O o Poder Executi
X<nlct· do , ·,;IJe. Ma1·i:lon 'f.l:unos, La:nenlm "O a conceder a Pedro Pereira •lc Andrn.da. 
L.ins. ~r:t%ili.o da !·u.z~ L;llll'O :0._l,nlleJ', F1·.:t.~- ..-ué!'cnheit-0 •le :3'" classe •lll. ln~pectoria Ger:'ll 
ClSCO_ 1 c lelllll10.' Enulw. BluUl, .:ons.eca <?m- de Eslt·atl•1:5 rt·~ Ferl·o. 111!1 :IUUO de liceuça, 
m~ll'<~C~. AI•i::.nclo ~lartense .. \·Jctol'mo ;~.ou- (·om o1•0,~1:adu, pn.ra tt':tt.lr de snn s.'tude. 
te!l·o, .~UI'dt:nlO r:::tt'lJ,,:;a. Plll!O ua l~(•C!l<\, . . • 

· ,Ye5r•::si:lno •!e Albu!juer·•' 1w e Pedro ~lo:tc;.'l' .

1 

~m;:u~n ped~n·lo a p:tl:t:t':l, e encer::-ada: 
. _ ' :\ UlSCUS:S:IO e ;Hhada ;1 'I'Ot<I(,::.IO. 

Al>t·e-se a ;:ss~ao. · s L' B . . _ . Com p~.recem m~•I$ os :·s. mu\ acory, 
~· h<la e post<t em d1scus:;;-to a acta do dta Gabt·i~l Salg;.tdo,Theotooio c.le Bt'ito, Carlos de 

2!1 do corrente . :'\ovaes, Benedicto Leite, \'iveiros, Luiz Do

O St· • • Jl'osé l\~::tJI.•ia.n(i: (~eil~~o 
dlii:r.et d·: .<c1· ]Jublica.clo , te:adcJ s:ila ~g~ 
em tempo eco orador.) 

O Sr. _Gon~,alo de La.go!!l
St·. JWeSiuente. quanto a reclamaç.ão apre
sentada pelo illustl·ado d}~putaclo J>Ol' P.~r

.m~n~l?nc~d·~H'li<~ue u:\ impressii~. fei~:\ 
?'~ .no Jq...-n:-~1 ,,."'íil'~~ç, paJt•ecer ~·e\att.,9 a:; 
· ~l~~ql.fiel j1~ .~~lãlc~,. h a mu1tos. erros e 

alteraçõe~, os quacs· podHm- · d:tr .logar a 

miogl\es, ~"' Rodrigue~, Anisio de Abreo, 
:'>1,gz.&.4r-,v ·~ranagná, Thomaz Co.va!c::tnti, 
FJ•andsc-t' .evolo, Jose Be'l'ilaqua. Augusto 
Severo, .ruuqueim :lyre:;, T1·iudade, Al'tllur 
Or!an•lo, Gaspar Drummond, Martins Junior, 
Lom·~nco de Sá, Gon.;:.alves M:ti:1, Carlos 
Jorge, Octa.viano d.:: L')ureiro, Clementino do 
Monte, Rocha C;tvalcanti, Olympio de Cam
pos, Santos Pereil'íl, Nei>a, Toshl, :\i'istides 
Queiroz, Eduardo Ramos, Leov~gildo rilguei
ra~, José lgnacio, Rodri:iues·l.ima, Sebastião 
L:mtlulpbo, .. Torquato Moreira, Antoni~ da 

'"' .. ' '-:· ~ .. -· . . .. ·-: 
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Si~ne:m. S<:rzedel!o Corrêa. Oscar Godoy, AI-~ corpos militares subordinados ao Ministerio 
cin<!.:> Guann.11m·a, Alhel'to Torres. Euzebio de da Jt:stiç.'\ e Nef!ocios ln~eriores: e no fim 
Queiroz, Ag-.:lstinbo Vhbt, Sel:asiiiio de La-~ accrescente-se: fic:mtlo lixado o rel'erido 
c1e:·dn, L:o~ <.!e V:tsconccllos, Pauliuo dt! ~u·g-o no qua.'lro do corpo em que ror ill
Souza Juniot>, ~Ia:rt·ink, Campoliml, Lima cluido. 
Du<lrte. 9onr:~h·es t{:am~;;. l.:l!ncut;ier·G~d<'- ~ . R. S:~l:~ dns sessões, 20 de setP.mliro de 
f1·aclo. R:l.>aa·o clll A lmac.!a, Hll'l'elt''\ 1-'tl'.;,;;. 1895. - Lui:; De:s:. 
Al'tlmr Tol'l'eS. -;'.htnc•el fu!g:encio, Car·los 1ius 
Chag-u~, Franci:SCI> \l·e Barros, Almcid::t No
!Wei:·u. Bueno de Alldt·arla. Padm1 S<llles, 
Francisco G!yccrio: ":l.lmeida. Torres, 'M:'<rtins 
Cost:l, ).Jar<:.al Esco!J:t.:t·, Pereira. da. Cost.1. e 
RiYat!;wia cone<\. 

E' posto a, votos e arp:oYado o seguinte 
Art. 2.'' Revogam-se as disposi~ões em 

contrario. 

E' o pr<•.i•?cto n. 97'. rl~ 1S~5. assim er.1eu
Dei:-:nm de comparec<>r, com can~n. p:u·tir.i- dado, npp;·o-.;ado e:n 2·' discns,:iio e c:nYiaolo á 

pada. os Sr;;. Hoo.n c Sih·:t, Coelho Li~lK•a, commissiio de 1\Iarlnha e Guerr•~ par;;. redi
Ené;ls ?.lurtius. Ton·es l-'ori ug<tl. P~dro Bc·~- c-il-o p:.t.m 2• discusS<i.o. 
gcs, l-!el vecio )!'lote.. Ch;\te;mt>ria:Jd, A l'IUÍ· 
nio Ta.Y;l res, ).htrci<,ni!o Lins. "i.u~nsto rl\.\ E' po:>to ~ >o tos c a ppro''"'lo em di;;cnssão 
Freitas, )iancel C;\etn:~o, Dionysio cé;·qucir:: , !tníca e enviado ã Commissão ue Redacçi\z o 
i\[~tl'COll!lO ?-!OUl':l. oCll~;1.rlo de :';CUZ·l, F•)Di'e\!:.1. ~og-uiuto 
Portella. Pollce ·de Leoa. :\lmt>id;:. r.omes., 
.To~o Lui7: •. Yr1z de ~~.::llo. :'llo::teit·? de. Flnr·l'os: 
Joao Pe:1WO, Cnpertino de ::itqnen·;l, Theoto
nio de ?.!:lzailuie~. Simfio tla Cltilll:t. Lnm:tr-
tiue, Dr.mingueS · (le· Ca~tt·c. !'.loreir·:~ c!a, Silva, O Congresso Nacional res'oh•e: 
Herculano u~ F:·e!tn:;, Ci!:cinato Broza, Lniz 
.;.dolphá, C:tr:tcciolo, P~tnl;~ Ramos e- :'.!!zel(• 
Pinheir·o . -

E "em cansa 9s Sr:;. P!res Fcr:oP.ira, Cunha 
L!ma, Per·eit-a. de Lyr:\. "\ratt.io G:'les. Gemi
ni::mo Br::'l.ll, Cleto N<mes, Barros Fr;n:co 
.lunicr. Vieira rle 2-[orac~. Alberto Salles e 
F!'<tnci~co Alencastrc•. 

A1•t. l. • E' o Po:ler Execnti\"o autorisn.do a 
coocetlç,r a. PPdm Pereira de Andrtt<.l:\, enge
nheiro de 3" cla~se ria lnspectorl?. Ger:tl de 
Estradas de Fcrr(\, um :tuuo ée licen~l\, com 
o re,pcctivo o:rdco:tdo. para tratar de sua 
s;~ude on11é lhe con•ie1·. 
. A:t. 2.• Revogam-se as disposições em con
trariO. 

E' :1 mmr.ciadn :1. ><Ji<l<:<1o d(\ projec::to n. 97, E' sem debate :1pnrovada a Ret!accão iioal 
de !895. :u:torisand·o o Po(ler Executh·o a, do projecto n. 122· A, d<: lSU5, !J(tra ser 
traosf~:-ir . c.lo quadro do exercito e inclui f'' em·iado :to Senado . 
.::omo etrc:ctivo n:c B!'ig!!:da Polici::tl <la Capi~al E' posto a votos e rejeitado o reouer·meuto 
:..:det·.:t.l,. ~o.,Po~t-~ ~t:e J'-'. ex~m:e 1 em.~~~~:1_t- do Sr. Pi!·es Ferreit·a, p;tra. que· eu~re n:1. 
,ao, o ·1:'1.10• ~uxt!.aJ. tcchn rco 1.0 :\n~lt::.tet .o Ol'tlem d•) tlia inrle•u:ondcmtemente do p· r c 
d:~ Ju.::ttça. c ::-.;~gocio·S lnter!N·es e allct'P.;;_do I 0 projecto u . •98 d~ 180- .t e er, 
exet·ctoo Bcneveuuto . 5le .S~Jl~:l. !\lagallmt::; _ . ~ _ "0 

• 

(2~ d!s·~u;;slo) . 1 E' _lido, apoiado e sem debate rcjeitatlo o 
E' po:;to n ,-otq;: e npprO\';trlc, sal\'!!. a. S'~~umto 

eme:vh, o SQgu!nte :!\!'figo •.lo prcjecto n . 97, I 
<i~}~: ' . 

O ~!ll{.te4Eo "Nacional decreta: 1 
Al'L l.'' Fic:a. o Poder Executi';·o antorisado Rcrtüeremos urgencia. para entt·a.r em <lis-

a. tr:.tn$ferir· <lo qu:1rl:ro <.io exercito e inclnir cussã.o, com prejuízo da ordem do dia. o 
como e1f~ctiYn na Brigada f'oiicial rla Caoit:ll J;arecer ela Commissão de Legislação e Justiç:t, 
Federal, no 1•osto fJnr, ):'t ex~rce em commiss.io, com _>o.to em sep:tl':"ldo, soure o prc1~to de 
r> m<ljo;• IU1 '1:Í~l:ll' tedmic::o do Mini:>terio d>\ <UllllJStta • 
.1-.Jsti~· e Ncg-<:'lcios lutcl'iores e alfet~s do Sal:l. d:ts~essões, 23 de setembro de 1895.-
e:.:r::r~Jto Ben!lveuuto de Souza :\iagalhaes. José Ma•·iano.- Toleat:no ele Can:aUw.- Gon.-

E' igualmente :ti>prov:t.da a. seguiu te çal~es ili<t:a..- Gaspa.l· .D:w;ml011d.-Lol:reilço 
·ele Sà:. _ 

Emc11da. ao lli'Cí]ecto n . 97, de 1895 
E' nnnunciad::. a .continunç..'io da 3" discos

Art. ! .o Onde se diz - na BrigadaPoliclal são do .pro.iecto o, 142 B, de !8.95, Or~·amen!o 
d:~ Capital F~tteral ·- diga-se: em um ~o~_ .. ?a Faz'3~_da. __ ·- ·.: , ... , 

·~-· . - - . 
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O §r. Aureliano Barbosa._..:. que ha necessid:\de de modiiic.1r as coudiçües.. 
Li :ütentamentP., St·. p:residente, o t'elatorio nessa lei e em outras postel'iores estabeleci
do Ministro ((a, F:Lzeu:.ln. Confesso estar u~ das para não ficar o Poder Executivo peindo 
accordo com S. Ex. em pontos capitaes e ser no exercício de suas altas attribuições admi
chamado n"ste momento à tribuna úela cou- nistrativas, modif.caçCes .:ssas que correspon
"icçiio p1·orunda que alim~u!o da uêcessida.de r!em a necessidades reaes e ioadiaveis do ser
imlllediata. e prompta d~l reforma. dos ~erviç:os viç·o publico e cuj:\ decreta~\.; relaciona· se 
public:os. de :.lmpliac;-.ãc• de antot'is:..çli!!S t\O ttirectameote com o ~rl?.rlito th Repnbli~a .. 
Podc;r Executi\·o no sen:ido t.le prover com Na lei n . 3~29. llC 3 de setembro de 1SS4. 
regularidade ús exigentcias desses serviços. P.SS:l. limit:tção foi adia.nte . Em seu art. 20 

Vejo, pel3. ieitur:t da exposição preliminar § l"·estabeleceu-se qne a. a.bertur:.t de credi
da. illustJ·c Conmiissü.o de Orç.'l.meoto, que tos suvplemeiJt.'\res !lito potler:a. exceder, l:l<\1'3. 
el!a, medrosa, nrio vM :a.t'i o ponto de propor os tli>ersos mioisterios. de 4.00\J:000$000. 
as :nediuas reclamadas ~lo .Ministro rta Fa- Esta. disposkiio é coz·rc•boradn. no art. 8" da. 
r.enr!a e re:tlmente necess;,J'it~s para attenuer lei n . 1:?6 B, de. ~l de novembro ue lS92. 
couve::Jientemente aos s.:1·viços que correm O illustre Ministro d;~ Fazeorh. faz ver e o 
pela. pi\stt\ a. seu c.wgo . · Congresso não pôde (lesconbecer que a con-

0 illustre ministro, tra.t::~.ndo em seu rela- sigoação dessa verb3. é manife:;tamente io
torio de cteúitos t\(l•liciouaes. sejam eltes pro- surHciente para. a. época. actu:tl. 
prh•mente e.xtmordin:u:·io:> ou simplesmente Não comprehendo ((tte se possa. temer abu
!inppbmo?nt,,res e>:ige rneditbs dl\ p:n•te do so~ por parte rio PodA;- Exe~ntívo qnntHlo 
?ode:· Legislativo que e:1 entendo de utilid:\de !.!oje temos uma. institui<:.ão adrninistrati'\":1, 
serem tomada.s o::~. pro:p•orç:ão em que elle as 

1 

um Tribunnl que é o fisc.'\lisador imme.diato 
soli~ita.. e despotico, póde-se assim dizet'. dos ga~tos 

E' de tcdos · sn.bifll) . qne em lS50, q\lllOdo de clinheit·os publico;;. Nós temos o Tt'ibuna.l 
:\ioda. os ser"'iços public-os da Naçãô Lntzilcil'a. de Contas. m:•l orgaui$ado, toa! r:eguimnen
não tinham tomac\o o Yulto exnaordin;tt·io e taào, ê verdade, mas <tS~im mesmo organisn.do 
aUü:gido no.desenvoh·imeuto qne ho.ie obset·· de modo tal qne pôde impedir o exercício do 
-vamo;, os uo5~os l;:g-isln.dores n:lo se~pórtt'tv;\m Podet• Exect1tivo na gestão supremn. dos ne
t<.io. timida.meute como os actuaes ~ respeito gocios pulJlicos . Esse Tribunal tem o direito 

· de auto:·!sM:ilo õe de::;pel~\5 jJuulicas. do veto absohtto. 
E:r: 1850, quando u. r·eceiu do imperio éra Pedindo n. ele"{:\çito da _verba (},e 4.000:000::> 

or<;a•~<t em qu:1ntia de~: vezes inl'erior <1. em a 8.0()0:000$, lernlJra tambem o ministro a 
t]t!e é hoje or<;.nda, o Parl:tmeuto brazilei~o oecessid:1de de out1~1S pro;idencias q\te, at
autoris:t>a em l•:i do or~amento o Poder tendidas, serão outt·as tan~1s modit'icaçves 
Executivo a. :ü•rir creditos supp!emeut~res :1. á.;; condições · exigidas para <l. abertur~l. d.e 
todas as verb;ls. creditas supplemeotares actuMillente em vt-

Na loi n. 1.177, ele 9 de setembro de 1862, gor. ' 
que orçoa a .receita e tiixcn a tlespez.t do lru- Elle :<ssim se expri::ne de pa.;lnas 99 a l 00 
perio pn. ra o exercício ele \863 :1. 1SG4, sendo ele sett relatoJ·it): «Desde que não 6 dado f:t
est:\ compllt:ldi\ em 53.:SiS:606::;.')71 e :l.quella zer ua. conf:?cção d:\S leis de orçnmento siniio 
em r.J1.500:000$, cli:sp<J:t.··se no al't. 12: :tpproximadmneote a estiroativn. dos creditos 

«Da d:'l.t<t da exllcuçüo da presente lei em tlas ,·erbas que presidem à:; despez:as por sua 
deante r. faculrlar\e de :;\brir credito5 supple- uaturer.:t 1":\l'ia-reis, o c:-ellito snpplemeut:Lr 
mentares, coucetlid:\ ~o g-o'l'ei'Do uo n.rt. 4• deve se1· regulado com pruuenci:l., mas sem 
d:\ lei de í1 de sutembu·o de 1~50, só pí'dCJ·á 1n-~~:ençües, como o meio uoico de reparar a. 
·s:;,r exerciut\ a respeito d~.quellas ver1J..1s do detlcieocia. do voto legisl:\tivo uo pro\'imento 
orçamento em Glle :1s despc;a$ stio 't:tu·ün:ei.< dos recursos de taes ve1'1>.1.s. 
:po;· s·1w naturc:n. como sejam <'l. di fi.'ercnç.l Parece-nos que elevem rer mantidas nas 
dos camlJios os jmos da divida íluctuaute, a con<.lições e:tigid;tS :aclualmeote para utiliSl
porceotagem dos empregados das Estações de ção dos creditas supplemeutares com <\S se-
:\.!'rec..'l.dação e out1·as d:l• mesma. especie. gnintcs modific.1.çües : 

1." O .!\1inistro dos Negocias d:t F<lzenda Eleva.<:rio do maxhno de quatro mil contos, 
a.juntM·ti todos os anao,i à p;·o1iosta 1lo m·ça- pam os di"er:;os mioisterios, ao dobro, atten
mei?&o lla despezv. g~r:;tt do Iruperlo mnfk ta· L~ a. expansão que teem tido todos os :~;er
bel/.a contendo a ?tomencl-atv.ra dos se~"iços viços. 
-ccmp~·ehc;?didos na disposição deste artigo. Verbas ha, como_ a, de soccorros publicas, 

2. • 1\ão düo. logar a. ereditos supplementa- que poclem de ver si só exigir um supple.,. 
res . as t:erLas do orçamento nla.ti'l)as a obras meuto equivalente ao nl:l.Ximo actnalmente · 

.1JHbl íC4S.» " · .. fuaclo. 
Não ha duvida que ess.1. limitação é em Fa.culda.de de abrir em qualquer mez do 

parte ju~ta:. Devemos;, porém,_ r~conhecer exercício· creditos ús '\"erbas-Ex~rcicios findos. 
~ : - . ..... :-: . ..... -.. 

--
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- Dift'erença. de cnmbio-e-Soccorros· pu
bli~os. 

Poder ser· aberto plr~L prover, pela -.erba 
de'exerCi?S ftodos, O pagt~.mento do material 
e n~o umcamente do pe:soaL» 
··A illustt·e Commissão de Orc:amento, con

formando-se em parte com a;; considernçCi.:s 
do Sr. Ministro da Fo.zcuda. não foi no ponto 
de so.Usfu.zer o.s exigeocias do ser<iço. 

A commissão assusta-se e pNfere uma 
phrase que entendo não si! póde totr.ar como 
uma. verdane a bsoluta. :;obt·e o::. factos. 

Diz a. cornmissão : 
« Os credit<:>s suppl;meut:t r.as sito :t praga 

dos nossos orçamentos, destt·oem completa
mente tod() o esforc:.o pjLl' l:unent<W uo seiltido 
de oormnliS.'\.1' :\ uo:;sn. vida orçament:1ría. 
Adoptados como remedi'' para certas dit1icul
dades elles jü. cntmm ll•:> C(l\cu lo <la:; nd u1in i$· 
trações.» 

Precisamos examio:<r c sabe:· de quem pnt·
te i falta, si do Pocler Executivo. contando 
j:i com a. nece>sidade ú~~ crediéo~ supplemeu
tnres pam acudir aos SElt'vic;os . publicos, si do 
Parlnment•1, votando mcdros:~mente >erbns 
insufflcientes para. sntis:fatão desses seniçoo. 

O S.P •• AUGuSTO ?lfo::>:TE:o\EGR.o-E' qne o go
verno ja os pede insu:lieientes muitas ·vezes. 

O Sr.. . Al:RELIA;:.;o B;u.tnos..;. - Cabe a nós 
.. corrigir o pedido do ;;o\·erno, fazendo nm 

orçamento de accordo com ns necessidade:; 
reaes dei p:üz. 

O ministro pede mai:; que peh .-crha. de 
e::rercicios findos se r/:lg-ue não :;ó o pessoal 
CO\J10 o material. A le1 de 1862, que orçou a 
despezo. do Imperio. dc,cl:u-:\ 1n11ito ab:;ru·da
mente em um(). de suas .iisposições t:!'eraes 
atrás citada. que não diio logar a ct•editos 
supplernentwes as ,-er·bas do Ol'Ç:tmento re
lativas a obras :publicn;;. 

Ot·a. qnem conhece, :aincl:1 que li~eiJ•am.;n
te, o ser>iço publico de uma Nn~ão. quem 
conhece a situaç;1o financeira e economica em 
que nos achamos. de im [Julsionameuto Je llle
lhoramentos publicos ~~m totl;\ a part..-, sabe 
que est<\ disposiç;1o nã() pó1c ter· log<\r. 

Não sei como se po,JeJrá sustentar o credito 
do. administr-.lção brazilleit·:>. ueixacdo de pa
gar despezas desta. ord,~m. 

Fallnodo, ainda. que ligeiramente, sobre o 
Orça.mento do Ministeri·o lia Vülç.io, lembrei 
a V. Ex. e á Camn.ra qnc só nas verbas cou
signauas pal':t a construcção de estradas ie 
ferro, de fios de 1893 ;t fii1s do unno pass..vlo, 
cahiram em c:~:ercicio;; tindos nad:\ mais, nnlh 
menos de 16 mil e tantos de réis. 

Nós s:1bemos que p.'\ra um:~. divida qual
quel' cabir em exercic'ios findos o processo é 
muito simples e que l"ealmente. :t ioc1dencb. 
das divida$ em zXel'CiCÍI)S findos depende prin-

cipalmeil.te dos processos administrativos, das. 
delongas das diversas repartições encarre
gadas dos pn.gnmento:;, e não daquelles que, 
in~eressn.dos e condados nos compromissos do 
governo, com elle contractn.m a execução das 
obras publicas. 

Na t\1bell•~ auoex~ à. lei do· orç-~<tmeuto para 
n. qual já de !la. muito tempo esta. em uzo 
al>rirem-se cl'editos supplemeotal·es, está 
consignada .• simplesmtmte autorisa<~<lo de p~ 
gamento peht \'erba exercícios nntlos de <Wo= 
;;entadori:.~s, p~nsões, or1lenado5, sol<!os e óu-:.;; 
tt·os vencimentos marcados em lei. 

E' néccssario nmptiat· essa ..:onsignac·ão a 
pa~:\mento de di-vidas . provenientes de obras 
nublicas. feitas em virtude de contracto:; com 
ô govei,'U.:i ou cujo ' pag--J.men to f O!' por eU e 
g-a r·:1.11 ti!! O. 
~ Todos reconhecem a necessi<lade •!e 5erem 
pag-as di V'itlas 1h~ nalurtlza d<tS rle que trat:1. a 
consignaç-ão em ,-oga, pois realrur;,nte. elh\S 
impli~'\I~J C'Om os recu:·so;: da Yi·ia .!estes cre
dores, m:1s enterlller que o pessoal ne.::essit't
do de recursos teuua per:cute os Potleres Pu
blico:; m;lis importancia tlo ·quo o crelito d::~. 
uossa. nacionalidarie, isso é cousa. que não se 
pó· I e a• lmittir. 

Aconteee, Senhore$, qne em. vi:·turie · dos 
..-otos tio nosso P<trlamento, em que o venci
mento do pe,;soal cad(l. ' Ye~ vae meracendo 
m:~is a nossa nttenção em tletl'imeuto de 
verbas p:u~l. os melhorameo:os l'ublicos. o 
sa.crirlcio t:mto mais pesado quanto tollls sa
bemos que e improducti\'0. 

Poeqtte uü.o ampliar a autorisação :~obras 
pllhlicas ·~ 

Em 1802. como refet·i, o imperio tiuba 
apenas .'llllit receit:\. orçada em 51 mil e tantos 
contos e a su:t rlcspeza orç.\r:1. por 53 mil. 
Jà. nesse tempo os le~isla.!or~s uo imp<)l'ÍO en
tenrli:\n1 nP.cess:wio que o Poder gxecuti>•> .t1-
c<t5Se habilitado com rJnJ:\ autorisação ba:;t<lnte 
ampla. prtl~t crc.ditos supplementan:~-

Hoje que :\ noss:.\ receit<\ vae acim<\ de 
SOO mil contos, que :1. noSS<t dcspeZ<\ vae o:~. 
rne;;ma proporç.ã.o, que os nossos set·\·iços pu
biicos não só S<lxtuplicar:tm, cor.;o :•té de
cuplklll'<lUJ 110 qne eram na.quelle temr10.hoje 
que os compr·omissos siio maiores, hoje que 
uos te:'llos mn.is nec..cssid;\de de ti1·ar aos in
imig-os dii.S institui~ões todo o pretoxto para. 
explora~ão contra o credito da nossa.· admi
nistr:tç.'io, temos necessidadeinatli;t YC! de lta.
bilitar o Porler Publico com uma verba, iu
snfficiente é verdade, como prov;\1)) . os con
stantes pedidos de credites snpplementares 
:;o P:wln.mento. mas, pelo menos, supel'ior 
á.quella que ate h<>je temos votado. · 

Eu, portanto. Sr. presidente, convencido 
de que :t eleva.ç:.ão da \"erba.J2a.r-a credites sup
plementares é de necessidade capital. con
vencido de que os. apuso? que se. poderiam . . ·- : : ...... ~ ..: 
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dar por faltas do Poder Executivo, já hoje O Stt. -~UGUSTO .Mo~TENEGRO- Não con-
não podem ter logar porqute temos o Tribunal cordo com V. Ex: •• 
de Contas, que tem podor sutnciente pm":l o Stt. Au"RELIANO BARBOSA o Parlamento 
ftscali$<1r o Poder Eiecnth·o na ordenação tle acha sempre que o Poder Executivo abu~ e 
pagamentos, Clltendo que devemos :l.ttender à que 0 Poder Legislativo nuoc.'\ abuss. 
solicitaç:1o do administrador da fazenda, ele- Sr. p1•esideote, no dia. em que nós quizet·
't'tllldo a verba para divP.rsos mioisterios ao moa le;islar e vot.n· d~ fõrrna que ~e evitem 
duplo do que ate então tern sido consignada. os abusos naturaes em iodos os aconteci-

Apresento outra emendo, relativa ao trans- mentos estaremos perdiuos, e o Parlamento 
porte de verbas. , brnzileiro- é estrt ;\ minh<t opi:1ião- é o me-

Entendo que o que estil em uzo não póde nos comvetente p:t!'!' ju lgar da moralidade ou 
de fórma alguma continuar, tanto m::ti$ incn.pacidt\de do Poc.ler Executi\•o neste 
quanto 0 nobre !VIinistro da r'azen•h\ no Stm ponto. 
reln.tori0 precisa. os casos em que absoluta- .0 Sa. AVGt:sTo !\Io:sTE!'iEGRO- E' oos bons 
mente :11Jusos nü:o so podem thlr, com uzo 
desta. autoris:1ção pnrhtmentar . govet•nos que s~ prepam a re~isteocia aos 

Entendo mesmo, Sr. pre:;id-ente, que-o meio mil os. · 
seguro que tem o P;trlameoto para a.'·aHar O St~. AunF.LlA~o BARBOSA- Si em todns as 
dn c:~pacidatle e tino Zt' lministrativo dos o~ções, Sr. prc:sidente. põdc-se dizer, uão ha. 
di'l""ersos St?creL-.rio.~ rlo EstMlo P.Stá. justa- :linda. uma regi':\ rtxa par:t ~ conrGCçüe;; tle 
mente em oiio tolher-lhe oa. ioicinth·a audnz orçamentos, si os g-o>emos s;1osempre $USCe
que possn t~r para o im1Julsionamento dos pti>eis 1le abu~>\r tias actorisações tmrlameu
melho;·a:uentos publicos do nosso paiz, e tares; não é meuos verdade tamuem que os 
mesmo ?:lra retorm:l.s ad.miuistratiYas em Parhtmeut~s uão ::e t.:e:n mostrado menos 
todos os seL•vicos. snsc~ptl>eis de abusos do qu~ o Podel' E:\:ecu-

Mns, Sr. )JI'esidente, uós todos sal>emos que tivo. 
a decretae;i.o de umn. verbn. é sempre feita no O Tribunal Je Contas, pÓ!" exemplo, Sr. pre
presupposto de permíttír e ftsaçit<J de con- siueote. iu,·ençüo deste ::eculo, tem ::o.lrt·ioloem 
dições que devem apreseot:lr os servi~.os todns :1s nações onde tem sido :ulopt:lllo quasi 
publico$ . . >~sim, porém, não se pass.tm a;; nuo anumtlmente modiócaNes, modirlcncües 
cousas ent~e nós. Ao decretar-se uma verba que não passam do; il:na combina~1o artificiosa 
que conSif;De urna certa quantia pa.m p:t~- fJII~ tem-se mostrndo iMffic:tz pam fiscalizar 
meuto de pessoal. circumst.tucias se podem a receita e sot.retudo a despez:t publica. 
apr.;sent::r em que a capt!cidade do e!lcurr<:- :\ pez:u· desta creação, póae-se dize:·, os 
gado do serçiç_:O póde ser tal, que se pos..--a abasos orç>tmentarios se t.lão e repetem-se 
dispensar o ~-soai julgado uecessario pc:lo con;:tantemen:e em tollas ns nações. 
Parlamento pm'<l.realisaçã.o do referido ser- Hól um meiu uoico e ~sse meio unico in
viço. Como por exemplo frisante eu cito o depende do. Parlamento levai-o :~ u!Teitl). O 
que se passa no Estado do Rio Gt'iln•le do Sul, m~io unico Sr. pt·esi1lentc, 1la applicnçiLO 
nesse Estado t:1o c:t!umniado actnalmcnt~. t!li\Cht da rlcspe~.ll. r•ub ' ic:t con:;isle n:~ mot":t
ma.s (ptc :~ este respeito pôde tlar liçue:; a !idade 110 Potlet· Publica e nós uito teremos 
proprh" Uniüo. otitt•o t·etnlldio, <:omo p:1rcella do Podct• Pu-

No Rio Grande do Sul. 1110 tempo d;'l. nnti~a 1 ulico, com o conllecimeuto de quo oós pt·o
provioci;4 mesmo, o h·:mSt>Orte ti~ vel'l.>as foi lll"io:; somos sus1:epth·eis tlc abusos, e que por 
sempr.~ :ntlorisaç.;\o c,,nsia;n:ld:.t em todos os este abuso mesmo ,-,) tamos :<emprt! orça
or~~mentC'S. ~ mentos qne não :::ttisfnem ás n~cessi<!:;des do 

Um administrador capaz como, por ex.:mplo, serviço JtUblico, muitas ,·ezes sauccitJnnndo 
se tem revelado o illustrc presidente do E.s-: os et•ros do Poder E:t<cutivo. incorrendo no 
tado que represento, pó'le ehegtlr ao ponto de mesmo abuso e pens~n.!o quo o Poder Lo~is
econcruis<~r muit.."\S ,·ezes u:~ "t"e1·ba do pes>oal lati•o não pôde ser victima 1lo mesmo tlefeito 
metn.de ch despeza consignada no or~.ameoto siniío resignnrmo-nos com essa triste fata.li
pel:l.$ As5emblêa.s acudindo os mesmos orÇ<l- tbde. 
mentos c0m anecessaria. autot·isnçãv par:L o Eu não tenho medo, Sr. presidente'. Onde 
tran:sporte dn. -..·erba. ha n~spou:;allilit.lalle nllo se pÕ(Ie temer. 

Qual a razão por que entrando os gastos Si esta respousabilidade não póde ser e f-
feitos com a despezt\ tle materiaes ua "'"erba. fecth·o., a. culpa oão é do Poder E,.-:ecuti\·o, é 
geral consign:vla no orço.mento, sem mesmo dnque!les que teern o uever de a tornar etie
um vintém além da rec~eita orcameotari<l ctivn,.n culpa é do P:tr!amento. 
não nóde 11m :'ldministrndor cnpnz, quando Com a. creaç.ão do Tribunal de Contas em 
julgar necessario, applicar este. resto da. verba nosso p:tiz. cujos legisladortls ,·i vem sempre a 
do pessoal em diversos melhoramentos pu- imitar sem indagar da adaptabilidade da imi-
blicos ? . . taçilo, nJ.\clt, m;\i;; se fe~ do q~~ if ainda mais_ 

C:uno.n v. v GG 
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'mil:J. váz trazer pam a administraçã.o brazi-~ teem de!inicão exacta. repeti,Ja kt mais de 40 
lei:.-~~ cnxerb.r nelitt uma iustitukão que aunos uns uossas leis orçameutarias. poss;;. 

. :;i na v~th:t !::m·opa satisfnz, póde corrigil· os abrir creditas supplementares, dentro ·de 
<1-ilfdtos _das m:is .s-erenci:tS till<~nceir-.\s, :1J)ui :tut~,risa~ões e detiuiç-ües exact:1;; 1 • ·-
~tre nos. orgams:td:ol. como esta, não prot.lu- Nos sabemo:; qne o governo do. T..:mao .tem 
zi!""..i. efl'eito P•1rque ::l.S no:;s..'\S cond!çlit•s não de executar men:;almente serviço:; 1Jue pro-

•• sii.o ~'s mesmt\d: e ne:rn •• mor>tli•lMie do no~$o vccm de cont1·:1ctos feiios a cujn. :\.volum:1.ç-ão 
.?oder Pnblico nthnitte e~a institui~:iio com as nã.o se pôde absoluto.mente precisar. Temos, 
~tt·ibui<;õ~s pr.:•hibiti\·~s. coercitivas qne tem.

1 

por exemplo, os set·viços hoje contractados 
Porta!lto Sr. J:We:;iiole;Hc, a.l>undrmtlo nest<1s pa1·a introd:tcção 1le immigrautes:. . 

·~nsideeaçües apr~s.euto :t minha. emer.d:t Or:t, o P:u·t.unento votará quando mu1to tres 
-v.m;;ignanrlo autot'i$a~;ão Jo transporte cit: : mil contos p~n•t acudir no exet·cicio vitH.Ionro 
verb<• nos casos de que cll::t cog-it<t. · :~o senico tle immi;mç:io. Sabemos preci.sa-

Refere-~e o Sr :O.liin!stro da. F:uend:J. :i ne- mente que dnraute o anno as entradas de 
-.:cssiJ:;d,~.ii not:vb. no rd:1 torio d·~ 18H:! de :;cr im:nig-mntes nã.o são \Jl'<!Cisamentt• em :!ias 
annnltada ;t t:Ji~posiç~o do art. 18 d<\ lei I ddet·;ninados; che;:1. o dia :H de dezeml•ro e 

· r~.. 3tl !S cte 5 de novemlJro de lSSO. em vir- o Execrüivo em "it·tude de seu C0!1tr:lcto e 
· t-:.1.de da cp;al $i> podmn ser autor:sados paga.- I em d~<fesa, mesmo dos creditos da ~ac.rí.o brazi
roeuto;; de divi.:1as de exercic!os tlndos. fJua.udo i leim não pôde repellir :t immi;!,'ração que Ye
n •.·ct'blt tt 'l"C ns dc~:pczt15 pcrtc:1~.run' hnu,·ct·; nlla '"'·olumaodo-se :l<':im:~o do$ C'\lculos fel tos 
deixac.!o sobras. Estou de C"T>lpleto :tccordo i pelo P:~rl:tmecto. 

·Com OlS consirler:tçüe;; emittidn;; pelo Sr. i\1i-, O gon:rno u:JYe ou ni:i.o estar habilit:v.io a 
·n.istro da Fazellll:t. Reconhecemos toúlls as a.hrir ct·e•lito p:u~J. pa;::-ar aos contmct:~ntes 
ditiiculdadcs em CJIIC se Y& o Poder Executivo, rlt:~se se?rviço, que nôs jul~mos :;er condição 
cercado de pretendentes de totla ,, ordem, e I fnnil:mlental de desenvolvimento de nosso 
pretendentes que ve.em sempt·G reclan1<U' le- pair. ~ 
gitim:uneate pagamentos por serviços e 

1 
Pa~·ece-me qne sirn. po:-que, si elle ti~·er de 

· ~ontractos feitos com o r:-overno ; reconhe-
1 
pedit· credito ao Parhtm•!IHO, este :;;ô D•) meio 

· cemcs todo.; os rrne tem uln ponco de pmti- do ;\uno é fJUe se reune e sô mnito tarde !JÓde 
.ca J~ admilú:tJ'acii.o, o assedio_ constante ' votar o credito peüiúo pelo Ex.::cutivo, M!ll 
em que vive o Exectttivn por este lles:;oal que manifesta. desvantnze:n· par;t ;t :ttlministraç-;Io 
jus~amente vive r<:clamando exccnções de e p;u·a o credito do l~<'lir.. 
seus contractos ; rec:onh•3ceooos rtne esse pes· Portanto, Sr. presidente, rlesde que haja 

:; S::Jal t•aramente se c:onvençe de. impossibi!i- um serviço autorisado e desde que esse se 
· d:<.de .em qne se :~ch:'l. o Poder• Publico de cx-'.iulga necessario e a sun. exccut;ã;, infiu<\ di
-orbita.t· da::; autori:;:::~:õe;; do Poder Lc~isla-lrectameute sobre o cr~t.lito tltl ;;ovet·uo. uüo 
tioo;-o na ordenação d::.s despeza..s publ icas; re- I encontro incon\·eniente em que o Exec:utivo, 
·conhecemos qtte tod.as as explica~ües ~aúttS autol'i&tdo pelo Parlamento, possa abrir. pat·a 
}3elo Pocler Executh·o não C:invencem os di- pag:u!lento des;;e serviço, credit0s suj'>pi~;UleO
Yet·sos credot·es do :l!:slarlo de qne J•e:~lmente jllm~s rot· i!lsulficienci:~ da Yerha. São casos 
·~ã.u se uz:L de 11111 r·~!c:a·~o imm01-al do Pot.l.~r [imprevistos. O Parlamento e o gu\·erno 

' :Pabl~co ; recoo:~ect:mos .fine .::ste systt>ma. d_e não poJem prever o <lesemolvime!lto lles:::e 
~;;t~·~n~n· demars •~ or!Jtta. em que deve gt- sernço. 
r::tt· o Poder E~:ecuti\·o, como a<lministl<t- No tempo em que o Poder Executivo não 

·U:or surH·cmo do ·pair. , C<'lusa. trau~torno tinha limites na gest:io dos ne;;oeios publicos 
--~ transtorno s&l'io á mlmini:;traçiio e a.o seu isto em ::r.dmissb·el ; mas hoje não se dà o 
~ropt'i.o crerlito. mesmo. Nô:; sabemos quanto os ministerios 

Da<\o o systema. de respons:thilida.de que são hoje emt~w<~c<~dos pelo TrilmnaldeCo:.tas 
hoje temos. <hu!a a. defiuir;ão exacta do que no p:~gamento d;:s de:;peza.s publi:::as, porqüe 
:Sejam ó.i vidas de e:x:ercicios findos, qne siio o Tri tmnal <.le Cont.'IS tem procCIIi•lo com r1~or 
aqnella;; .autoriis.adp.s em n:rbr..s orçament:t- extrnordinario atê a respeito de verbas msi
rlas e qt~f! puUWll a.: um exercicio jJm·a ou- gniõcautis;;imas . 

. tí:Q, oão ~ pw.le~~smo conceber que deixem O Tribun:l.! de Contos,como está, pa:•a mim 
·d~ sel· pago:; ao~ tflve:-sos credores do Est:.tdo, é mais um lmpecllho á aômlui::;trat,:ào ~o qu() 

.. qu:J.ndo-o serviç;o foi re:dmente f.:!ito e estava uma instituiç:io !!at·«ntidortt. da moralida.1e 
autodsa.do r,elo Parlame11to. a.dmiuistr-<~ tiva. ~ 
R~conbe~mos r1ne~ uôs, em certas ordens de Por tanto, Sr. presidente, eu tenho justiti-

· -sernços. u~10 podemos de facto e nune<\ pode- e<tdo as eroend:>.s q~;e apresento e devo decla
·rem<?S avahar as >erbas precisas para esse rnr que em ,·ista da t imider. com que tem 

. ··serv1ço:> • . _ .. procedido o Parlamento não espero que ellas 
· Qrt:tl a 1:não por que deixamos de a.utorisar n~ereçnm a approvação da Commis~iio de Or

·? ,,Ex~~;tJvq !lUe, .Por e:;tas verbas que camento •. 
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Eu núo Ycnho aqui aiJres<!Ot~r essas emen- '{)elo estrnng-ciro . i\ôs somo:: umn. Nação au0 

düs por inspir·a<:ão do?. :\lguetm ; apresento-as tem neces:;irl:~de <:c llopn!<ú.:ão. de c;tpit:\es• 
por<,ne ella~ s:'i.o rllhas dH ttlll<t convitçit.O de tudo, pol'qur,, a. helll •li~êr, somos urna. 
mio h~. convic~ão de oue como Jegisiador Naç::.1o que se esta coustituint!o. 
cst:,•.loal nuuc;\ receiei pÔt· e1n1 prntic..'l. ~c omito ' - t ' . • l >o-' l d r d I . t tl:lr Sn.. DEPvT.~no - E' dar (10 go>erno 
met.o::. e~'JI c;m.o t:,Js a or ,e era. em >t:s a meio· de a"'ir le"'" l:1e •e 
da. Org"lll:ll$:\l,:ac> QUG temOS. ~ '<> o'\ . I U, • 

Rtlcoohc:co que não h:~. noestc ponto pari- O Sr..._ Amn:r:uxo Ru:no>A - As necessi-
dade entre a Ol'ganis.'lç::to qu.e vigo:·a em me111 dad_es sao. palpltantes e o poder coercitivo 
Es!aclo e o Estado Federal. est~ no Trthnnal de Contas. ~ão podemos ter 

O SR.. Ln:.:.. BACüRY di~ nm aparte, 

O ~:'t. ~\uRF.Lr.-l.xo llAR!'OSA- Bem; si no 

ma1s escrupulos rio qne havia antes de existir 
cs*~ T!'ihuaal. 

Tenho concluído. 

mecl:anis~o ct.:t :<olr,linistrn<ito rio-~raud~usc S~o lirh1s, apoiadas e enviadas ;.i. Cummis-
a Assemhle::~. e S!mp!esmcnte orç<~.ment;u·1a e 5i!o t!e Or~amento, ns seuuintC;i 
tem ellrt. to::rnpo cl<:J fitzet' Ul!ll ex;,me das r.les- ~ 
peza5 e re;;pousabilb:ar immedi;~tamente o Emefl.das 
poder· incumbido de Jhz·~l-as; reconheço oue 
!lo me~1uismo complic.'ldo tio g-over no '<!a\ 
'Cuião esta mc<lir!;1. não p<id<~ ainda ser re(\li· "'o projecto o. 142, de 1895: 
sud;' com a exactic.!i!o e effie:iencia que c pa1·a. O nele convier : 
de::ej::r e acho · mesmo que a itJstituiç-:io do 1•, eleve-se de 4.000:000$ n. S.OOO:OOO{; a 
T::oHmo:1 1 de: Contas nasceu ent:·e nós; como verb<\ consiguar.a it :~ber·m·;, de creditos sup
entt·e :1s rte:n:~ is mv:õ.us, o•uedecendo a uma plemcntat·es; re,·og<'ldas as disposições em 
necessidade de ordem •it;'l.l, para. ser r h' de , contmrio; · 
antepar-~ aos abusns do gov.ern!l. 2a, ::1. autorisação de ahertrzra de ct•editos 

Atteudeudo '" que de-..·e s:er desde já or~- pela Yerba- Exer-~leio:> lindos- comprehen" 
nisa.do •1e!\ti'Q de nlOI•Jes que o habliitcnl uo der;\ não só o pngamento ue p~ssoal, mas 
<:ump:·imeoto de seus destin:os, sabendo, como tambem o 1le matel'i:ll e terá log;u· desde que 
sabe toda. a C'am:tJ-:.r, que e:;:se TJ•ibnnal tem se Yeritique a iusnr!lcienc:<~ das verbas con
sempr<' cumpeido ri~orosnrneu te os seus cle•'e- -

1 
sig-nadas no orçamento ; re•ogadas as dispo

res. ~:lbendo IJUe o desen\·c•lvimento dos nos- siç(i.:s em contrario; 
sos servic:-o:> publicos c hoje rlez ;czes maio:· 3\ E' ('I g-o\·e:·uo autorisa.do a fazer o tmns
do que no tempo em que se: dant a cons1c-n•~- porte de sobras de umas P<\l'U. outt~\S sub-con
<;<1o de (jl.J:Üi'O tniJ .:;ontos poam credito,; Sup- signaçvc:> OC Ulll:t ffiCSIIIU. •,•erba, bem como 
plementa.res. tendo conheciir:.1ento ·rropl'io dos n:I.S de um<\ mesma \'CI·ba ria consignação do 
pedidos coustantesdect•e:litossupplementares pessoal p:tra o material e vice-Yersa. . 
pat·a p:rg-ameuto de exercicios findos, tendo S. R. - S:t.l:\ das se5süet<, 23 de sctembr0de 
coullec!mcnto pt•oprio o perfeito de que a IS\l5. - .·lw·eliaao Barbosa. 
CO!lS_if:uaçiio ele oito mil caontos. pediria pelo 
m:ntstro, rept·e:;entarà pequena Jl:wte do Ao art. 2:' : 
que realmente :Oe ha de precisal', não t··nho "\ccresce;1te-se-:.. ma.nrbr entreóar ao 
r·epuguanch\ em apt·e:entar e.~ta emenda. e arcyj•reste •.lo E~tarlo do E5pirito Santo as 
entcnrio que o Parlamento, conhecedor dos alf.das do culto c:\thvlico do antig-o collegio 
factos como ê. nrt:o deve t;,uubem rejeital- a. dos jesuit•'S •.laqn~lie E.stado par:t. terem o 
(E.a um. aptt;·tc.) eles ti nu qae sempre tiveram . 

A q:lestão ~ qne nt•S tr:m1pos ôelicados em ~- . . . .. • <>· , 
que nos :tcllarnos qu:t!quer f;\! h:\ i!ll'i.ue S~ R. . - ~·\~i\.d,\S se,~õe:s, 23 de S~terobro de 
tlirectamente sobre o credito do nosso 'O:l.iz, lSQo.- Gatd:no Loreto . 
porque. o in\mi~;o uão esc:olhe armas, 'pelo\ ·\.o a~t ..,0 . 
contton.r1o tra.t:' rle escondE)!' tudo qnanto de • '' · - · . 
justo póde amparar 0 credito da no~sn. oas- .~ccrescente-se - a l)agar ao Dr, Albmç 
cente 1\.epu!"Jlica, referindo-se ã. moralidade :Metr•'·. !eute de por.t~:;uez U.o cn~'So annexo a. 
que h:wi:\ nos tempo~ mooarchicos, sem :em- F<l:cnll.:<'?e do H.cellc. os '·cuettnentos que 
brar-se de que o Parlamento brazileiro não de_1x~u tle. re_ceber desd~ a data_ de sua de
dá :10 "'overno da Republica meios de manter m1s5ao a~e a. d••. sua ret?tegraçao, b~m como 
.o seu ~redito na altura. em que foi'coiloc..'\do ao arce<llago Lu1z Fr:mct_sco de ArauJo, l~nte 
pelas .ad.miulstrações passadas. (H a tem do mesmo curso, os venctmentos. QJ~e <_!etxo~ 
apm·te.) de receber ~esde a ~at<'- da sua JUbtlaç,.to ate 

E intlae directamente sobre os contractos, a da sua remt~graç-..to. < 
porque, por fitlta. de ioioeiativ:1. individual, S. R.-Sal:\ das·sessões, 23 de setembro de ., 
quasi todos os uossos· servi.ços. são ·executados, 1895.-GalcliM .Lo1·eto. . · 

' •:Y 
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Additita 

Fica. o governo :1Utoris~1do a maotlar pag-r,r 
• · ao desembarg:tdor a.pose:ltado Antonio da 

Cunha Xavier de Antlr.a•le. os seus ordent~dos 
de :~goslo :~ dezembro d;, 1::.'91, cahidos em 
e~ercicios findos. 

S. R.- Snln. dns sess:ões, 23 de setembt·o de 
1805. - T•·indade. 

o SR. LUIS DETSI - Trnlando-se ue do~s 
pedidos feitos, em 1893, outro em 189<>, 
por pessoas ditrerentes. porque e como a 
commissão oeste prt~jecto, que, seguudo suas 
proprias p;davras, é moth·ado pelt~ ccou::e
nienci:\ do refundir •unbos em um so substttu
tlvo» escolheu nomes p:m\- n. prer.mmcil~ ~ 
Porque não autorison o governo a contr:v::tn:, 
por concurreocia pnblicn. com .9nem ma1s 
Yanta"'ens c>rT~recosse, a coostrucçao do ramal 
fe•·reo"de Sapopemb;\ á. !Ih;\ do Go,·eraaflot:? 

Ninnouem mnis peditHio :1 p:\la>ra . é eocet·- Porque não lne detet•mtuou c~sa constt'ucçao 
1•aua ~discussão o: adintl:l n. ,·otação ntJ que por :-~dmiuistração 1 
a Cornmissão de Orçamento dê parecar ::obra l o sa. TnmrAz D~LFI:->o - A com missão 
as emendas. , podia refunolir l 

Continúa n 3~ discuS:;ão de proje~tc> n. 83 A• I o sa. LU1z D&~I- E" exact:.mente s?tn:e 
de 1893, autor1snodo o Podar l·.xecutJYO al e;;se •iil·eito que $i niio coote~to, tenho dun
controct.'\r com o engenhe::·o ,\yre:; .. P_<'~np~o 1Jas. Demais, e 'sabido que :;. ndmioi:<tr<IÇ<io 
Co.rvn.lho c Sou?.o. c Josó .'.u;-usto vJc-1!'"· ou th\ Estt·;~da lle F<.:I'I'O <:entra! do 13t·:,zil t~m 
com quem melbot·es '"aotagens otrerecer, a estutlos f<~ite>s acerca •leste rilm:~l, como se >é 
constrncção, uzo e gozo de um ramal Cerreo t.lo relato•io do }1iDistro ola 1111lustria. \"ia~::.o 
da Est..1ção de ~apopemba á illw do Go\"~r~a- c Obras Publicas, DO. pag. 180: « Eu1 teulf\0 
dor, e outros melhoramentos, nas cc>ndrçoes a ,1dmiDist1~·~::to <lo. estrada pen~Ciu J.·,n~M' 
Que indica. um t~1mal Ja Estação tle Sapopemba ã il!1a do 

Go>eruarlor. IJUe tem :mco:-ac!o::tro sumcieute 
p:ll~\ estabe!ecimento Ô!J docas e nre:l ba.s!an_t~ 
ampla. part\ os res;>ectn·os armaze::s; :1ao 101 
ainda poSõiiYel re~:o:neç.1:·. o estut!o tlasse pro
jacto pelo mot\\·o :>lluJi.Jc ((alta de ~>erba), 
cu:ap~iodo nãv demomr cntrct..'\n!o ;,. so!ução 
dasS(: proiJJemn.. que se impve. -:t 

O S1~ . Luiz D e t.si- Foi co:n ;tppre
hensõ~, Sr. presidente. que n.ssisti ;t p:t.~a.
gem deste projeclo em 2• o!iscn~ão. ; em um 
esclarecimento d!!. hom·ndr~ Comrui;;;;ão de 
Obr:1s, sem uma l'•tln:\".rn ue esto:~"-'O de quem 
quer que fosse. 

A 3• discussão, felizmente, jã não C.'lminba 
com o silencio qne t::l.lll<J me préoCCUj>a va. 
O illustre ucJ•ntatlo pelo lhtricto Fedar:~l, o 
Sr. Thoa::a.z Del· uo. levantou ohjecçiícs c 
promette <'Olltiuuar o seu •·studo :: re:;p<!ito; 
iremos ou vil• as e:q>licac;ucs do :nuito ni~tin
cto e competente relator, o ~~-. Bueno t!e 
Andrada, depois tl~s miuh11s morlest:ls con:;i
uer;~çües. 

A rninh:~ posição ne:;ta tribun:\ é p~rf·:ita
mente expliC.'\\"Cl. um;JL YllZ r1ne se trat:L u:-~ 
AlfandeA"a •le J niz de Fór:1. E;;ta conqnist:1, 
que tanto custou aos nnhl'E>S I'Gtlt"P.:Sentantes 
de l\fioa.s ria legi~latur·a tJ:tssada. · p:·~cisa ~e r 
tirm:\th\ em bases solilias poi' nós outt·os qoe 
receheutOs :~ herança. não podendo esttw 
sujeita nos ~1~1r~ d:3 '\l~nm:t meài·lo. menos 
refiectiJa, aind;\ q~.>a inspirada pelas m:ds 
patrioticas intenções. 

O projecto que se di:5cute é :t fusão de tlous 
outros sobre o mesmo :-~ssumpto. um de 1893 
e outro deste anno de lSQ::) ... 

0 SR. Bm:xo DE A X ORADA - Não apoiado. 
E' um substitoth-o; tem idéas novas. 

O SR. Lms DETSI- E" um suhstitutivo, em 
cuja confecção penso que a commissão o:<:erceu 
um cet'to arbítrio ... 

O Sa.~JosÊ C.U\LOS- E' um caso inteira-
mente novo. · 

Nestas con:lic;õ-1s. porq u~ não se h:t de 
ouvir a. opinião no Pod~r Executivo? Porque 
rlab:at• dn la•lo o-s e~tutfos li:~ Estr:-~d:\ de ;.·er-ro 
Ceotr;\l e l~t:.:er estn concessã.o a particulares? 

o Sr. Jo~i:: CAW.O$-E c! Í$SO de cCimpet~ucia 
de gcn-et':IO ~e:'lll? 

o Sll. L~az DJ,-r:<r- Acho IJ"" ~iHl, sobre
tudo coostituiud,, o i>l'OJ>rio g!l\"ct•no o r;\rnal, 
I}Ue é real:nente uma. dependencin. um pt·o
lo;~g-amento u:t !in IH\ Ja Cuntral. E' por i~o 
mesm" que não compt·ehendo t:st:t cr,nce.lstlO 
o. p;Lrticnlares. Seria o mesmo que ceôet• um 
trecl10, cowo n<t Bat·ra do Pirahy a Entre 
Rios ou da Ceotrnl a S.'\nta Cruz. 

O Sa. BuE~o DE A~DRADA- Fica :lt·mado 
que é um proloDg:lm~Dto da Estra>l:t tle Ferro 
Central. 

0 SR. Lt.:lZ DETSl- Não. S1·. presidente ; 
qne 111e perdoe a Jistinct:• commissiio. p:or:t :\ 
qual não tenho a menor intenç;io ele magoa, 
m:~s não darei meu voto a esta met.!.ida tão 
extravagante. 

O SP.. BuENO DE A~DR.'I.DA di u:n ap.'lrle. 

O SR. LUIZ DETSI -Pergunto ao nobre 
deputo.tlo : si a Estrada de Ferro Centr:\1 per
tencesse a um particu!o.r, serin conveniente 
que o ramal a que se refere o projecto e nas 
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-eoõ<iiçõe5 em que se est:l.!'lelece a couceS&1o, 
foss.~ esta 'feita. a outro pa.rlicular? 

0 S!~. BUE..'10 DE A:-;oR.,I. 0.\.- fia estr:ula. ue 
fer1•o cnjos troncos pertencem a uma compa
nhia e os ramaes '"outras . 

O Sa. Leu:; OET$1- O no3~o caso é muito 
espl!cial, e este argumen.to nf1.0 ser>e. (Ha 
tal·io.< 11pm·1es.) . . 

Nií.c "e me nccuse ue levantar narren•as a 
iuif:ia th;t part.icuh\l' e sô ftllere r <t exp•Lnsií.o 
1i:ts :':.l t•·ibuJçõe~ do go\·erno. Sabe V. E:c, Sr. 
pre~irleotll, pot· •loutrin.m m:\is de uma vez 
por mim aqui expeudidas, . que nií.o tenho n 
menu!' ~rmpath:a pelo soch\lismo o.le E$tauo, 
Goc a. minha. fôrmnln ·é a lle Spencer- ma
zi,;lo do! liberdade sob o .nini,no de qotemo. 

Que:·o que <L ioiciativ:'l. pal'ticula •· seja filci
Hl<llh\ ::emp!'e, sem os omb.'\r.tÇO$ que traz a 
conce~-io met..tphy3ic.• d·~ um soveroo crea-
dor. i!l\·e:1tor tle progres:;o. . 

Si o il !u;;tre rl~t·utado,. rel:\tor do proJecto, 
ti>~sse on>i•!o o meu disc.urso sobre a reforma 
ilo ensino ju•·idico, tel'i:~ ·d:;to •ltte rlilato. até 
abi as fl':tnqtthtsda livré concurrancia. Niiose 
tr,a t;\. porém, de desenvol\'er tloutriuas a este 
!ll'Oj.•osito, nem ue ex:hil)ir erndi<:ii.o que não 
possuo. 

Sejam logicos o~ nobres t!epn t\dos e propo
nham a ,·end:t t!tt Estt·a.ol:t ele Fer't'o Centr!l.\. 

0 Stt. BüEi'(O DE ANDRADA da um aparte. 
O SR. Lt::tz DET:;I- Não discuto as '·aot:l.

:!et1:; jl:\1-:\ o sel''·ico puhlico que t1~1ri este 
t::tm:)l, \·antageos nas q uaes a.cre•iito. Tenho 
apenas clnvi.-tas soht·e a conces..-<ão :\ particula
res e a J'CSJs<·ito desejo conhecet· a opinião tio 
Pod•!l' Ex~cnti\·o. 

E:ncaraodo a que$1ão S<lln•e o ponto de vist:~ 
t!n Ali'aml(!0:L ole Jniz do Fór:t, ententlo que o 
~:ntrJ!•<:•stu •1ue se pt·opo~ na illtíL tio Go,·et·
mvlor nüo . •leYe se•· cc~itlo a particul:u·es. 
(Apar:.:s .) 

ilha dn Goveroru.lor j:i. existisse nas condições 
do pt·ojecto e pcrteoee3se a. particulares, ern 
r!ever immediato do E3t.1.do 'i':tzer a su~ desa· 
pr-opriaç~o pot· utilitlade publica. 

Não me VI!Oham dizer que isto é um pre
seute ao ~.:>verno. uma vez que oão se pede 
~Lr;mthl de ju~os, privilegio ue zon:.~s ou ou
tr:~o sot·td de ont<$. 

E' bem cool\eciua. a marcha. de todas as con 
cessões. Ou :lS vantagens são muitas u as con 
uiçihs do polido. e neste cn.so nn.d:~ se oppõ 
a. qne o Poder Pnlllico bve a. effeito o. obr<\ ; 
ou não são, d mais tarde veremos os pedidos 
lle :!arnn tia de jut·os,i.le subvcoç;i.o onde qual
quei· outro <\Uxilio, e lá se vae a illusão pri
mitiv•~ do valícso orcsente. 

Não r!i.z:1m que ô E,;t·~do não tem dinheiro. 
agora que li:! pedd o c1·edito de 15.000:000$ 
para re:gular:sar a Ceolral. 

O SR. ARTHUH. ToRP.Rs- E porque não the
r;\:n ;ttê agorn 1 

ó SR. L 'GIZ DET:SI- Julgo cumprir o meu 
deYer ·I~ repre:Sentaote defendendo os intet·
es~es ol;t Estrad.l. de Fe:-ro Central e os do 
Thezouro quanto :i Alrandega. uc Juiz de 
Fóro., requerendo a opinião do Poder E:t-
ecuti>o. · 

O SR. Lxxs nE . V Asco~CILtos- Chamo a 
:~.ttençiio de \ ' . Ex. p:tra. a o.oomalh\ que se <hi 
no ?roj~~to ou parecet'. .Je estar este nssi~nado 
velo .Ministro u:t Viar.ão. 

O S~. .-\RTnt:r. Tm.!:\E3- E' engano de 
V. Ex. ISS!> toi em nm parecer anti;.;o. 

O S1<. Lnii: DETst- E' e:.t:tcto. Tem r:tzão 
o m~u col\e~\ lle haoc:HI:\. 

v paNc:-~t· nssiguado pelo íllust1'e Sl'. !lli
ni:;t•·•• lia \llo'lnstr·la e Vhte·:i.o ê ue 1893,1)U:lOdo 
S. Es. mnito dignnnlente occuptt v a. uma des
tns cadeiras. Mus e$te projecto de 1893 foi um 
dos lltl ru:iio :u·IJitral'ia exercida pela acluo.l 
commissiio, .::oJltt<\ que já protestei sobretudo 
peln. <:siXllha tamlJem a•·bitt·m·h\ dos nomes dos 
con!X!ssion:trios. 

Qn::!mlo se tratou :'l.qni tia creaç.ilo da Alf,•n· 
deza •l·~ Jair. •.le Fóra, uma. das razões que so 
:ttJrescntn ,·:un fl'll'tl a IJM fi:scnlisação do ser-
Yi.;o, cvi :audo-se o coott·al.~<tndo, era que &S O !\R. :\.r.Tnt:R TORRES - Responderei o. 
c:tr~as. tle:;tltl a descarga no por·to até a en- V. E:t. nes~e ponto unic::unente. 
tre.ga. em Jui:z; de FóÍ':t, est:n·am continua- O SR. LütZ DETSI- 0 meu requerimento ê 
mente sub as viSti\s do governo . · t . t . . 1i't segume: O l't'OJe<: o JU'opõe que o serv1o;:o SeJa e1 o o 
por t•:trticulares, rompendo-se aquella conti- « Considerandô que a. administração da Es
nuida.•le de llS('alisacão por tmrte do goveruo, stratl;\ de Ferro Central rlo Bt·azil to!m estu
que só é e ll'ecti vn. de SapClpembi\. em deante. A dos realisados sobre um romal dll. E:itação de 
este r~s~eito desejo ouvilr o Ministerio da Fa- Sapopemba ã. ilhll. do Governador, como se vê 
zen ela, que ;\lias tem.se occupndo do assumpto do relll.torio do Ministro da Iudustria, Viação 
existindo já. o bem elabo:rado estudo do dire- e Obras Publicas; 
ctor ger<tl das reoda.s d•) Thesouro.,Não po- Considerando ainda. que a concessão a que 
derã .tah•ez a concessão. ~1ue se discute contra- se refere o projeeto n. 83 A comprehende 
riar palo.vr.ts assentadns por este l\finisterio1 estnbelecimentos de cães, docas, molhes de 
.. " Em.resumo, para. mim a. sit~a~-o _e_ a. se- atracação, armo..zens e mais installações ne
guiute : si o raa.a.l fel'reo de Sapopemba. à ·. ccss:.t-ins para: o serviço de carga e descal'ga. , 
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deposito de merc:ulori:l3 e entreposto da ~1- dade com que entt·ei nesta discussiio. subre
fant!~:.::~ de Juiz ue Fó~a. ; t_uào var:\, acautelar o progresso coutinco e 
··cou-~ider:.mdo a evidente con>enieoci:\ de 1lrme do Est;<c!o t!e ::\lioas. (.illuito be,;r. 1nuito 
ser ouvido, em assumi' to de ta~ m\turezn, o 5em.) · 
~!,tiuisterio u:1 Pazeuda, que uelle .iá se occupa, . . . 
como se vê do bem e:t.,bol'l\dn rolntot•io do \em a Mesa, é .,hdo, apoiado e l'OS!o em 
director das Rendas PniJ!ic:ts do Tllesou.ro F e- discussão o seauinte 
derol; . . .I 

Roqu_etro que . o_ prC!J~to n. S3 A volte a i Rcquer:mcn:o 
respect1v::t com1mssao, anm de que sej:~ con- , 

: sult;\ÜO o Podet· Exec1utivo, por intcrmedio ,· 
1 

• . . _ 
1 dos ~fioistros da. In•l!a:>tria, Yiaç-:ii.o e Obt'<IS .. Con:.1derauuo ~ue a ::tdmtOIS~raçao <.a Es

PubHc.ts e <!n F:l.zeml(~ soln:e ;\ utilh!;vle pu-j•rad.~ •!o _Fe_:·ro Central do Brnztl ter~ estudos 
bl!c:t da conce~siio fei!..1. :~ JXlrlicu!are~. exa-, ;:cah~,uo:.. -:-e~r~ u~ 1:~1 ti; Est:~ça?.,e: .S:"!.
mm:\ndo espectalmc:He s1 mtu h<l u~::rtul'lJa~~i.o ,,.opem~'l. :t tlh.~~o l>O'\cJn~J~., co_mo "-: ·~do 
no :>erviÇ{I <);'1. Estr:~d;~ ole Ferro cêntml,a!nda r~latorto d~ muustl'o d<L JnuustrJ;t, v1açao e 
mesmo f.: i to p~,. esm exc/11$:'!1'1mc»t o:: o o·ar~r1o O·JI:;\:S ~u bhcas; . _ 
do ;·amal, e :;i nii.o .} p•rejn•licial :~ zisC:\Iis:\ç,ii.o • ConsHieramto. :u~J<\ que :.>. couccssa.o :1. que 
düs car~.1s dostioadas :i. .-\lf.,ut!a~ c!e Juiz ue ss ref.~re _o prOJeC.o o. S3 A, COUli:Jreheucle, 
de F<\ra.,. ~ est.'\bei:C1men to de caes, . d~C.'\S, lllt)l!tes de 

• 
1 

atr:tc:tçao, a.rmazeus e ma1s JO:>t:lllaçoes ne-
0 SR. ,THo:.nz DE.LFI:'iO :- , . . E:t. <·e':e ces:arins par~ o serviço de car-;;n. e dc:;.~:tr!;.l. 

acc~escen .<w no seu ~~·e_que~·unen to qne SeJa e deposito de mercu:lot·ias e entl'e~osto d;L Xt-
oundo o governo-de :~l:aas. · t'anuegt\ c.Je .Juiz de Fó1-a.; 

O SR. LuiY. Dl>'l'$I - Nii.o terei duvid;\ nisso, COn:>idera!ldo 3. ~:vidente cooveniencia de 
tanto mais qn.auto o g o\·e•·oe> de :.\iin:ts não ser Otl'l'ido, em a:;sumpto de tal natural.<l, o 
.poup3. despeza;; par:l·tlotar o Est~tdo r.o:u um !liini;;tetio da F<l7.'.! :tda, que del!e jà se-o::cup:t 
etlificio impor-t:~ntissimo p:wa <l SU:\ AlfttndC!!':l., como se Yê do b:!m el:tbo:·.:.do r~l;\tOI·io do di
que, oa. opiniito nnto~· isadn do uirector líns rector dt\S r endas publicas do Thesouro Fedc
t-:.enilits · tio Tbesour•o Federal. ·constituil'il ·ra: ; 
um;~ Alfaodega. de pr-imeira ord-!m, um:\ das Requeiro que o projecto n. S3A 't'Olte á 
melhores do paiz, sem t!nvida. Ba.;;ta. dizer_ respecti·•a commiss;'~, atim de que ~ja con
qué o· adificio do ~xpw.lient~ o os ciuco ;;•~n- ::mita<!o o Pouet• Executh·o, pot· intermedio 
des :trm:J.zens rle que :se CO!llpüe e:; tão vl'1;:'1do:; dos :lliniste;·ios elo. I odustria, \'i;'lc;àu •) O !.Ira:; 
em 1 . :~5S:OOO:;: .. Alêm tlisso ht\ a c:onsidet•:•r Public:ts e ela. F.u:enda o h:'ualml!nte o governo 
us •.lemais dependeudas, como capat;\àLs, tio est~Wo ue !\!iuas. soht:C :1. utili<l;•dc pul>liC:l. 
Tior:.ão f:xteru:t. e interna, n pp:orelho~ hy·\t·au- r h~ couue;;sfto f•!it:~. :1. p:trticuh\I'Cs, examiuaudo 
licos, m~.ter-ial rodante intcruo, balauc:;1s, mO"- e;;po?ci;•lmcntc:> si n;io ha. [l"t·t:u·!Ja<:<io no :;et·
bi!ia.s, etc., etc .. que elev;~r-ão muito :tt]Uc)lio viço 11:\ E:;tra.ln. •lc r't!t•ro C::nt1•al, ainda 
orç.'\mento. !llo:smo fi:ita r)().· .:.<la t:.wlusi::atllr]tllt: v t1·a;i!yo 

Isto si\-:> not:'ls tirar~:\S do mesmo rel-t torio . I elo l'(l.;a.u/., c :;i não~ J.n·~jndbinl .-~ fiscalisaç;1o 
f{<?.eodo :t. ma!s intE:it·:\ justiç.~ nos ;:;~nti .. da,; c.'\l'õ-tS t.lc~li nau:~s ú. ALf;tnt.lt!grL ui! Juiz de 

meotos ;alt:\mente patr·iotlcos do.> :nombt'QS Fóra.. . 
d:1. Commissiio de_ O_br:l3, ."'utt·e os quae~ couto s. R.-Sal:~. u::.s sessões, 23 do :;etemoro de 
o meu :wugo e d1stmcto comp.'\uhe:ro_,,c b:1.?- 18\.15.-Lui~ lir:t.ti . 
c:t•la, o Sr. Arthnr Tor·t·~::, appello pnr:.\ S::. . 
EEx. no ~entiuo de a.poial'e!U o meu requeri
mento. O S r . Bne n o d e A.ndr .ndn, res· 

ponde aos ot-a.•lore:; que se o~cup:1.ram da 
O Sn. Jo~· B~nLAQt'A - DesJe jà declnro di$cusS;io do projecto que concede um 1'amal 

a V. Ex:. •1ue 'l'Oto pe_lo requerimento, !XIl'que ferreo de S..'lpopemba il ilha do Governador. 
Dão >ejo nelle inconveniente algum. o Sr. Thom:tz Deldoo não 1·ecooheceu no 

O SP... Lt.:rz Dr.:T;;t -- A~radeço a. declaracão Congresso a competencin para tl;tr esta con
do distiucto .lleput;do pelo Ceari e illustre cessao e sim a Municipalidade, argumentando . 

. membro da commi~sil.o. que este serviço é do domiaio da Tiaç;"io nr-
Como jã disse, uio sou cootr~ itléa. contida. baM. · 

Do projecto ; :~.penas entendo q ne de•:e set·l A Uoil'..o tem intet•esses lig:tdos a linha-s que
ouvido o ~ovel'tlo em :.s;umpío om r}Ue dire- I pet·corr.~m um ::ó Es!;IIIO, nm :;ô ruu:1icipio, e 
ctamente é iotereS5;.d:t, :1 ;vJministt·<w:io pu- l no Ois~t·icto Fe•lel"i\l h;\ exemrllO das c:stl':\(!<l$ 
blica, e a eujo respeito a mesmn. tem estudos 

1 

dtL Tijuca e do Corcovado sem pro.resto .:l;Ll\lu-
íei t~. . nicipul~dade . 

Ao concluir, ~ppeHo ai11aa. pá.ra os ·meus Demais·ha. completa: confusão qu:mto â dis-
oompaabeiros de baneaua que '\"eem a siocerl.- tio:cção entre linha ferrea. e linha. de boud. 
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Todas ;s distinçães qne se ~em pl'etendirlo 
fazer teem desn.pparecido cclm o p:-ograsso d :1 
·~ivilisa.ção hum:tua. 

A linha. pa.rte ele um ponto da Estl'acla de 
Ferro Ceotral, de um ponto •lo domínio tia, 
União. e tel'mlna em um porto, ponto tam
benJ fóra. da :tl(:aJ:l. nmu!cipal. 

Os pontos de po.rtida. e •lte chegada de uma. 
linha. é que a definem ; por tanto, não calle á 
.Mnnicipulidade f:tzer <t conces..:;;1o. 

O projecto concede um caes, am entreposto 
a serviçu de porto e só ao Lcgisbti·;o Federal 
compete resolv€:r de accord•o com a Constitui
ção •htRepu!.Jlica. 

Quanto á d•~t1omin:l.Cão do projecto. o orador 

coocessiio, porquanto no caso 11ue se discute
ca~e :\União resolver sobre o assumpt<> ; se-;
gumdo, que nos moldes actua,es, finalmente~ 
a Commissão de Obr:1s Publicas cousultou in
tcrílsses g:e:-nes,' jámais se preoccnp:illdo com 
i:tuiv!t!uaJidatles. res!Jeitando· apenas o pri!.l· 
c i pio de I ivre coocurrencia. 

\'oltaràaiotl::. á tribun:l. e então tomar-:l em 
consideraç~o os argumentos quo a termina
ção da. hora fixada pa.ra esse debate o obri!,re,, 
a~~- -

Fica a discussão adit\da. pela boro.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 

decla.!'a quo fóm p:-ese:Jte a commissiio um E' annunciadn. a continua<:iío· da. 2" cliscus
requerir:lenw pedindo a co·uce>sü.o d:\ linha, sii.o do projecto n. 112 •.le 1895, estab€:lecendo
simplesmeme. apparecendo depois um proje- 3 modo por que deve ser executado o acca.rJo 
cto mais comvleto. q11e ~o!ic.ita va -raml.ltlm pri- de (!li e trat:\ o· art. 5• d:t lei n. 1 S3 c, de 23 
>ilegio p:u:\ a coustrucção •Llc cites, o.rmazens de setembro de 189a. para o fim d~ rea!isar-se 
nlf<tn(!egados. etc. _ a trans::~rQXJci:\ c.h<s <:!missões e resoecth·os 
. A cou~mis;;ão reu~1iu o req_l;;~t'imento ::o prl}-· l:<.:>"tro,ç do~'uc~~ ~i e emi!>$ão _reg-;ou:\es p:ll'..\ 
.)ecto. lundm-os. mtroduza® o ~tO mes111:w 

1 

~ &\t:\00 d~epuuhc:\ do Bt·.,zll. 
terirpc algumas idéas su:\s, inêiuindo· -o no:no:: ·· ---:- .. ., . 
do ma.i;; acti~o para respeit:u· uma p:·cferecci:~. O Sr. Benéni~t.o Leite ence-
deo.ntiguidade. tara a z~ discussão do projecto otl~recendo il. 

O Dt·. ~;.'aukli:t do Alenc:nr pediu que se cvnside:·a~;io da C:'l.mara um substitut:Yo. 
riscussc o sen nome do reqnerime!.lto e por .Mais tnrde e Sr. Aristitle:; de Queiroz apre-
isto uiio ti;;ut"t~ o :~cu nome . sentou um outro pro.jecto e o ;;r. :\iayrink 

O ·or-J.C!ur et:tcmle qu~ de1:e ha>er unHt le- deft:!ndeu o seu parecer, co1no rel:ttOt' da. m<'lio
gislnçiio re;,rul:td•lr:~ dess.'l.l; concessues. que ria da Commis:siio de Orç.i\ment•) e t·efutou 
melhor serão r.:itns por concurrenci:t pub!ic:~. os arg-nm3utos com que o omdor justidcar-,\ c 

O S:•. Thomaz !Jeltino ~utcnde que o proje- se11 Sttbstitutivo. 
cto •oivla a, prop!'iodaue. Em seu primeiro discnrso prccurou des-

i\ras on•l~: h:~ violação d.a. propl'ied:\de no. e:npenhar-se dess('. tarera.; cabe·lile agor'a. 
ueS:lpNpt'iac:~io oecussarht e in,ló:nnisau:l.? responder ao;; discursos, d.os honrados depu-

Poz· ün,le passa 'lll:tlquel' linl;:~ fel'\'ca. não e ta<los peln. B;ll!ia e por .Min;~s e t;tml,e:n no do 
int.lispcus:n-ul ~ d~apropri:11çilo~ SI'. Albert0 ton·es. que sewpre nKtnteYe ua 

iJis~c -se aimh~ que a linh:l, sen•io de utili- discus;;ã:o o seu p1·imitiYo ponto de vista, 
dado llllolic:J, o go,·erno de••·ia fazel-a. da. incomp•~tencia do Congresso par·a. decidir 

Mas, qnamlo a Commissi~o de Orçamento das raclamac:ões dos Bancos rcgionaes, que 
'·em pt·opot' a suspcnsii.o tfe: tr:\balhos inicia- d·~•em pleitear seus direitos perante o ?ot!cr 
tios. deYem-so empJ·eheuder· JJO\'OS tmtmlhos . Jtlflici:u·io. 

E' um raiU:l.l u:\ Central e a. boa lpgic:t ConYétn com o Sr. Alberto Torres em que-
mau•.!:\ conce1ier o tronco o. uma. empreza e o o projecto substitutivo do honratlo deputado 
r;unal it outra. pela .Bahia importa m:'l.is em um;\ reforma. 

O governo er~• sempre q:ue a administro a b:mc:1ria. um•t remotlelação do Bauco •.la Re
iudu:;tria.; o verdadeiro systema é o da Ame· publica, do que em um meio de resolver a. 
ri~"l. d<> Norte. · questão especi;1l qne ora preLJde n. atten~ii.o d~> 

Entende que M estradas Hm nosso p:tiz de- Poder Legislativo, :l. indemnisaçüo aos B:.m-
''iam pertence L' á iniciativa. particular. . cos regionaes. . , . 

E' eontm o :1rrend:1mento tln. Centrnl por Apo?.nlls o :1rt. 2.0 desse proJecto refeT'e-se- a. 
motivos estrategicos e políticos; não, po1·ém, questão que se tlebate, e o seu proprio autor 
por principio economico. A livr·~ coucurren- o reconheceu quando atllrmou em seu dis
cia deve determinar as tariüiS. E' partidario c11rso que a lei do 23 de setembro :üudo. :não 
da li>rG iodustria em materi:!~de -viação ferre:1. tiver:\ complet<\ cxecnção e qtJe era pr.ecise> 

A : um :\parte do Sr. Thom:tz J)e liiuo re- reo•·~niõat· o B:mco. da. Rel'aolic:\, atim CG 
spou.!é que urna linha. de !ferro imlustrial e tol'o~r-lhe a.pplic.weis - a.Iiunms uisposir;õ..os. 
econamica jiunai:> está prepau<lda para tornar-, dessa lei que approvou o decreto. de 17. de 
se em linh:\ estra.tegicn. , dezembro de 189'2, ou substituir-lhe a.lgumas 
·· ·Acredita, pois •. ter -demODIStrado .. a . compe- por outras ·que . entende m;~s ute~s. _<: :pto-
tencia. do Poder LegislMivo para. fazer essa; ticúas. · .~ 

•, ,, 
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o nobr•e depu~~do peln. Bl\llln. criticou Se\'e- r ~t·L -1° do tlecreto de 1·7 de j:tneiro de 1890, 
. ramente a a ap!JiicaçiiLo tl:\ lei tlo 23 tlc _se tem- tsto o::, c1ne tenham feito emprestimo :i. ln.
bro cspe::ialmente no• ponto que obrrg;t_ os voura.. 
Bancos e;otraogeiros de descontos e depos~tos Esse decreto dividia os juros das apolices 
a realisarem pelo menos 50 •;. do seu c;~pttnl constitui tivns dos lastros em duas partes, uma 
no Brnzil, meio que <;c reputur:l. e!lia?·'~ p,u~., que tlulla. de soiTl'er :t reducç-.J:o e outr<t que 
ruauteu~t· uma taxa. regnl<\1' tle_cambto. _ tinha de ser entregue aos Bancos em com-

A Cama.t'a tem ago;r;t do maUlle~tn.r-se nal.l pensação e como ~arantia aos emprestimos â 
sobl'e uma qnestiio b.."\ncaria, e n_rsso acom_- 1;~,-oura, de onde ·se conclue que os Bancos 
pa.nh:t o i Ilustre deputltdo p~lo R.ro de _Ja~c-1- qntl os uão teu harn feito perderam o dit·eito a. 
ro, no estudo fJUé fez t:lo prOJCCt::' substrtut1~·o ~ssa pat•te. 
do hom·;uk' deputado J~la Bahia, mas srm A·· outra pt\rle dess~ artig-o do substitutivo, 
sobt•e :t indemnisa~ão que recl:\ma.m os B<tll· · '}ue determimt a. coo>ersão dos lastt·os ouro 
cos i~ vist:t •Lo art. 5• tla lei de 23 de set_Ml- pat'tt apolices. alim de ~;e 1itzer- ''· coutagem 
bro c que uão foi feit;lL pelo E'odet• ExecutlV"O, aos jnros, afasta-se ainda do 1wojecto que se 
pul'.JUe não lhe foi po·~Si>·:L cheg.u- <t accor<lo dis·~ute e do substitutivo do ot-:.•do:·, po<·que, 
co!ll üS recla.m:mtes. . . desde que o decreto de 17 de janeiro apenas 
- Deix<•, portanto, de~ pat•te o snbstttnt1vo c-ar,tntia aos B:tucos a. cont:1zem dos juros em 
em su" ~encro.lidt\<l>:> pt\t'i\ o~tu•.bt· .o Sê:< , .!Jarte com reducção e em pahe como garan
ar·t . 2•, que mais pt·opriameote se relet:e .~o tia dos emprestimos t'eitos.a couclusiio a tiror
nssmnpto em questão e qne co:tsagr.t oplllmo ~e é que o~ Bancos que não ti verem feito a 
divel'gente ele qu:mt:u; L'or:1m expc::;ta.s no so:to emi.>são sol,re apolices, mas ::;im sobre ouro, 

. da. commiss:1o .e no df.,iJate. . nã.o dev~m ter direito a uma rpwuti<~ cot•res· 
Entende o illust~·-~ d~v ~tt:\ti.O pel:\. Ba~Ja. poadento a eõses juros, porque o ouro não os 

que <1. liqni!Laç.ão do; ~hrertos e obr·rgao:,•es Yence. 
eutt•e o govet'Do e os Bancos põde fa~er·-:se o antot•llo decreto de 17 de janeiro de IS9ú 
recolhendo-se as notas por elles eulet~idãS ~ tinh:\ em YiSt."\ extinguir n. divH:t fnud&da; 
re~titu1 Utlo-se·lhe o h•st <O dessas eru1s~v:!s · ct•e:<mlJ tl.;stie IO"'o a. reducçlo dos juros, e 
"\in.da assim parece ill!(!Yi~a.vel a. reorga~isa- a autorisaçãt.> do deposito e Í11 ouro a este ou 
Ç<io do 13aqco d:t Repubilca., porque _a ~e1 •le ilquelle Banco não quer dizer que este depo-
2~~ de seten-i~ro dete1·1:niuon r;ue a em~ssa~' ?o; sito vencesse juros como o deposito em apo
Bancos re.zwones C•.)l'J'c;;,;e di: enlao ::>OI) a l lic~s . 

r~~ponsab~lfdade .· tl~qntell~. ~:111 <:0~. pas:a~~t::~ ~ão p1·ocede a critica de ser detliciente a 
p._ua C!l,e :t p~opned.tdc tt,,, .tpoltce:. qu "· 1:1ol :mni5ac;ão qne o or<\tlor co::~signa em seu 
>llt!~lttc 1.1->~to. _ . . , ,.,.. , . snt•s ~itnti,·o. porque já t.lemoustt·ou (• orador 

\o-se:, POIS. qu•.s S·: na o ~ô.le _.ho.l:· ~- ~.::ei~ 1_ •:11 •~ o ::• "'el:llc nenh'llllfl. indemnisa~:iio deve 
n.?. r~c.l·~l:uuc.:ut~ ~~"" n~t~~:- c ,\ :ntr.e,..,. -~ 1'1,~1~ ::n~ B·•alC•:S pelo facto de Lhes ltl\'1'~1· · cass.'\do 
J..,tr os :sem nrn.~ t crlll>tld,J~o ~or.ipld a t'., ' UI• !:Ide emissora · o zoverno c~t;~v(l. em 
quelle <;_~t:ti •Oi"CIIIlC~ttu •le ..:rc•hto ~ profun<h · 'U ~lircit,llimit:tndo ;_ dot1:> anno$ o pro.zo 
att.:r·nçaQno melo cu·ealaotc do pal:r. · ~.., . 1 , - · .• ,.. • . b~l d 

Si t'o,;se o momento •les.;a. t·eruotlelnçiio. si ,.ara ro~np •:t~t _::.uas err.t:o::.v~•· e::;ta. ~ ecen o_ 
a!!o1~1 ti\·csse ,1 C:\m:tm •la awr·ovu.r 0 decr.:to c·,:~~~ p~na :w::. mfractores ,\ pert!;t da con
.... 1- le d ,. n b ·o I" 18')'' \'l.lt-tnti•> ·~ lei qu J Ce:>::-<\O. 
ue ' t c7.e, 1 1 

. 
1 
'' "'· ;• , ' • ' : ".' O qne se l11es deva apenas é ojun1 d<ts apo· 

tem a d;l_ta d., 23 ~~~ s.temb1.0• t,d~ez .t0·:'~ lice' contado de accordo com o decr•to de li 
l~e:-t accetto ess:l PNWCt•>; hoJe, poro:~~1 • ~ tl:t· de j~lMiro c é o' que consizM o snb ·titntivo 
ncrl e t•oaco prudentE• talvez e:;se :tlvttt·... 1 '. d ' ··~· l . d · d. ..: ,.. d 

U o§ 1•· do art. 2• ,lo rn·ojecto_o cl'itica-o. tO.~!,\ or, 1 "~·' ~·t_U . o ~m a n_antoll::._açM ~ 
d. d . · ,., do· ·uro' inte'-t"U:' ac.or·do entre o Executtvo e o~ Baoco" oue a. 

t7.eiJ . o q~e" cont:J,..•~m "J " "' · ·::-. sombra dn. lei houvet•em feito empre"timo· a até 17 de oeze:nbt·o tltl 1892, data. do decreto •. . · d ~t : · .. 
1
. , ~ ='d 

e 11 e 0 "'O>erno etrectuou a fusiio dos la,onr,~ ou 10 u~. r.as aux1 tare::s no . sent~ o 
Ban~~ dos Eshldos tinidos d~t Republic:\ e do \le ~e-~em gamn;ttdas as letras llypoth~cn.rt;tS 
Bmzil' e n unificação d;\ nossa moeda b<tn- ennttrd<\5 em _vtrtmle ~~s~es . empr~s~tmos e 
carla, quando integr2Les fossem devidos, não com_ '2-•. promos~::~. ~o a.u:salro::. fc.'t"' n; .e1. 
deveri<1. ser d'1. data. d•) decreto que só nasceu P~:s_,,,~do _a re:::;pooder o d1scur-.o do Sr. 
de u:n:l. necessidade •de occ.tSiiio e que te,·e ?lfaJ riok, ~~z qne a Camara e o or.1.dor :~ce
su;t sancç~\o com o actó legislativo que o legi- b~m s~empre con~ o acatamen~ que lh~, ~~
timou em 23 de sete:mbrl.l ; até esta úata, poem .. s 'erdaú_etras:ompetenc:_u~s._ as ~pw~oe~ _ 
portanto, na hypotb.e:3e do substitutivo, de- de,~. E~. sobre tot~,i.S a:s que:.toe., _e:s~ectal 

. via-se proceder a. ·co~tagem des~es juros. m~.~~~ a::. que c~nshtue~ .:ua especu\hdade •. 
E~se pagamento na.o l>ódeser mtegral, por- Contesta, perem, a optDJao do· honrado de-

. que essatTanta.gem só- ·de"e-caber aos-Bancos -putado.quaodo.atnrn:a.que.o. decr.eto.de.7. de.,. 
que teuba~ cump1·id1~ <\ disposk.ão do§ 4• do dezembro de 1890 · nao tra.nsferiu as letras·. 
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·dos Bancos regionaes, mM tão sómeote as I O B'1.oco ole Pernambuco. organisu.do pelo 
emissões. · decreto ele IS de outubro, fez a mesma. cousa 

O decreto de i <le dezembro nã.o pocli:t re- no •lrt. 4::l . 
tirar as emissões dos Bancos pass.tndo-a.s 0 Emissot·do Norte, organisado por decreto 
paru. outro, sem ao mesmo tempo du.r-lhe o de 19 de junho, uo artigo I, consiguõ- o 
lastro cot•respondente ú garantia dM emissões mesmo. . 
cuj:'l. responsn.hi!irla.de a,;.~nmia. Eotrando em outras considerações o orador 

A ·interpretação dada. pelo nobre deputndo, respoude a um ap:lrte do Sr. Mayrink di- -
a queu1 responde, ao aet. '1• do decreto citado z~ndo que uma vez cassadu. a faculdade -
não é acceitavel, mesmo porque o decreto de emissor-J.- os ·Baocos não podiam continuar 
li de janeiro de 1890 dist:õe que as apolices com os privilegies em.-nados do art. 3" do 
que constituíam os 1<1.Stros dos B;~ucos re- decreto de 17 d<:: janeiro •. 
gion.tes fossem inscript·Js corno inalieo~weis E' o decreto de 7 de úezembt·o que manda 
e e"a.ctameute por essa. fó1·m:~ figuram no fazer :\ incot·poNtçito não só d:\ faculd.ade 
Tllesouro, c <~Ssim sendo Joio :;e compralieude emi::.;;ora, <'.omo dos privilegies. · 
que se faça. a tr-.J.usfet·enc'i!" das emi$ões, ii- A e~issilo er:\ do~ Bancos regionaes e como 
cando os lastros na. pt·opr-Jedade dos Baucos g:wautt<\ dess:t llav1a lastros; uma vez .cas
que perderam a faculda.·le emissora. sadu. a emissão, naturalmente estes passa-

O decreto ole 17 de j:\D•eiJ:o niio foi uma re- riam w pet·tencer no ·Banco d:t Republica. 
forma bancaria isolud.~; o Sr. Ruy J3;\rbosa .... uu1 apa.t·te do Sr. Mayrink diz que a lel 
ao publicar esse dect•eto tinha em >"ista não de 23 de setembro dá. a proprietlade destes 
sómeote le~istar sobre a; rerorrna b:tne3ria, lastros ao Banco da. Republica e pelo regi
mas ainda. f:1zer uma re:fot·rna. tioanceil-a e men do decreto (!e 17 de janeiro as apolic:es 
eco·nomica, e ·isto está eXJ?resso na exposiç;1o eram · inscriptas- com-a ·clausul:L··· de··inalie-
de motivos, que precedeu. o decreto.de li de naveís. . -
janeiro. · A lei ma.ada entrar em accôrdo com os 

E, com effeito, nessa m:esmu.data fez S. E~. Bi;.ncos regionaes, mas para iudemuisal-os 
pul>lictn• o decreto n . ]()4 sobre Sjcieda.des sómeote e oão pa.m e:trectuar-se a transfe
anooymas, e a doutrin::~. do art. I• desse de- rench\ dos lastros e da ~missão. A transfe
creto abrange, por S9tn dtuvida, os Bancos que reocia. da. emissão .ià se fez, a dos lnstros não, 
depois se orgaoisaram. por~m. como sabe o nobre. depu~d~, pelo 

E~se .decreto obriga.v;t ~ts sociedades :tnony- rn~ttvo decla.rndo no relatono do l\1lutstro d:~ 
mas bancarias"' re<\lisaro~m dentro de dous Fazenda. 
ao nos, pelo menos, dous terços do sen cu pi- O art. 1• do projccto do nobre <leputado 
tal ; logo, nã.o colhe o argumento do illustre manda. calcular pat-a a iodemnisação, como 
deputado por Minas Geraes, de que o decreto limite, o producto dos juros das apolices du
de 17 de janeiro nã.o lia v h . m:\l'ca.do pra.zo r:\ote 15 annos, 
algum para. qne os Biltucos completMsem O ora.dot· niio s.1.be · oomo conciliar esta. 
suas emissões, mas que o c;~pital f"sse rea- questão dos juros das apolices com a. d~\ in
lisado com um:l. entr:tdla nunc:t. interior a •.temoisaÇ<\o. 
lO % tão sóm~nte. S. Ex. entende que se devó- uní.:t. iodemni-

E tanto não é assim que n:t. exposiçito de s..1.ç;"io pelos prejnizos causados aos Bancos 
motivos o ministro t"a.z o calculo da. l'C(lucç-:i.o co:n os lucros cess<tutes dos privilegies iohe
dos juros e deix:~. "I"Ct" \·em clammente que es- rentes á faculdllde emissor;~; estes prejuízos 
perava que dentro de curto pra.zo o capital sobem acerca. de 50 mil 'cont(IS. 
em apolices estivesse tou!o realisado, operao- Entretanto o nobre deputado manda dar 
do-se ao mesmo tempo a economi<~. dos juros uma indemnisaçãó insignificante, quasi a 
deSSM apolices, eu. dispo.sição que .citou· do quarh parte. · 
decreto n. lô4 mais força. vem dar :\essa. ar- O illustre relator, como vê a Cam;\ra, está 
gumenta.ção. ' em contradicção. 

E vae ,·er o nobre deputado que essr. dis- O orador ê maisjnsto, propõe que se dê aos 
posiçiio dos dous terçQs d•o capital, consignada. Rancos muito menos <~.inda, não ha duvida, 
uo decreto n. HH, foi ex•aro.dn nos proprios porem dó. aquillo a que elles teem dir(liLo no 
esta. tu tos dos B>tncos. sen entender. : 

O R\nco União de S. Paulo. organisado por Si pensasse, como .o nobre .deputatlo o Sr •. 
decreto de .19 de abril d,e 1890, dezla.ra no Mayrink, sobre os pt•ejuízos dos Banccs, 
art. 42 dos seus estntnto•s que se fundou. de t.11a. ndaria no seu p.roJ· ecto cobrir esse nre-
accôrdo com o decreto n •. 164. ..-

. • .. . . JUIZO, • . _ . 
O Banco · da Balna, organ.tsado por decreto O prOJecto do nobre· deputado por Mioa.s 

de .. l2 .d.e..m:lio,.. consigmt, :~.- mesma_cousa .. no manlla.faz~~:_ a. conversao dos lastros ao.cam-
art:;54 "de seils estatutos;:" . - ·. ; . .. ' bio do dia . 30 de setembro ae· Í893; .. dã:ta:- da:-

C:\tuara v, V 67 
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expedição do decreto ll':lr:>.. execnção da lei de 
23 do mesmo mez e auno. 

Porque::;. Ex. não ;manteve a me:lma.opi
nião de lSQ:~ rnanlhtndo que ~• conver:>iio fo:::;e 
feita ao caml}io de 24 '? 

Lembra. que no seu primeiro 1liscurso sus
ten tou de <~Ct:ôt·do com o seu pa.recm· e o :;eu 
projecto :• OI•inião <le que não :;e devb pag:n· 

. jui'OS de <\p:•lices ;~ qmaesquer- · Ba.c<:os l)ne 
emittiam sobre om·o. Nilo adntilte !Mt'a esse 
fim a conversiio dos J~s:tr·o;; metallico::. 

O Sr-. con~elheil·o Mayr·ink, su~tenta::ulo a 
iullemuisaç:ão por lucros cessmlte:; e comb:\
tendo o simples paga.mento dos jm·os. em 
r80~, amrmou d;~ t!'ibun<~ ~te assim os Ban
cos que emittiam sobre ot:f'<:) não teriam iu
llernnis:.ção. 

O -orador chi\ma., pois, em auxilio de sna 
opinião a. do nobre deputa· lo por lllions quando 
discutiu a lei de 23 de ·setembro !l.: 189:3 . 

Dcpoi:; lle outJ'<l.S considerações, o orado!· 
termínu. l'esponc.leudo a um aparte 1!0 St•. 
Mnyr-ink-si o nobre deputado sustenta. ess<> 
t>piuiiio pelo ·facto de não h;wer o · dect·cto de 
li 1le jaoei:·o de 1S00 n1a.rcado p1-:no tatal 
para, o complemcmto d:ts emissões.; si pnrtinclo 
da.hi S. Ex. CJUer clleg-ar ao resultado de que 
O ~OVeJ'UO llftO dt:lYlil tCl' ffi:ll'C:HlO O prazo c,!o 
doi1s auuos, como l<:z o decreto de 7 de de
zemhru, pam ~e elrcctL:m·em as emissves ; o 
or:\cJot· pot· su;~ vez c'\hega :\ este outt·o rc:;ul
tado: qne o;; Baucos se org"auisa.r:~.m. gor.;u·;~m 
clC; todos o::; fav"res th l\li, c eatr·etauto fl!l\le· 
riam <:heg-ar ao Ji_m do prazo da.s c~u~essõ~ 
sem h;tverem re:ths:Hlo mil contos s1quer de 
emissües ~obre apolices ! 

Os Bancos cobc1'tos com pletanv.m te de f: L ,.o
rr.s. e o Pot!er Pnitlir:o completalllente illu
tlido r.aquillo que tinh(~o em ,·ista, isto é, :~ 
reducção dO\ dh·i.Ja, j :i. no 't'alot• das apoli<:e$. 
jú. nos juros a pagar. (Jfdto ltcm, mu:to !Jc;n.) Com relaçfw a es>a mesm<t q ne~tão de con

vet·são de l:t~tro o uo1Jl'e dP.put;ulo sustentou 
aind;l. em 189:3 que os juros das n.police:; do 

. viaiii sei' contádos sollre o valor dos Jilstl'os O Sr. A:l·i ,;;;t"fde,; de Queh·o,;. 
lll'Ímiíivos e · isto por c,wsn. do Banco Ba.hi:l, - Sl'. presittente, o ultitno discur:;o elo uoht·e 
•Jue, tendo 13mit.titlo :;.obre ouro, cc;1verteu deputado pelo Rio de Jaueiro e o t!iscur:;o 
depois o lastro· em apolices ou quantia. que ttcaba de proler-it· o nobr·e deput:tdo, o Sr. 
dupla. Bensdicto Leite, obrig-am-me a voltat· i~ tribuna 

Com e.treito, o Banco da B:thia., dizi:t. então e aproveitnrei o ensejo para. complct;H· ao 
·s: ·Ex., constituiu o seu primeiro l~stro em· mesmo tempo alguo:a.s obsel'V<\ç:ões que tleixei 
ouro e depois, por tr;~ns;::cçüo, aliás feita de incomplet<\S quando me occupei do assumpto. 
encontro ás disposicões do llecretc -de 7 SS. Exs . qu;llific.u'am de reform:t i>an
de. dezémi>ro, conver·teu. o lastro em apolices. C<'l.t·i[~ o substitutivo que <l.pt·escntei. Tenho 
E' conveniente, dizia ai-ucla o nobre deputado, necessidade ele protestrlr contra estt qualifi-

~ que n<t indemnisação sn determine que os ju- cação, que importa nadn. menos do que cha
ros das apolices devem ser cont<tdos, n::<o sobr•e mar sobre o substitutiYo um:t prevenção 
o >alor do 1:1stro actu;tl mente existente, que muito natural e justa, contra toda e qnalquer 
é duplo do pr•imitivo e o Bauco ji~ lltct·ou idéa de reforma. que se pretenda actualmeltte 
regnlar·mcnte com a. emiS::;ào dnpht ;;obre o fa1.er no nosso regimeu bnucario ou moneta
onro. Pois bem, o projecto do nobre depu- rio. 
t.:Hlo ag-ora n:io consig'!!a esS<\ mesma idé:\, o São cous:~,; muito ·difTerentes . 

. · qne afiás devia fàzer S. Ex : pam ser cohe- Reformar l<m ::;ystcma. um pl<1.no, um regi· 
ronte. : mento c retocar ou Jnoditicat· quaktuet· lei, 

Pelo fJW~ acab<\ de mostrar o orador, o seu qualquer di~posiç~i.o relativos a esse as:;umpto, 
projecto enr.r.ntr:\. apoio, ate certo po!tto, GJO são con~as muito diJTereotes. 
opiniões emittic.las pelo nobre deput:u!o o Sr. Esti~ mr:ito Jouge de s:.Jr uma t·et'orma IJan-
!\'I;tyrink em 159:3, por oc:casiãt) de discutir- se c:.tria. o substitutivo que apresentei. 
a rel'orma bancaria. O or.ulot· 1&, P<ll'<t provar Não pr-etendo alterar nem o systema esta
essa su<i affi:-nmçi"io. 1!i·vers"s topicos de dis- belecic.lo peht. legislação <\ntiza, nem o plt.no 
cur·sns do Sr. i\Iàyl'ink naC]nella êpoc:.l. financeiro que está em vip-ot• :· 

Quanto :.to Sr. Alberto 1'<•nes, a. quc::n tam- O men suustituti\•o vÍ:;[L <lpena~ corrig-i!·, 
uem respom1e, o orador diz que S·. Ex:. man· melhorar uma lei que nem siquer pôde-:;e di· 
tém o seu primiti"l'o ponto 1le vist<l. 1ht. incom- zet· uma lei b:.urcnria, que não se ref~:re a OI'· 
peteoci::~. do logisht.tivo. pnra re€olvor o <:~\so, ~:~.ois:1ç[o lx\oe<n•i:\ do pai:.~ ; é umc. !oi que $C 

porém confessou que<~ solução c.larla no pro- applic.t e.xclush•:.tmente '" B:.tnc:os emissores. 
jecto do orador era a solução· rigorosamente Meu substitutivo tem apenas por··um salvàt'' 

· · ju1·idica. da-reclamação dos Bancos . :i.nconvenientes, li~cuuas que são notorh1s · 1Ja 
o·()raclor torna. bem saliente cst<l. declara-· lei. 

,- ~'-1o que fez d<t_trilmua ~· S~·· Albc1·to ::ro~-res; _Dis~c S. Ex. que tm_ta.va-se lla reorgauisa-
. Jsso pesa. mmto em lavor cJo . proJ•Cto tio ~·;ro do Banco da Republica. · . · . 

-=:·· rrador ;:poi5·:.lS·~,opiniõe:s r' e --S.-Ex.. são·:. ~e- -~ -Ora-,~ diariamente·· os ·Bancos .reformmu-seus c·· :: 

grande 'Valor. ' . - · · · · ~tatu tos, aug-mentam ou dirniunem -seus ca· 
.-
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pitacs, sem que isto· imtpor te reforma bau- situação .jurídica. dos Bancos como derivada. 
caria. dõ.\ ilnposiçi1o de uma·_tJeaa p::los decretos de 

Consequcntemente não s~ pôde aioda por 7 e 17 dezem1J1·o de 1890 . 
este !a.do C<>osiderar reforma baucari;\ o sub- Ora, esw. llrpothese esti claramente exclui-
stitut ivo . du. nos tet·:nos d.;J. lei de 23 de setembro. 

Não altero absoluk.mm1te o systema orga- A lei refere-se :tos direitos e vanta~ens 
uico do B::nco, 11 iio mocliôco o sen regimen; que s.~o cassados por <;lia propria a direitos e 
as modiiiC<lÇõos prop·Jstns cons~tcm uni C<\- vanhtgeas quq ~ão cnss:tdos sob funrlameoto 
mente em .;levm· o seu. ca.pital de l80:0!JO$ de interes5e publ!co, isto · é, sob a fórmn. de 
:~ 200:000$ e :\lter:w al~nmas disposi~:ões nma •iesapropri:l.Çiío por utilidade public:\, e 
dos estatutos relativamelt te á esober<\ da não em vit•tu•le de tJenas impostas por qual-
suas opet'M;ões. • quer disposieão de lei_ anterior. 

lsto ufto constitue nrn:~ reformn. brtucarht e lsto se deprehende· clammente dos termos 
muito menos uuHt refornt<L uo regimen estt.- da le:, quan<lo não uzou da e~press;to-di
IJelecitlo peh~s leis de ond.e nasceu o Banco da reito~ ~ue foram cassauos- m;tS da. expressão 
Repul>lica. -dm31tos e vantagens que lhes são cassados 

Isto posto, pass:> o. considerar o snlJstitutivo -empregando o verbo no l?reseote. 
em relação ao ponto do debute, em relaçfw â Conseguiotemente, r1u:mto ús basesjuridi
quesli:io da indemui&\\<i.o ao-.; Bnucos regio- cas, Íl<l. perfeita an:.>..logia. na soluçã.o proposta 
naes. pel& nobre commi5Si~o e pelo meu substita-

Nito obsbnt·~, estou de accórdo com os illus· tivo. 
tt·es lleputados qm\nto á observação que fize- O üireito à indemni~ção ê indiscutível e 

_ r~m de que<~ ml_\teria do substituti>o, com- iuqnestionavei; a i'órm<t reguladora Lia. in
qnanto restt;icta; deve, ser estudada C<>m ·demuha~ão, a a.cc6rdo, ê -tambem íncontesta-
calma,deve ser rellectida antes de ser reso_l- vel. 
vida., e conseguintemeute deve coostitnir PI'O- A situa.çio jurídica. que 'eleve . reguhn· a 
jecto eu1 separado, que não seja. p:~rte in te- àprec_inçii.o dos direitos· e vantagens dos Ban-
grante do 1n·ojecto da. commis&t.o. eos, e aquell"' qne é creada. pel:~· propria. lei. · 

Estou de accôrdo com esta. observa~i.o, e àl:,s, e ahi coineçn a. divergencia., qur..nto-
accedêndo <tO convite í'\~to.pelo illustre de- ás· b;tses pata - :L . . detet·miu,tçiio-- qu;Lntltt- ------c 
pulado pelo Rio de Janei-ro, vou pl'opor a di- tiva. d:t indemnisação, o snhstitutivo afas; 
visU:o Llo méu substitutivo em du<~s pa.rtes,_ ton-S.) completament(! do projecto da com
pam coo~tituit• ut~t o substi_tutiv~ pt·ort'i:l.:- missão. . _ - . . · 
mente dtto do pt'OJecto em dtscussao. constt- A comm,:;sao preten:le encontt'ar chwe:~.a e 
tuiodo :1 2" pnl'tC um projecto especial, que procisüo IDil:Sm:> ue;;la p~rte .dtt disposição do 
set·it remettido à comrni~;são compete:l te pa.r:t art . 5•, e e .t só encont~ei obscuridade e intle..-
sobre elle dar p:micer. termi nnç.ão. 

· Se.iti-me perroittido, porêm, -.;-olt:tr aincht a Realmentente, serh impossíve-l , chegar :t 
al~mnas cons\derações,no sentido de estabe- uma. solnç.i~pratic:tem 'l"ista üos termos d;t lei. 
Jecct· o ruerito compar~~tivo entre o pr<',ject() As t.ases co:no ellas estão fol'muiadas no 
<h~ conuuiss:io a o subsltitutivo que apresen- art. 5° da lei de 2::: d :; setemt•r·o de lS\):~, são 
tei. tão v:;gas I(:H~ é impo~siv~l. mediante nm ac~ 

Disse o illustre deput:1.do, Sr. Beuedic~o cvrdo com 'JUalq~er miuisterio escrupuloso, 
Leite. que, quer umo., qnet' outrn. solu<;;tn resolw~r tl. quest:to. 
:~oprescntav~t o inconveniente de set•em intei- Portanto. resta sôm~nte est;\belecer a com-
t':.unente ;\rbitJ~n·ias. p;ltação entre o modo de resolver· a questão 

Não tem raz:'io S. E:x . pe1<'1. parte. -pelo do qt.:a;t-tum., proposto peln. commissão. e o 
menos. que se refere ;~o meu substitulivo. modo proposto uo meu ulti:t1o substitutivo ~ 

A solu<.<\o n~ln tem (l·e <Wbitl'a.t'h\ . O que faz a commis.>i.io '! Não considem '' 
AJ> h .. '1.sesj11riclicas en• que assseutam as duM indemnisaç;io sujeit<l. n. condiç:óes previamente 

soluçõ~:s, o acctiNlo é perfeito. estabelecidas de n.ccordo com o estudo mi-
O meu substitutivo, <\Ssim como o da no- uucio~o e a annlyse do. verdnüeirn. situação 

br·c commis~J.o, l);'lrte da hypothesc, do, sup- dos Ba.ucos, nnte:> c depois dt\ lei de 23 de 
posiçi'~ de que a s'itunçã.o j uridic<t dos Bancos, setembro de 1893 . 
:~ considerar na questijo, é aquelln. que foi Por um processo extremamente sumru:l.rio · 
cread:\ pelà lei· de 23 de setembro, conside- e arbitrM'iO; ella. · <\SSig-oa, como importancit~.
rando est::~. lei implidt:l.meute subsistente dessa iudemni:;ação, a- somma. correspondente 
todn.s as outras dispc•sições que mediaran. ao producto ~o juro das 3.polices depositadas 
entre o. decreto de Ol'g-nnisação dos Bancos, e. ,lumnte um .. pel'iodo qüe· ella.ussen_ta. · em . .15. 
'-~ proprh\ lei. · . . - . . ; .

1
aunos . . .. · . --- · . ·, : . . : ·-:-~ · 

· :.os -·mustres --úevutados=- ~ngn_at<~rtos. -- do : -O .. _su.bstttuttvo.-.pelo .• :-.cntl'atio,_pt•ocu1'a. <llJ7 _,_ .. _,_ 

-vôto . elri-sep~\rado iu$\;;'tiram eli1'coosidert\r a. pro;çirrt(l.t·-s~ · .q\"·"nto - Jiossi\:et ·:di\ -iqúantia~:- -
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u~virln. como imlémois;ncão •. em vista das fixar o - .qt tantlt>n - da iudemniS.'\Ção. como,. 
-vant.:.l""ens reaes que os: Bancos potlerülln ter pois, em sub,tituiç.ão vamos dar-lhe ainda. 
colhido do uzo da emissão, si uella. se tives- mais ;wbritt·io, aind:~ mais incertez.'l, um 
sem mantido desde n rlat~ da sua orgtt.nisação campo aiod:t mais \'aSt? 1 Acredito que o rni· 
até â data em que a lei lh.~s c..1.ssou ess-1. ra- nistro se achar<i em m:uotes emb<\raços do que 
culdade E:missof-.t. estava. 

Tem por coõsequeucia, o substitutivo umn. Vejamos por este _Jnd? como é resol_vid<~ a. · 
base menos arbitraria. · questão pelo substitUtivo. O substttutlvo 

Vej:~mos qual :t. cliffereo('a arithmetic.'\ compüt.:.1. precisamente as di1l'erentes va.nta
eiitre a. somm<t a indemnisar e:n um e outro ~ens, os di lterent2s lucros que os Ba.ncos po· 
caso. ~eriam ter colhido do uzo da faculdade cmis· 

Segundo o projecto da com missão, a im- S<'rn. desde n. d:lt<\ da su<l. creaçiio, até a dat:J. 
portancia a restituir aos Bancos a titulo tle em que lhe foi cassad:~. .~ faculdade emissora.; 
jodemnisaçã.o. tem um limite maximo cot•res· ava.lia, firma, port;\nto em term ... s muito res· 
pendente n. 24.000:000$000. trictos o direito dos Bancos, precisa muito 

T;\l é a som ma que produz o calculo feito melhor;\ qu;\Otia. que deve consti tuir propria.-
nas bases indicadas . mente a indemnisação, e facult;~ ·~o governo 

Dessa somma l:m a, deduzir a. cliffereoç.11. 0 ensejo de realis<~r um;~ operação vant~jo· 
entre as emissües rea.li!sa.das e os deposito;; sissimil. no ~!ltender do proprio Ministro dtl. 
feitos, diffet·enc.<\ que pôde attingit• no maxi- Fazend;\. 
mo :1. 4.000:000~0. Em segundo loga.r o substitLltivo separa a 

De modo ~ue; segundo o art. l• do projec· iodemnisação em duas partes : a restituiç:1o 
···-to-da commissful, os 8a1etco:; terão de receber ·dos·· lastros desaprf)priados·-sob a. fórma de 

·uma som ma. cujo limite maximo e àe _apólices ouro, r.estitue o objecto desaproprh\do, 
20·.oo0:000$000. tt•ansrormado em melhores cóndiçõe:; em relu

Mas, pergunto ao illustre relator da. com- ção aos Vltlores desses lastros; calcúla-a pre-
missão: est:~. somma dev·e coustituir a. som- cisamente como si esses lastros tivessem sido 
ma: t•eal, effectiva. que dleve ser entregue aos desapropriaolos desde 23 de setembí·o . 

... Bancos, ou constituindo um limite maximo, A· di!l'erenci;\ arithmetica· é de cerca de dez 
impede o miuísb'o de e:;t.~lJelecer el:ltre O e mil contos. de maneira. que estreita, nful SÕ 

. 2Q.OOO:OOO$ a quantia que julgar couve· o campo do nccôrdo em que o minis tro tem 
- ·niente ~- de se-- entender com os Bnocns, como qua.si 

o sn.. l>LWIUNK - E' o limite ma.>:imo. que precisa em termos matllemn.ticos a im

b Sn.. AtWTlDES DE QuEIROz - Então te· 
remos a. inexequibili•lade uo accordo. 

Si o os tet·mos da autodsação do art. 5• o 
ministro não se julgott habilitado a resolver :1. 
questão pot· um uccor>do, muito meno;; o 
poderâ fazer com umn. basa tão Yn.gt~o como 
esta. · 

Dar 2ü.OOO:OOO$ como limit~ maximo é 
amarmr as miios do ministro. é <.lar· lhe base~ 
muito mais vugns, muito mai:; ince1·ta:>, mui
to mais recusaveis do qt~e :tqttelhls que lhe 
dava a lei no art. 5". 

Eis a.oui um defeito qu:e reconheço no pt·ó
jecto -· Lleixar um arbitrio demasiado ao mi
nistro. 

portancia :J. iodemnisar. 
Mas n5.o e plra este ponto principal que 

qoet·o chamar:\ o.ttençii:o do Congresso, e sim 
paro o · facto de constituir esse systema · J.c 
iodemni~aç::1o um:1. opportuoida.rle para. que 
o governo resgate uma somm:l de ......... _ 
3:3.000:000$ papel-moeda, sem a mínima <les
per.a. 

Ora. si a ind:t. ha pouco tempo o l\linistro 
da Fazenda considerav;\ como umn. grande 
oper:~Çt1o a. ren.lisar - t;es~t.'lr 20.00Õ:OOO$ 
emittiodo apolices ab;tixo (lo par e pagando 
commi~-são, que vantagem não e ter occasião 
de, dentro de um nono, diminuit· t\ nossa. 
circuh•ção fhlucinrh\ de 33.000:000$, sem ne
nhuma despe2<1 1 

O SR . MA1"Ril\i-: - O ministro não tem Tanto tJ-abalho para. se recolherem ...•.. • 
sinão que cumprir a d~lcisão <lo Coogl'esso. 20.000:000$ á cust;\ do emprestirno de •.. • •. 

o sn.. An.Is-rms5 DI!: <!uEIR.OZ _ MM-, Se· 100 .000:000$ na supposiçüo de qua aSS;}. gottn 
nbores. o motivo que rlete.rmiuou a. solução des- de agun. pt:de:>Se influir na valorisacvo da 

- t · nossa moeda. justifica. o aproveitamento da. ta. questão esta indica.ndo•que naoapresen amos opportunidãde, para ·se raalisar o reszate d.e 
. um:t soh1ção ao .ministro.. Porque nful a re- v 

· . solveu o ministro? Serht porque não existis- somma. muito maior, sem a menor despeza.·e· 
. : sem.as bases cla_ra.s ua. lei~ Não, e taJ;~tq :J:S· sem 0 ll!in!mo tr_aba.lh~: . . . . . . . _ 
. sim quê nós inesmos fund!ament~mos-os nossos Ter-ão os: Bancos alguma_ m,z~ para recla.· 
__ ,: argumeotos_na:~lJ!.reza. d,e~.:.!._lel : · . :.. _ .mtw ••. e.tn .. Y.~sta q~s~a. ~~o.lgça.o L : ....... :.; ~:-. -·-. 
·. · ,' · ..• o\:roiãó" que·:deu·o mi:nistro :foi.que uãq se Não ·o poderão"lilzet• ;-. não vejo onde po- . 

julga-va a.utoris:l.Uo<a· interpre~r essa.lei e _a derão fundru:· reclamações ou pretenções a . 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página 17 de 33 

· SESSÃO- E.M 23 .DE SJ::'i'EM.BltO DE 1395 533 

· quantia. superior âquella• qu~- resnlt:i do cal
culo feito de accôt·do co:m o substitutivo. 

Quanto ã. divis1io do substitutivo em duas 
partes, peco <\ V. Ex. q uc sep<lre os arts. 1• 
e 2• para que constituam um substitutivo HO 
proJecto em discuss.1o, El que os demais ar·ti
gos constituam projecto espec:'n~ para il' á com-
missiio l'espectiv:~.. "' 

O SP... P.n.EsiDEl\'TE - SeriQ. melhor que V. 
Ex.fizesse um novo projecto suppt'imindo esses 
artigos. 

· 0 SR. ARISTIDES DE (~UlmtOZ- Nc correr 
da discuss~o o ru.rei. 

Eram estas as corisidet•ações que me res
tavam far.et· sobre o as:;umpto. (M1<ito bem; 
nmito bem. ) 

Ninguem mais pedindo a. palavra, é encer
rada tU~cussão-uo-art. 1 • .e successivamente a 
dos demais arti.~os do pcojecto n. 17~, de 
1895, cuja vota~.üo ti.c:.\ adiada. 

Pass.1.-se à llot':l. destilltada. ao expediente. 

- ----0 Sxt . . l?. SECRETARIO procede á leitura rlo 

Ante-hontem os jornaes desta capital ·pu
blicara.m os telegt·amrn:\5 do Pará que mui 
justamente impressionac:!m a. opinião e mo
tiv:tr<l.m o vosso ·officio. O estado das nego
ciações diplom•tticas eutre os governos do 
Brazil e o d<~ França. quer com relaç:1o â ques
t1io de limites, quer com relação ao grave 
incidente do Am•tpá,.coosidel'~do .este como 
''ssumpto priocip;Li. exclui;~ todo o acto de 
forca por parte tla Fro\oça, e por isso o mi
nisterio a meu c•n·:ro não deu credito as no
teci;,S ahtt•mantes. Tal convicç;to ainda. robus
tecia-se pelo fu.cto signirielttivo de uã.n ter tido 
ioformac:ões do illustre governador do Parà e 
da legaçiío bmzileh-u. em Pal'is, 

As relações entre o Brazil e a Fran~a, os 
grandes ioteres5eS da industria frauceza, a 
Ímportancin. dos seus Íllet•c:~dos consumidores 
no Brazil não po•liam autoris<tr conducta que 
determinasse profund:1. oerturbac;-ao. Tr;1n· 
quillo nesse juizo, o Ministerío <h\S Relações 
Exteriores, pediu logo p~lo telegrapbo infor
macões det;tlha(li.\5 ao governo do Estado do 
Paril. e à. vista destas mandou pub!iCt\r e dis
trib'lir o segui o te boletim: 

.· . :: 

·.: 

:: 

.. , 
)_. 

seguinte c · · ·.; - · -- ... 
« A questão ·do Amipti.-:.....: o ministro--das- . -- · ~-

relações exteriores · :rec':!beu hontem . tele- :. EX.PEDIGNTE 

Officios: 
Do Mioisterio das Relações Exteriores, de 

21 do corrente, em re.~posta. ao otllcio desta 
Cam<\rtL. pr·estando as :sc~guintes Í11{o?·mações 
ap;·cse;ltadas à Camara dos Deputados: 

gramm_n. do governador do Pari que tiesmente· 
a. notic1a do dasemb:n·que de fot'QM frn.ncez~ 
no tet·ritorio !itigioso. A gente desembarci\qa 
no Calçoeue ~~e exploradores de ouro, e. velo 
como de costume, ám uavios·mercantes ,e go-
letas. 

Nos rios Amtlpil., Cuoany ·e C;lSSipure só h~ 
brazileiri)S. · · ' · :.., · - : 

Rio, 20 de setembro de 1895.» Ministerio das Relaicões · Exteriores -·2~ 
secção- Rio de Janeit·o, 21 de de setembro 
ue 1895. Par:t confirmar as primeiras inrormações o 

ui!!OO governador do Parâ. expediu se:;-uodo 
Sr. lo secretario ria Cam;lra. dos Dcput:lclos. tei'ezt~tmm:\ hontem, às 11 horas da tlOite, , 

- Ao p~diüo de int'ormncões ' a. que SI! refere v 

vosso officio lL 24:3, thl houtem d:\t.1.do, t·e- nestes tel·mos: 
cebitlo ás 2 horas t.la tn:t·de, tenho a. ltont·;t ele « or. C;wlos de C<\rvtllho, ministro do ex
re:;poncler em -nome t.lo S1•. Presidente daRe- terior- Rio- Hontem telegr-apbeí :~V. Ex. 
publict\. pela seguinte fôrma: _ duntlo noticia exact:l. e minuciosa sobre :1 si-

lo quesito : tuaç:"io do Amapá. . 
"Si 0 Poder Executi•I'O tem conhecimento Tem já o governo fedet•al p1•ovas sobejas· 

officia.l_ d:1 e~isteocia de navios .te guerra do critet•io e prudeocia com que tenho pro-
f d · d cedido ilesta quo.>tão. : 
rancezes cruzao o as a.;uas o tenitorio li- Hontem conferenciou :unistos:tmente com-

tigioso do extremo norte do Bt·.~zil, fazen•lo migo 0 actu:ü cõnsul fraucez aqui Frotnçois 
desembarque de tropas reg·ulo.res, :\.me:tÇ<Ulllo 'lnblo-· e mo·tr~ st'ucero enlpenllCJ ern . 'd d d d " ;;t, qu " ... a trauquttlt n ° a popul:t~.ão nos povoa ')S concorrer para não aggr;.\var-se a situaç;1o 
bm.zileiros do Cô\lcoene e :A.mapà. » ineliodros1\. : 

·.Por tel·•grllmma de 9 de julho dn. le.!<<\C1io be' 
brazileira em Paris o Mioisterio d:ts . Reia- O Diario de Notic!as, o qual, como sa tS, 
cões Extel'iores soube constnr aos jornaes tem sido o jornal mais cousa.grado aos inter
frn.uce:r.es que 0 cruzador R<Jland, d:\.· divisii.o esses !lo Amapá, diz o seguinte em sua. 
do Atlantico, i:t ser manda.lo· P<\T'a.'Cayenna.. · edição de hoje: 

. - ··- No mesmó Jia. (\cu cot~hecimento dessa com- « Bo:• tos sob1·e o.' Ama.p:i;- P·ekls infomia-
muniC!lç1io ao· MiÍlisterii) . da: Mi\rinlm. Depois ções que colhemos .-tute.-hontem. dei.xi:l.mos de 

;:._,,. -·d.i5so,:nen,hum~. o,u .. m~~~n_(o_rma~o teve.- :. . .informar o .publico sob1;e ·os boatos que · cor-
·.- ~ • -: · , .• .,. ~--- . . ... ·..:C 

·~:. . . 

-i 
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riam, visto · termos YCrifiC<\110 que Cfl.recinm 
do. funda~ento • .,. 

Podeis -ficnr certo qt1e quanto em mim 
couber concorrerei pa.m. manter :1. calma. Os 
espíritos continuam conti:lndo na. S.'lbe<iori(l. 
e p:~.triotismo do govern1> fedem! empenh:vlo 
na defesa de nossos direitos no terreno di
ploma.tico. 

Saudo,vos.- Lau1·o Sod,·e, governador.» 

Para. tra.nquillisar o P.Hpirito publico o ili
nisterio das H.elnções Exteriores e::pediu a to
dos os governadores e presidentes dos esta.-
(} os o seguinte telegrnnu:na: ·: 

«O go>ernauor do Pari\ desmente noticins 
cleser.ob:lrque fot'ç.'1.S f1":tncezas Ama.nâ, Man-uei publicar boletim. . 
. O Times de Londres publicou telear:~mmn 

.do.P.:.~r-l sobre rlese:uh.'\rque de forÇa Cran
:~ez:\ do c~\lçoonG G bloqotoio do Cuu<UJy, o I')UC 

provocou este outl'o que foi e:s::pedido ã. lega
ção bra.züeirr.. 

«Noticias _falsas Ca.lç.oeoe, Cunany, Ama:pá:» 

- ·· ·:-A.·· legação em Pa.riz. c:ujo ·zelo é 'iiidiscuti
. ~: .:'!'~1; já.deve,_estar agincl•' em virtude de tele
. :.gx:amma. gne lhe foi d~rigido: 

·-· .- - «:Jornaes uublírom tel<egra.mmas ala.rmn.u-· 
. tes navios ~uerra fr:~nCP.:zes a.guns contestado. 

Camara pe<;iu inrormitções.:o ... . ... 
-.-. ~-Ao -~"n-Ünuo qnesito. Prejudicado. 

_ Saude e f~tteroida.de.-- C<trZcs <lc Crtrr.allto. 
---,-Ào 'Sr. Jo secretario d:l. Camam dos Srs. 

Deputados.- A' quem fe:r. o. requisiç:'io ( o St•. 
deputado Augusto l\foot.Emegro e outros.) 

Do ~Iinistet•io da Iodustria., Viaç.1o e Oh~s 
. Publicas. de hoje. satisf.azeodo a reqnisiciio 

desta Cam:rro., constanto do officio o. ISO. ele 
17 de agosto ultimco.- A'.qucm f~z areguisi
ção._( á Commissi.i.o de O!'Ç<'l.mento ). 

DC? Miuisterio dos Negocio;; rln Fazend:J., da 
12 do corrente, remettendo n. peti~.ão do Br.uco 
de Credito Move!, repre~;enta.nrlo coutrn a. co
brança. do imposto sobre dividendos na. razão 
de 3 ljZ 0/M como preteolle eJTectoar a. Rece· 
bcdoria. Fede:aJ., em "e:r. de 2 lj2°/6 como ate 

· agora tem Sl(lo cobrado.- A' Commis~ao de 
· Orçamento. 
~ Do .Ministerio dos Ne~ocios dn. Guerra., de 
:21 do corrente, enviando o requerimento de-

. vidamente io·rormado P-m que o t<?ncnte re
. formado do exercito Ant•onio Mari.a. de Souzn, 
_pede gue a sua reforma. sejn consid, rada no 

_ p_ost~5~e ca.pitilo.- A' Cmumissão de Marinha 
~~ ·e Guerra. -
· ~ . Reqüe'rimentos: ·• 

:-:-v'.-~::Dr~ . . Toão BaptiSta. ·Augusto· Ma.rqua's e 
:~· outros,~pedinào . co_!l.c~ão de uma estrat.ln. de 

-;:~=: ~~~3" :. ·.-.-::~· ·... . . - . 

fer1•o, ligando os Est.'l.(los,lo Ma.1~nhão, Piauhy 
e B<thia, etc. - A' Commissiio de Olll':.IS Pu
hlicr.~. 

De Del phina. Bara.tioa. Ba ltl.Jar.nr da. Sil
"eiJ•:t, pedicdo lllll:t peo:lão. - A' commiss:"io 
do Poosves e Ccnta.s. 

Do d~sembargt~.<lor c jni~ tlc direito om •lis
poniuili8ade antonio Ferr·ar. ,h, Motta. Pe· 
dreirn, pedindo ,,a.ra ser re;tt.lm_ittiuo no mo.n
tepio, send~> relevado do comrmsso em que! !11· 
cv1·reu.- A' Commi;;siio ue Fazenrl;~. 

De R.ozn Tz.'l.bcl Domingues Costa, pe'.lin:.lo 
que a. p~osii.o que percebia seu Huttdo mtwido 
o ex-coutr:\-mestre de c~!'piateiro do At'l;eoal 
ela M:triniM. de Pernamhnco reverta. c.>:n scn 
r.wor. - :1..' Commi$sito de Pensões e Contas.? · 

Dl). vi uva do deseml>ar~~dot· Jose Percil'Í\ k · ,; 

d;t Silva Moraes. pedindo~ uma peus-'io. - -~· 
me;;ma commi•~:to. 

O Sr. Nilo Peçaub.a.- Sr. presi
dente, o passamento inespera.rlo do coose
.U.teiro-Thomaz .Tosé Coelho de . Almeitla, im
pressionou dolorosamente ;1. Camarn.. dos Srs . 
Deputados. (A1loia<los.J . 

~spirito :wtplo, lucido, brilhante. com um 
logat' ac::entuado nos conselhos do f!O'·erno 
do imperio, nome ·feito n:ts fin<laças do ptüz, 
benemcrito fluminense, caro pelos ~us gt·au
des sel'viços ü. causa pnhlica, a su;\ morte, 
Sr. presidente,não podia deixat•"•)e impres
sioo:l.r Yivamente a ~mara. dos Srs. Depu
tados. 

Eu, Sr. pt•esidente, fluminense e represen
tAnte directo d:\. tenoa em _que ello uasceu. 
,·enho pedit· a. V .E~. que faça. inserir o:t act.'\ 
nm voto de.; profundo pezar pel:l. sua. morte • 
(JI!!ito bCJn, muito bem.) . 

O Sr:.. Pn:€stDK\"TE - O pedido de V. Ex. 
seru a.ttendido. 

O Sr. Serzedello Cor-rc1a.- Sr. 
vreshl<lnte. me demorarei muito ponco na tri
buna; mas comc<:o pedindo:~ V. Ex-. que me 
desculoe a minha importnnaç;'io. 

Sei ine;;mo o intere:;se que V. Ex. t<lm l'lelo 
assumpto sobre o IJil:tl vou interrogai-o. 

Eu confio; conheço o espírito liberal rle 
V. E:t., e sei bem que Y. Ex. esti~ alist:tdo 
entre a.quelles que. como eu, hão de combater 
a fo.vor tlt\ amn1stia. · 

Desejo S<\Uer de v. Ex . si o pL·~jc:cLo de 
amoi~tía é incluido na ordem rlos tt-n!Jalhos 
da. sessão de amf\Ohü. .. . . 

o Sa. Pn.Bsmr-:xTE - O .projecto :~. que· 
V. Ex. se refere s~r:\ contemplado na ordem 
d.os tr;1b~lllos de ama.nhii. . 

O SR. SEP..ZEDELLO. Cotuü;,\.- Não ct':l Jc 
~pernr outra·oeousa. d~.·~::Ex-.-=-;:. ·" 

.· 
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O Sr. -l."ernand•e"' :Li1ua- Sr. 
pre:;hlente; venho solicita.r de V. Ex. a. g-enti
leza de mandar · publicar n•o diario ch'l. Cam:u•a 
e com a possivel brevidade, a Constituíc:.ão do 
Estado das Al:lgô<\s, JWOmtll~ada. em U de 
junho de 1891, e que, cnmpre-me dizel-o, 
atmvessou intacta a ct·ise tle 23 de uovembro 
<lesse mesmo t\llllO. 

A ,iusti!ie<\tiva desse meu. pedido a. fOI'nmla
rei em poucas p<Jbm·as. 

tuiC;iio tl.e PerniunbncÕ é }louco conhecida, o 
só nós J)Cl'U<•mbucauos ;1. tt•azemos csct·ipta. 
no cot~· ço.ão, e como o govet•uador .. de P~r
nambuco não perde um momento, u·m ensejo 
para c<l!cal-•t :1os ~é:;, sendo uecess<\rio que 
todos conheçnm a Constituição do meu Estatlo 
requeiro t:tmuem a V. Ex. (JUe m:\Ude pllbli
c::~r DO dia.t•io d:\ Co!:'n. o. r o{àt·id:.\. Coustituiçlo. 

O Sr... Pn.r:siDBXTF. - V. Ex. m:\ndarà. à 
MeS:.\ uw excmph\.t·, pll.r::t. ser attendiclo. Acll;todo-se <tfl'~cta. comto sabe n. Catnat'.1. ~L 

illustre Commissü.o Míxt<\ do Coo!tre:>so Na
cional, encan•eg-ada de •estudar ôs diversos O Sr .. §os~ :c\:1:3.3.·ianno- St•. pre-
casos estadoaes e •la.r pitr•ecer indicando-lhes sidente, parece-me conveniente qne o pub1ico 
1·ernedio,- a questão d:1. íllegitimidade do g-o- conheç~. :l. or~nis.u:.ão ue todos os Est!ldos. 
'Vet'BO de' .Alagõ:~s :\ public::;tçilo que ·pC(:O :;e C:!t.l~ dia surg-em DOV;\S difflculda.des nos 
torna uecess:wia como foot-9 de estudo p::u-a Estados, e o proprio éougt•esso aproveitaria 
os Sr~. senadores e deputados, a.ttendendo-se tP.ndo <':. mão a Constituição de todos os gsta
l]ne não existe :i. \'eUd<\ nclSta. Capital a refe- dos, pnm poder facilmente compulsa.l·os. 
rid:\ Constituição, nem os representantes c.le Assim, re:,crro as. E~. para. qae prestn.ndo 
Alugôns temo3 <\qui os exemphwes precisos um serviço á. esta.ti;;tiea. c · ó. jut•ispruclenoia, 
p:tr~ um:t distril)uiçii,o pelos uossos 1lignos mande publicar no Diario elo Colttr"esso a Con
collegns. stituiÇ<1o de todos os Est<\dos, :i. proporção que 

""~ -=~ ....... ) 

. : .... 

. _ .. ç·· 

··.:: 

.. ,.::..:; 

'j i 
.. 

'•; .. 

_ Faço aeom_panhar :1. mestU{l CoostitniÇ<-1.0 de as fol' recebendo. . 
mil:\.·- preteuctid:.t reformtl. .qne-.n.cll(l..fOi rei ta,, .. J ::u me comprornetto. ~ orrcn~ecet• a Mesa. al- ... 
P.ste auno, ,pelo Congt•esso do meu Est<<do. o gumo:s dessas· Coostltt:açoes. - . __ .. . :•. 
qual, além de orgauisado e ·reunido-insconsti- Ha. q•testões,.como disse, em muitos Estados ..... ~-::~ 
tucionalmeu~e, violou as f,:irmas ~rescriptas,' e a$ ducli~'\ta-s j:\. clleg:aram ate á convenÇ;ão '":.;: 
no <Wt. 147 e seus · pn.r~gn~phos: dar,nella lei do pn.rticlo de V. E~ .• de modo que se toE_t:la. 
basic.~. p:n·n.·a su;'l. reforma.' I:: i\. respeito: deixo- preciso fuzer a pul>lic.tção a que tenho me re· 

-umas li~eiras·coosirlerações . .... -· ... : ... · ti.!rido. 
Não obsh\ute ter o mes:mo Congresso, põr 

uma lei inconstitucional,-- pois tere os arts. o Sr. Bueno de .~d~~~d;,·:: 
2.~ e 29 t!a Coustitni<~1o alago;lnn. - n.u,.roen- Sr.: presidente, sou portador de uma. repre-
taclo o nume1·o de deputad:os e senador~s· éõm sent<1ção assiguntla. por e~tudarites ch'I. .E$col:~ 
o fim de ;wranj<\r os par<~s precisos para t'l. Polytechnic;t ,~ respaito . de uma disposiç-:lo 
1':~ll:td:t ?'e{ol"li~a. aiocb assim · !'oi mister a da refõrma. c}<V mesma.- escola, que está em 
inieoç-lo ele _que os presidE!ntcs d;lS dnas Ca.- :mdamento nest:>. camsrll.. 
m:n':\s tinham voto 11:1. qnestão pat':l. cqmple~ Este;, mens futuros compn.nheiros de tra.bn
tar-se O numet•o exacto t!ct~ UOUS tCt'<»;\que :\. lhos enc:tl'regaram-me·desS<\ ·Commissão, qu~ 
Constitujr:no exige vote uniformemente sobre T'eoho desempenhar gostoso P- alegl'e, porqne 
tão impOJ•tantc 'assumpto. vejo qne ell~s urw esrtuecet~uu-se tlo . meu 

Mas, Sr. presidente. o:s situacionistas cl13 nome, do nome c1tte taut;\.S vezes escrevt no,s 
Ahlg-un.s, j:'t :t tiuham r~form•ldo ttkllL de f:\cto p:\redes ti:~ escola, suppondo que :\ssim pa.ss<t· 
]Jclo que, p:u·ece-me, sú impr'oviS.'\l'~lln a. re- rio. n. immortalidmlP.. (Ri.<o.) 

: 
'i · 

fot·mn. de direito pot· luxo de di.::tadnra.. A Vi qne não p:1.ssei i~. immortalida•l•~- mos 
lei j;"t !'oi l;anid;'l. daqnc!Ic Est;tdo por impor- tn.mllcm vi com pt';\l(êl' qne os collegas lem
tuua.. .. . . brm·n.m-se . d1~ mim como antigo estmh\ute 

. ··: 

;A lu uc::t. •. pot;;, o men,. pe1hr.\o, (Jne csp~ro I para fazer-me pol'tn.dol' ele 11ma r-.~ehma.çii.o 
S~Jtl: a.tt~n·hd~) por V. bx·., como teem Stdo, pelo direito;\ liberdade do ensino . . 
pedulos ltlet\tlcos no Sen:\tlo. · Peço:\ v. E:c, como nlti_mo 1\i.vor nn qna-

0 SR . PR-r;:srnr::-."'''E- o J'leditlo do v. Ex. lichtde de president~ elfectivo dcst:\ ~amnm 
sel'à attenditlo opportunari1ente. _:: _fiUC!f.:\ de . cn:::umnh:tr esse:_ requel'!meuto, 

·o c morto quo -:lltG tenha t:olttc;,lo no ron1s l.t•ove , 
P\':\ZO possiv~l. . ·:. . !. 

O Si"- G~$par. ~lil>l~unlmond - l · 

E_is, St·. presidente, urna:-boa irléa, :\. 'Sll.!;ge- Vêm <i ·Mesa e ~ eoviad:t. ;.\ CommissiTo de !j 
mla. pslo ·meu· distincto co !lega qne_:l~b·~ de lnstrlt<~ç:ii.o Publi<:<1, uma representn~.iio dos Li 
me pt·eceder n:l. tl.'ibum. . ~ ·. . =~Jumnos ·da Esc<.,la P91ytechnic:\, Jl\l.~<'L .quc _ , 

... ·Nü.o . e .. sõ ~1. !1U~~~ •. d'e "U:l.~ÕI\S gue está não lhes s~j:.\m exteusin~s :as oltrigacõ~s COlÍ- . 

. nifecto. _a..CommlSS<tO A>hxta,-est;\' ·tn.mbe1n"' n. ·sign<\d:\S ua. refor.ma. do . uovu p_rog}':I.J;tlll1:1. de 
- --:.·::,ques_t::1o., cle-.P..eruiunbuco, ... e_ .como t\.·Consti- .estudos. · · ... · · -....... · . .·. . - .: - . -- <~-:- ~;=z· ~:·~;::: ·-:~·.-:-:---~ .. 7 .... -:- .... -·- -· _-.. . v .. _.. • .. ..... • .... 

·--~·-· ?7. --?;:.:·-:::·:.::_~·"-:-::~j 
- ::.. ··- ~.: ' ·•. 

. . ·~ ~ . ~ ·-; : 
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.ÃNN.AES DA CAMA.'RA 

Ve~1 ;:, Mosa a seguinte 

.DCCUWfiÇ<iO 

Documento a que. se referiu _Q Sr. Deputado 
Fernandes Lima em seu discurso de 23 do 
corrente. -puõlicação mandada !cLZ3r por 
ordem da Mesa 

CONST!TI.iiÇ.\.0 DO E:>'TADO DE ALAGÔAS PRO:Uti'L-Decla."' qae votei n. f:l.'t"Or do requerimento GADA E)! 1! DE JUNHO DE 1891 
do Sr. deputado José Mariano. 

Saia das sessu2s, 23 ele setembro de: 1895.-
0t~idio .4brantcs. 

O Sr. Preside n te - Achando-se, 
a nora ~denntadn. designo p:tra. :.\manhã !\ Se· 
gu.iote ordem do dia : 

Vot.'tçãodo projecto n. li2, de 1895, e3ta.
belecendo o modo por que de>e ser executa.do 
o accordo de que u·ata o art. 5• da. lei n. 1S3 
C, de 23 de setembro de 1893. po.ra o lim de 
reali.sar-se a. trnnsfereocin. das em~ões e 
rlh--pGCtivos ln.stro:~ dos baocos de emissão re
giouaes para. o Banco da Republica do Brazil 
(2' discussão); 

Discussão WliC.'l. do parecer n. 83, de 1895. 
approvando as eleições a que· se-procedeu no 
4• districto do estado de Pernamhuco e re

·- conbece deputâdo o Dr. Herculano Bandeira 
: de Mello. com .-vto em separado, propondo ·a 
· _ anllullação das mesmas eleições ; 
- Discussü.o unica da emenda do _Senado ao 

projecto· n. 67 C, de 1895, amnistiando 
as pessoas que directa ou indirectamente toe 
maram parte nos movimentos políticos de 
.:tiagõas e Goyaz ; 

1>- discussão do projecto -n. 175 A, de.l895, 
autorL~ndo o Poder Executivo a pa.,a-ar ao 
Districto Federal o saldo <la conta. do gado 
comprado e fornecido por sua autorisaçiio :i. 
populaç-ão do districto Elm 189-2; 

Discussão Wlica do parecer n. 144 A, de 
1895: sobre a emenda •. •Olferecida :pelo Sr. To
lentino de carvalho i!~ outros. ao pro.jecto 
n. 144 deste anno. que autorisa. o Poder 
Executivo a conceder a Alcides Catiio da 
Rocha !\1edrado. bibliotlnecario na -Escola de 
Minas de Ouro Preto, -:.1m anno de licença. com 
ordenado para. tratar d•! sua saude; 

.Continuação da 3• discussão do projec!o 
n. 83 A, de 1$93. autorisando o Poder l':xe· 
cutivo a contractar cora o engenheiro Ayres 
Pompêo Carvalho e Souza e José Augusto 
Vieira, ou com quem melhores vantagens 
o.tr~r~cer, a construccito, uso e goso de uin 
ramal ferreo da C$taçã.o• de Sapopemba á ilha. 
do goverJJador. e outJ:o:; melhoramentos, nas 
condições que indi~~ .' . -= - . .. "~ 

. - ·'!;eva.nta·se a se..."São Ó-Si 4 horas e 40 minutos 
·;~~ ~r~e, " 

Nós. os representantes <lo povo alagoano, 
reunidos em co'!)gresso constituinte pM"a or
ganiSltr um regimen a.utonomo e democra
tico, estabelecemos, decretamos e promulga
mos a seguinte 

Constitui~ão do Es~do de 
A.lagõas 

TITULO I 

nA ORGA.':"ISA.ÇÃO DO ESTADO 

.Art. t.• A. antiga província. . de Ala.goas 
co::1stitue-se em estado -livre e autonomo, f~
?..endo.pa.rte dos Estados Unidos do -Bro.zll, -
pelo l:l.co.foderativo, sob a ~ôrma de gove_rno 
republicano. constitucional e representat1vo, 
conforme a Constituição Federal. 

Art. 2.• O estado tem por base o mumcl
pio a.utonoa:o e reconhece tres ~odel'eS ?ar
monicos e independentes .entr.e s1-o lezlSl:t
tivo, o executivo e o j:udiciario. 

A\·t. 3.• Estes poderes são delegações elo 
povo do Estado-

SECÇÃO 1 

DO PODER. LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

.Do Congresso 

Art. 4.• O poder Legislativo é delegado n. 
um con<>resso com a sa.ncção do governador. 

At·t. 5.• O congre~so compõe-se de llttas ca.
maras: C<tmara. dos deputados e senado. 

:\rt. 6.• A ~leiçiio para depot.ldos e senn
•lores tiar-se-h:~ simoltãneamente ern todo o 
Est:ulo por voto popular directo, gnrontiol!l. :1. 
represent~çil.o das mioori ... s . 

Em caso de empate, considerar-se-ha eleito 
o mais velho, decidiotlo a sorte quando :\ 
idndc for igual. 

Art. 7. • Ninguem póde ser ao n:esmo tempo 
deputado e senn.tlor. . . 

J\rt. 8.• . o ·congresso, no dit\ 15 da abrtl, 
reunir-se-IH\ nn capital do _estado, i~c.lepe~
dento de convoca~ao, salvo st uma lel ordt-: 
na•·h~ designar outr~ din.; .. .. · · ... · 

Art.9.• Cada let!islat1,1m durar:\ dous o.n.nos . ... .. .. 
-.:· .-_...: --·:.·-· --;.:-.:;:: :. · e= as ~ssõeS· ordinar.ias:~ dou~""l'llezes, -podet_:ldo~ -: .. 

·.- .. 
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8ESSIO EM 23 DE SETEMRRO··DE 1895 - 537 

o congresso se.r prorogallo•, adiado ou convo. § 4.0 OS :~.;;cendeotes e descendébtcs do 
e3.do extraorrhnariamcote. governador, seus irmãos e cunhados durante 

§ 1.0 Sómente ao coo:rresso compete dcli- o cnnhadio, 11:1. époc.'\ da. eleição ou seis·mezes 
berarsobre a prorogação ~~adiamento de suas a ella proximos. · 
sessões. § 5 . o Os commandantes da. força. publica do 

Para. este fim as duas camaras. sob a dire- E>tado e as autoridades militares da. União, 
cção do presidente _do S•~D(l.dO, funccionarão § G. o Os que tiverem com o governo e re-
:reuoiuas. partições do estado cootractos de fol·ncoimcn~o 

§ 2." Por motivo de rorça. mnior poclerã. o ou empreitad>~S de obras, ou forem presideo
congt·esso reunir-se em outro loga.r que não tes ou fizerem parte de directorias de bancos, 
seja a. capital. · companhins ou·emprezas, que ,(!'oz.e~ de fa-

Art. 10. No caso de vaga aberta. no con- vores do go,·erno do estado, denutdos em 
gresso, por qualquer cau:;n, inclusi-ve renun- lei. 
cia, o governador farà proceder immediata- § 7 .» Os empregados demissiveis ad nutum. 
mente á nova eleição. Art. 19. Compete ao Congresso: 

Art. 11 . Não se poderá. celebr•tr sessão em § 1.• Fazer, interpretar, suspender e revo-
cada uma das duas C.'lm:!\ra.s, sem que esteja gar as leis do estado. .· 
reunida a metade e mais um dos seus respe- § 2. o Orçar a. receita e fixar a despeza do 
ctivos membros. . estado annnalmcnte e decretar impostos den-

Art. 12. As delibera.çõelS sP.rão tomadas 'J)Or tro dos limites estabelecidos pela. Constituição 
maiori<l. absolut;\ de voto!> dos membros pre- Pedec;~l não emhar<~ç.'l.nrlo a a.cção do muni-
sentes. cipio no' qne é pecnliar ás StlaS attribuições. 

Art. 13. As sessões s1~rão publicas, salvo § 3.• Antot·Í$:\1' o Porlet· Executivo a con
quando Q _ _bem. d? Estado exigir 0 contrario. tn\hir omprestimos e fnzer quaesquer opern-

Art. 14. Cada uina 'das.· c;itnnJ-ns verificará ç4Jes. baseo.•lns.no credito do es~do, estabele
os·_poderes de sens membros, .elege!'á scin ccndo lo:ro os m~~ôs .de .solvel:-os;-· ·- .·. · -
:presidente. vice-presidente e ~ecret;trios, .far:i. . § .4. ~ grenr ca.txas econon~u:as .e ~uxtl~nr. a 
seu ·regimento interno e nomeará. seus em-· l~Stttutçao ue bt\ncos que uao seJam de l_mis-
pregados. suo._ . . 

Ar.t. 15. Amb~s ns camaras tel'ão igunl- § ;).° F1xar n.mu1alm?nt~ a forç~ publtca ~o 
mcole ' ii iniciati'v;t · de quaesquer· medidas, esta.~o .e d<~r-l_!te org-an~saç_ao. ·' .. _ 
salvo as·que por ·est<\ con.stituiçã.o lhes forem § 6:0 Velar na guarda da. Coost1tmçao e 
p~iv?,-t!\·as,e nma pod.erà emendar ou rejeitar das leiS, quer .f~deraes, quer do es~1.do.~ . 
os proJect<is dt\. outr-a. - __ § 7. • ..~~utor1sar conven9~es ou aJu~tes, que 

_ oao tenham caracter polmco,- com qualquer 
. .1\rt. 1~. 0.> .depu_ta~o~-e senadores.serao dos estados da. União. 
IOVIOlaVeiS eo! SUaS opmtoes, P?-lavras_e VO· . § 8.• Decretar a divisi'io civil, judiciaria O 
tos no exercJcJo do ro:mdat?· e so po:lerao ser eleitoral do territorio do estado. 
presos e processados com . lrceoça da c.~02ara n. § 9 .• Promo,·et· 0 enshio em todos os seus 
qne pertencere~, 53;lvo o caso í:le pr1sao em rt\mos c grãos, · cre<\D.do, mantendo ou . sub
flagrante por crtme JDa1fllança.vel; neste caso, vencioaando estabelecimentos adequados, 
i~St.'\url\:(i? o pt'Ocesso. e l1~v;).do até a pt•onuu- sem _,;olaçl'i.o das attribuições do município. 
cta ::xclus1ve, a.autorJdadle proces~ante remet· § 10. Desenvolver a viação no interior do 
tera os autos a camara .. respectiva p~ra ~e- estado e a. navegação sem prejuízo da auto
solver sob1~_a procedeocta. d<\ u.ccusaça?, St o nomia do município. 
a~usado nuo opt:tr pelo JUig(\mento unme- § 11. Conceder amnistia nos limites !la ju-
dmto. , risdicção do est<\do. 

Art. 17. NeJ?-hum membro de qualquer tlns § 12. Decret;w soccorros publicos. 
co.maras poder•: s~r no mesmo te~po membro § 13. Crear e supprimil· empregos e prover 
do Congresso NacJOoal,nem ucce_1tar ou.~xer- sobre .;tS aposentadorius dos actuaes fuoccio
cet· C<\rgos. e,m_P_regos 0111 comm1ssões remu- oarios publicos. a.s quaes só ser-;io coocedid<lS 
nerndr..s da Umao ou do Estado, sob pena de 00 c.'\So de invalidez no serviço do estado. 
perda. do mo.~~at~. . · . ~ 14. Revo<>:.\r as leis e resoluções munici-

Art. 18. Nao po\lem ser deputauos·nem P.'l~-'> sômente ';.o que für contrario ã.s doEs-
senn.dores : tado e da União. 

§ 1.0 O goverüador, o ·ç-ice-governador é os § 15. Prover sobre n a.dmioistrae.ão dos 
·secretarias <le estutlo. bens do estado, sUt\ renda, locação e alie-
. § 2. 0·!}s chefes de repa.rtieões publicas; . "nação. · -: . 

-~ § 3. 0 Os magistrados vitalicios e fnnccio- · § 16. R.esolyer sobre os limites dos mum-
.. nario$.da.'administração. da.. justiça,, sn.lvo os cipios, não podendo, porem, altet·a.t-os sem 

que ·estiyeren) avulsos· ou ém disponibilidade· ·que se>jan1 ouvidps, os .respe!!tivps conselhos _ . 

::· f::ha,•_m~:~~.,~~~~nno. ·-=~ . ...,, ... . ;:: .. ,_.__ ' .. · .,._.'· :~11~~ip~~~:: -;;.=~--~---~ _--'·--:: ... ~ . . _ :.. ·+:·· .. · .. ·sS·: ~,, .. ,,__, 

. ;. 
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ÂNNAES DA. C:\1\[ARA 

§ li. hludar tcmpornri:1. on dcfinitit"l\n1el1ta 
_a capital do estado, !1111;\ndo con vi<lr ao bem 
publico. 

§ 18. Requisit:lt•, qu:tndo entender oeces
sario, do Poder Executivo. dru:los c infoJ·ma
ÇcJes sobre o estado riu!> rend:ts publicas e so
I•J'P. outro~ !\~~umptos da intot'C~'O gcto;tl. 

§ J!l. Prcsct·ever os cnsos em que devem 
ter log:u·, mediante prü~·i:~ inc'!e:nnis.1.çl:i.o, as 
desnpt'OiJt·ia('Oes por :utilidade on necessidade 
lllti.Jl•~• e estnbclecet• o re5pectivo pl'ocesso. 

§ 20. Pt·o'·~1· :\ org:mis:~cão da estatisti.::a e 
do cMlnstt•o t.lns terr;ts do estado. : 

§ l.Q Bstnr no gozo •los direitos políticos. 
li; 2. • Ser maiot' ue Yiote e um annos. . 
§ 3. o Ter, p~lo menos, dous annos do res t-

dencia. no Est:tdo. . 
Art. 20. E' da. competeocia pt•i;(l.tJva d:~. 

Csl.m:tr:~. tios Deputados: 
!< 1.• A inici•ttiv•\ de l\tttot•i$:1~<-.o •lo im

po~tos o rixaçito de força. 
§ 2. • A iniciati vo. de antor·isnç.iio ole em

prestimos sobre o credito do Est;ulo c de·~re
tn('iio •los meios de solYel-os. 

§ :L" A inich\tiv:\ do :diamcuto ou proro-
gaçft.O t.hs sesSiies leg-isl:~.tivas. . 

§ 21. Conceder on negnr Hcen<;<1. aó gover
nntlor t ao vice-govel'lla•lot• p:~r~t sa.hirem t.lo 
ICt'I'iiC>rio tiO est.1.d0. 

§ 22. Concctiet· privilegios que tendam ao 
desonvolviOJento commercial. industrial ~ 
a~ricola c.lo ~t.·ulo. 

§ 4. • A iniciativa t!n rel'ot•m:~. cooslltu
ciounl. 

§ 5.•• riecretnr :1. nc~us'lçiio do frOVcrn:~.do_t• 
:e dos memhros do tribuo .. l super1or nos crt
mes ele rc:;pon;:a.hilicl:\de. 

Art. Z7. A :~.ecusação s<i poder:\. ser decre
t<l.do. em ..-irtu.Je ,Je quei:cn do o!rendidn, ilc
nuncia de qu:llquer mo::mbro dn. Ca:nara ou 
pessoa elo povo. 

§ 2.3. Legi.,;lar s:oLro l\ ,.Ji,· itl" do Est.,do e 
cstabGiecet· os meio;; par;\ o seu p~gameoto. 

§ 24. Orgaoisar os couigos l'Ul'al c fto
re;t.\1. 

§ 2-'5. H.epresent.tr no governo· e ao Con
gresso d:~. União coott•:• as leis rederae;; e de 

-outros estados, 'l ue oll'enderem os direitos do 
est.1.t10. 

§ 26. Reguhw e d:esenvoJ;er o montepio 
dos servidores do estado. 

§ 27. Decretar dentt·o uo m:~.i;; breve pra.7.o 
as leis org-J.uica.s pa1:a a. execuç:.to completa 
desta constituição. 

_ Art. 20. Duronte ns s~osões os deputaõos 
e·senndores ~perceberão. :\lém da ajml:1. de 
custo de ida ~ volta., um suhsidio pccuni:trio 
i~u:\.1. fixado pelo C{>ogresso. por lei especial 
de uma legislatura pa.r;t a seguinte. 

Al't. 21. O Con~:"r·esso poderi~ ser con~o
e<~.•lo extraort.lin>U:iameute pelo governadot•, 
sempre que o bem publico exigi!•. 

Paragr:tpho unico. Neste ca.$o o Congresso 
sõ poderá occupar-s~' do ot~jecto pam que for 
convocado. 

Art. 22 . . Catla u.mn. dns e<~.maras tcrâ o 
trn.tamento de- Cirla.dcTos t·epl·c.wmtant.:s do 
Est<11fo ele Ato.!Jvas. ; 

CAI'ITCLO TI 

Da Camam dos Deputado.~ 

Art. 2.3. A Cnm:wa. dos Depntauos com-
. pôr-SP.-h:'l. de vinte e quatro cidadãos, riumet•o 
este qne dever:'~ ser ::\OJ:'lllP.t:Jtado por lei ordi
nnrh1, tomnndo-sc pot7 base-a. popul:J.ção, na 
proporção, l}ue uiio se potler:i diminuir, de 

· um·deput:vln por \'illte mil hnbiantes. • 
. Art. 24. O m:tntla.to de •leputa.•lo dur:~.rá 
dous a unos e considamr-se- hão eleitos os que 

- obtiverem maiotin. de votos. 
·~ . : Art_ 25. Siio requisitos par:~. ser eleito 
~ -:-·~_,:~ d~P.utado:- ·- ... ·. · -. ·-........ · 

Art. 28. A deliberação sol>re n accnsnç:.to 
só poderá ser tom:\(la por dons terços, pelo 
menos; dos v!ltos .. ·dos~ depnt.1.dos que ·com
poem :~ Camarn,. 

C,\PITULO U! 

!Jo Senado 

Art. 20. o Senado ser:i. composto tle 12 
cidadãos, maiores de 35 annos e com os.re
quisitos pa1>:\ deputado, numero este que 
poJet'á ser augmeut<Uio n:\ proporc;i'io do 
um senador por clous cleput.1.dos. 

Art. 30. O mandato de senat.lor dm·nri~ 
seis :I unos, renov:J.nrlo-so o Senado pelo terço 
biennalmente. -

P:tl'il."'mpho nnico. O m:~.nclado do senndot• 
eleito. em substituicão de ontro. POI' Vtlg'<l, 
dnraril. o tempo I'estant•} :'lO tlo substitu!rlo. 

Art. 31. Compete privativamente no Se
n:~uo: 

§ 1. o DI\!' posse ao govei'llador e receber
lhe o juramento ou :\ affit·ma~.ü.o de belll 
servir. 

Não est.'\ndo renuido o Senado serü. n. posse 
tlada pelo Conselho ~ltilliCip:\l d:\ Capital, 

§ 20 Julgar o governador e os membl'OS do 
tribunnl superior nos crimes de respoosaui
lid:tde. 

1. Qu::tndo o ::tccus"do pCllo. Camo.:'tl. tios 
Deputados for o governador ,decidin\ o Senado 
primeiramente sobre;\ accusnç:~io, pnra o IJIIO 
hnst.wà. a maioria dos membros que o com· 
poem. 

IL Si n. decisão for negativt\, 1\_nccu~ação 
nüo proseguir:i. : s i, porém, for coiitlrmati>a. 
ficm•t\ o góvern:l.l\or - desde.logo suspenso .. <lo 
exercício de suns funcçües, e ·proceder-se- lt:l. 
ao-jul:r-~mento:'--'='·--:--::~- :. ... · -"-~'"-: = 
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Jll. Pll.ra. o julgmuento qne lhe compete. o 
senado se convel'teJ'à em tl'ibnnal dejustí~ 
e nelle tom;w;to ass.~nto os.íllemvros desim
perli•i<?s do tribttnal superior.do E~tado. 

IV : Ne~te caso sómentc~ a ;;euteuça será 
rencida. por votaç5o nominal de dous terços 
dos memuros de que se co•mpuzer o tribunal. 
qne ter<\ ·por presldente •O ciO tribunal supe
rior, e, no. casq de coullemnaçiio, a pella não 
poder(t ser ontr:\ sinão l\ pe~·da do ~aeg-o 
rom ou sem inhabilítaçã.o pam exercer outl'O. 

A applicar.:<"io >.la pem~ niio exime o condem
mulo de outras em que t•enha incorrido em 
virtude da lei commum. 

V. Os senadores, antes de exercerem as 
rnncções de jnizes, prest,u~-(0 nas mflOS do 
presidente jaramento ou alllrm;\çi'io solemne 
d,, fàr.er ju:,;tiç.'.l., obedecen'.lo sómente iL lei e 
il Hl\\ conscienci<J.. . 

VI. Uma lei regulará o processo d:J. accusn
('io e do .iulgamento. mnn:tido em sn:t. pleni
tude o direito de clefesn.. 

eAP!TULO IV 

Art. 40. Si o goveroador aintla. entenuer 
que a lei vioht a Constituição, ouvira o tt'i
lJunal superior e, dec:irlindo es.te. affirm<ttiYa
mente por dous rerc:os de seus· membros, sus
penderá a sua. execnçito e de novo a. euviat':i. 
com o parecer do tribun,\l M Congresso, o 
qn<ü neste caso ueliberará, fundidas :>.s duas 
ca.mara.s. 

App1·ovnd(l. de novo :. lei por dous tercos 
dos membros presentes, :t '·otaG;1o nominal, 
seri promulg-ada pela. ?.Ies(l. do Congresso . . 

Art. 41. No caso de S..'l.n<:ç.ão, a formuh• 
Sera: 0 COil!]J'esSO d~C1"Ct<! e CU SM1CCiOll0 (! lei 
o~' 1·csotuçao seguú~te. · 

No caso contrario serú. est:J. a formula: O 
con!JI·csso deC?·cta e p1·omu.Zgo. a lei ou ?"esolu
çao sC!Jtti1ltc. 

Art. 42. O governndol' darit ou neg:u'i\. su:t. 
saucçi'io dentro de dez diM; si não o rizer·, en
tender-se-IH\ que o projecto estit snaccionado 
e será publicado como lei d.o EstMo -pelo con
gresso adopt'\odo-se a segundt~. formula do 
<Wtígv :J.ntecedeute. 

SECÇÃO li 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPlTGLO I Art . . 32.. Todo pl'Qjecto ode lei ou· resolucií.o 
deverá ser subrnettido a tt·es discussões em 
·cadü.·urua. daS·C.'lnl<ll"llS• ·· -·· -. . .D~ go-ee1·nador e do 'OiCC-govc;-natZcn· 

Al't . 33.· Approvado um projecfo -de !ef ·--
. peh\ camat'(l. que o houver iniciado, serà en- A!'t. 43. ·O Po:ler. El:ec~Ú;ó d~ Éstn.cio tem 
·dmlo it· outrtl. pn.ra sua. di:>CUS$ão e delibe;r:<>-. por chefe ·. um governnuor eleito por tres 
(:lo·. ;\UUOS. . . . 

Art. ·34. Si o· projecto lor emendado 1)eln. Art. 44. Substitue o governador om seüs 
seg-uud;\ C<\mara., ser<\ por: est:l. devolvido h impedimentos e succerle-lhe em caso J.e fl~lt'" 
JH·lmeir:t com •~ erneutla.. o vice-goveroatlor eleito simulta,neamcute 

At·t. 35. Si ::1. Ct\ln<tl'a. ioticitttlorl!- do lH'oje- com elle. 
ctú nií.o 'lcceitar n emenda, oão se't·á elle <VIo- Al't. 45. No impedimento ou falta. do vice
ptaclo e na mesmn. sessão não se poderit mais goYerna.dor. exercei·ão o ca.rgo snccessi'"a
tl'<~.tar do seu objecto. mente o pt•esidente-do Senado, o da. can1:l.l'a 

.Art. 36. Ap!>rovüdo em :1.mbas as cttmat'M elos tleput<\dos e c. do conselho muuicipttl rb 
o projecto set{~ eúvi::ldo :l.o governador para Càllita.l. 
a. s..tncçiio pela ultim:\ c.'l.mar•\ que o •ippro- .Art. 46. O govet•nador sõ seril. reelegivel 
v:w. tres annos depois de tet·minJl.clO o seu man-

ll:rt. 37. Si for approv:Hlo o projecto ~pc:lo dato. · 
governadO\\ este o assig!la.r<i. e fimi. publicar Art. 47. Não potlerã. ser eleito ~overnador 
como lei do Estado. . · . o substituto que exercer o cargo nos ultimos 
. Art. :3?. Si, tJOr~m ; o n:i!o saoccionar ·por seis mer.es a.ntet•iores à eleição. 
Julgai-o ll\coustttuc1ona.I on contJ'<trio aos in- Art. 48. O exercício do car·go do gover
teresses do Estado. o devol·verà. á c:l.mm•:t que oador é incompfttivel com o de qunlquer ou
" houver inicio.do, expondo, sob su:~. assigoa.- tro, e em nenhum c:1.so é ::~.dmissivel accmnu-
tura, os motivos dr~ u(l.o s:t:ncção. IaçM de veuctmeotos. . ' 

Art. 30. PJ·esente á C.!lll<\1'<\ serà o pro- Art. 49. Seri~ marcado par:~. o governadot• 
jecto de novo discutido P'~r umn sõ vez e. um snbsidio aunual pela. legislatura. :l.ntece
si for ainda, appl"ovado por dons tet•ço> dos tlente ã. sua elei\.:W. . 
membros p1·esentes; ·será envi:1.do a outra .·Ht. 50. O· snhstituto· do gove~o:1.dor, 
cnm:lra., e ·si alü, ·media.nte o mesmo processo, quamto em exercicio; tera o mesmo · s11bsid\o 
for igu<\lmeate ... approrado; .. será . publíea.llo ·tto eltectiv:o. 

~ como lei do .Est:l~o. pelo· prcisiuen te da- c.~m;ira: ··· :Art..=?~ ; O gove1•on.dor..deiinr-.i. o ex.~rcicio 
_ ql}~'PO}'·u_ltnno., o-:a.ppt:ov.ar ~- - ·- ·." .. . ; ._: ... :, _ -··· ~n:prorog:1.velmeute . no. mesmo di:~. em que-

. . •. . . ··- . ·· ·~ . . __ ... · ..... -. .. ·- .~ ':;: -: .. - · ... :;.: :~:·--:- -.. - · · ·:-~~·:· i- :.~.:...::·: ·:·:.·-:-:. .-.. 
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terminar o periodCI governamental contado 
·do acto da. posse. · · 

Art. 52. Si'io condições de elegibilidnde 
para o cargo de g-overnador e vice-gover-
nador: . 

§ I. • Ser cidadão br.uileiro nato. 
§ 2.• Ser mruor de 35 nonos de idade. 
§ 3.0 Esta.r no gc>zo dos dil·eitos políticos. 
§ 4. 0 Ter pelo menos tres :1.noos de domi-

cilio no E5U\do. 
Esta ultima. disp<>Siçoão, porém, não se en

tende com os quEI tiverem nascido no Es-
tado. · ·. 

.Art. 53. Ao empossnrem-se nos cargos o 
governador e o vice-governador pronuncmrão 
em sessão do Senado, ou, si este não estiver 
reunido, perante •:> Conselho Muoicip:i.l da. 
c.1.pitlll do Estado, previamente convocado e 
reunido em se35ão extraordinaria, esta affir
mação:- Prometto goat'dar :~. COostituição e 

· M lc.~ dn. Uoiiío <; de31e Estado e cumprir 
fielmente, quanto <~m mim couber, o man
da to de f!"OVernador· (ou vice- governador). 

Art. 54. O go••ernador não poderá., sob 
pena. de perli!L do cargo; auSentar-se do ter-

. ritorio do Estado sem licença do Congre~so. 
quando reunido, ex:cepto por motivo ut·geote 
e justificado ; nestEI caso lK\S3ará. o e:~.:ercicio 
ao seu legitimo substituto. 

Art. 55. Nã.o podlem ser eleitos governarlor 
-- e vice-goveroa.dor : · ' ·- · 

§ 1. o Os cheres das repartiÇões do E~tnuo 
e qnaesquer outro.>.· funcc•onarias publicas da 

·--immediata. confiança e dependenci~ do gover
nador. 

§2.• Os magistrados vita.licios, salvo 03 
qne estiverem n.vunsos ou em clisponibilid(l.(!e, 
a maisde um auno. 

§ 3.• O membro do ministerio publico. 
§ 4 .• Os ascendentes e descendentes do go

vot·nador, seus irmàlls e .cunllndo, rlurante o 
cunhadio, na época. da. eleição ou seis mezes 
a ella. pro:~.;mos. 
. § 5. • Os commartdantes da força publie:t. 
do E.$tado e ns nutoridades milit:t.res da 
União. 

§ G.• Os que tiveorem com o governo e re
pa.rti~ões do Estado contractos de forneci
mento ou empreitadas de obras, ou (orem 
pre~identes, ou fizerem p~.rte de Jirectot•ias 
de bancos. compa.nbias ou empre?.as. que 
gozem de favores do governo definidos em 
lei. 

Art. 5i. A eleição se far:.i. pol' escrutínio 
secreto, votando cad:t. eleitor em duas cedulas 
distinctas competentemente rotuladas. 

Art. 58. Apurados os votos de c.1.da uma 
dessas eleiçües lavrar-se-h<~. acm especial em 
que se declare o numero de cedulas recebid:J.S 
pa.m governador e vice governndot·, o nome 
dos vob.dos e o numero dos votos por elles 
obtidos, e della, cujo_ teor serà. logo publi
cado por edit<\eS on p·e!a imprensa onde a 
houver, se extr.thir-:io du:1s cópias ltnt hen
tica.s, as quaes. depois de assig-nadas pelos 
eleitores que o ·quizerem, serão lncrndo.s e 
remettic!as, uma no gove.-nndot• do Estado e 
outr<). ao presidente do s~nado. 

Art. 59. Recebidas as actas pelo presidente 
do Senado, ser;io abertas em sess1o e imme· 
dintamente apurada.;;, t>roclama.ndo elle em 
seguida. governador c vice·govex:nador os que 
obtiverem maioria de votos. 

CAPITULO lli 

])a ~ompetencia. dp !Jqoernaàor 

Art. 60. O governador tem por <tttr!· 
buições :. ; .. 

§ 1." Sancciouar, promulgar e fàzer pu
blicar as .leis e resoluções do COngresso . 

§ 2.'' Expedir __ decr.etos, re~ul<\mentos _o 
iostrucc;_llespara fiel êx~cuç.ão dos_leis . . 

§ 3.• Convocar o Congresso extrMrllton
l"iamen_te, q-o,~doo bem _publico o e:t!gir. 

§ 4.o Velar na fiel e:tecnção das lets. 
§ 5.• Nomear, suspender, t•eroovet', demit· 

tit- e aposentar. conforme a. lei, os fuacciona· 
rios da administraçã-o do Esttulo, e rept·e· 
sentar M Governo Federal contra os funccio
narios deste residentes no Esta~lo. 

§ 6.• Conceder licença. aos funccionarios llo 
Estnclo pelo modo que a lei o permittír. 

§ ; . • Nomear os membros do tt•iliun·a.l . su
perior e juizes dedit·eito. na fórma prescrtpt:~. 
nesta Constituiç":io. 

§ 8. • Fazer a a.rree:t.dnçã.o dos impostos ~ 
rendas publicas e applical-as de confot•mt-
dade com a. lei. · 

§ 9.o Requisitar a intervenção do Governo 
Federal contra. attentado de outro E$1a.do. 

§ 10. Contr-ahir emprestimos autorisados 
pelo Poder Legisla.tivo. · .. 

§ 11. Celebrar, sem caracter poht1co e com 
autori~ação do Poder Legish\tivo, njustes e 
convenções; com qualquel' E~tMo. 

§ 12. Perdo3.r e minoro r as -penas it~p~st~s 
Da eleiçqo do gover'nador e elo 'llice-go11ernador aos réos coni!emnados por crime na Jlll'tSdl

cção do Estado, ()llvioi!o o .tribunal superior. 
Art. 56. A eleiç:ã.o ·do govaróndor e vice- · § 13. Prestar· <1, cada. uma. das Ca.mara.s <.6 

C:\PITULO li 

governndor será eeito. simultaneamente· em esclarecimentos e info:·mnções que lhe fotoem 
·:: ~o do o Estado po.r · '"O lo popular directo, requisita.dos = · -· - · · · ·. · · - -

. quatro ·mezes antflS de terminar .o mandato § l4 •• Eoviar .a. ca.do._ uma das Camar(_!~,.no 
-=:;:do que estiver. em exe·rcicio:: ,-·"-,'·-· ·-· -'· .. dia. da.-abertura.-4:\5 sessõesi uma men~'l.g~~ 
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expondo as condições do-Estado e .significando 
as nece:sidodes mais urg·.mtes. - =,· 

A meos.'lgem será acompanhada. de relato
rios de todas as repartiç<Jies da. admioistr-,1ção. 

§ 15. Remover os juizes de dir·eito nos 
C.'lSOS e. na fórmn refe1·idos nesta Consti· 
tuição. . 

§ 16. Or:::a.nisM' a. :tbr<;~'1. publica, dispor 
della, distribuil-a e mobiilis:~.l~a. conforme as 
exigeocia.s da manutenÇilo aa ordem, susten
t:\çilo d:~. independencia do Estaclo e defesa 
de integridade do seu tei~ritorio. 

§ 17; F~tzer proceder de dez em dez nonos 
ao :.l.rrolnmento d<\ população do Estado e á 

r estatística de sua producção e recursos agri· 
colas e iodnstriaes, bem como do movimento 
mercantil . 

. ·- §: !?· Iniciar e f<tzer gra.~ualroentc, a pro
porçao dos recursos·fioanceu•õs do Estado, a 
sua plant:\ topogL'aphica. 

§ 19. Prover a. tutlo quauto for relativo a 
ordem e segurança tlo Estado, na fórma da 

·eoõstituição e das leis. - -- - -.~ · ·~ ·~- -·-- 4·---·"-.. --- .. -
CAPITULO IV .• 

Da ,:esponsabilidadt1 do govem.ador·-

·· 541 -

os actos: cada um delleS·'Jlresidirà ·a uma. das 
s~cret:'li:íns. 'qu_ando por lei ordioariCL, na N -
7.a.o dus nece~1dades do serviço publico for 
dividida a administração. • 

Art. 64. Os secretaries de Estado nã.o são 
respons.•veis ;;olidariamente pelos conselhos 
que derem ao g-overnador e pelos actos deste ; 
~as, sim, iodi,-idunlmente, veios que expe
direm em seu nome. 

§ 1. • As fuocções dos secretaries de Estado 
cessam com as do governador que os houver 
nomeado. 

§ 2. • Nos crimes de responsabilidade serão 
processados e julgados pelo tribunal superior 
do Estado ; e, nos crimes commuos, pela ius
tiç."'. ordioaria. 

'§ 3. • Uma !ai thal'á. as suas attríbuições e 
tudo mais que lhes di~ser respeito. . 

SF.C:ÇÃ.O lli 

DO PODElt JUDICIARIO 

··- ·--·:"·· ·· . .. CA:PITULO ·I - -

JJisp osiçües ·preÜminares 

-- Art. 61. () goven1ador ~o Estado será sub- ôr:J;s~ --65 · O poder judiciario terá., por 
mettido a processo e ju lg:iiiiênl:_ci;"depois· que .. . ·§ 1 :•· Uin tt·ibuno.l com-a denominaça-ó de-
o Sen<\do confirmar ·a accusaçao decretada T 'b 1 s 
pela. camal.'l\ dos.neuuta.dos, nos crimes-com- ri una uperior- com sêde nn. capital do 
muns, J)erante o tribuna.!.· superior, e nos de Es~g?o;Juizes siogulares-com·a denominação 
respoos:.\b!lidada pera.nto o Senado. . . de _ Juizes de de· direito; 

.A.I't. 62. Os crimes de responsab1lldade § 3. o 0 jury : . _ 
pelosqua.es o governador responde, sãó os q11e, § •1. o Juizes de districto. 
:tttentam coott·a : 

to, a constituição e ·:u: leis; . Art. 65. A competencia do poder judicia-
"" o livre e:\:ercicio le~l dos direitos poli- rlo abrange to~a. e qualqner ma_teria. de na-

tic~~. · "' ~ureza conteoc10sa, sendo o umco p~der de 
:3-. 'o gozo e exercicio legal dos direitos· in• JUlgar no~ casos e pelo modo que as lets esta-

dividuaes e políticos ; I belecerem. . .. - · · .. 
4 t il l.d d do Es Art. 6i. A magistr:.l.tura compor~se-ha 

", a. rnnqu 1 a e e seg~~nça • dos juizes do tribunal superior e dos juizes 
tado ; · · · · · de direito . . 
ve~~o:\prohidade da administração _e do .Go- § I' • Os magistrados sã.o vitalicius e sô per-

6 ~ - . . 1 d der-;io o cargo em virtude de sentença pro-
•. a. guarua e emprego constltuCiona os ferida ein juizo competente e passada em 

dinheiros publicos. · l d · d 
Pal".l!!l'llpho unico. Estes delictos e o respe- .lU ga 0• ou de-wc..'\pacida e physic.~ ou moral 

~ declarada na fórma que a lei determinar. • 
ctivo processo serão defi:oidos e regulados em § 2 . o O:> juizes de dit•eito, alêm de vita-
Ieis especii.tes, decretadas na primeira. sessão licios, são inr. moviveis e sõ poderão ser remo
do primeiro Congresso dlo Estado. · · vídos a pedido, ou· mediante processo em que 

se prove sGr prejudici:~.l :~.os intcrtsses dt1. 
justiç.'l sua permanencia. n.o Jogar . CAPITUl~O Y 

Este processo poder-J. ser instaurado por 
in~ciativ;\ dõ ·proc~rador ·geral do Estaao, 

. . .. representa~o do Cooselho .. 'Municipal, ·. do. 
. ~ A::rt. 63 .. ~0 gov:ero31ior .do.~ta~O.é.4U~!.li~-- Camara.· d~s ..,Deputados, ou de qualquer 
do por. secret\rios"~escol'hidos·· den'tre ,os c1da- ~ssoa .do:PPYI?· : · .. - - - . . . ·- . - ...... 

~dãosillmis -notà~~ts.·pqt::::~:e~.s~be~-~ ;Pt:oQi~~-~'- j- ~}P-Ig~u~_dc;>. ~ o -.t~ihu?al ,'_super:,io.(·.proc~d~n ~e 
· agen~es. de· confiança/e ·'q_ue'.-" lhe ·s~li~crevem; :~H~mqça~; com~a:udie~p!~·:'Q()'Jl?:lZ.~.d-~· dlt'eiJ9,. ·_ . ..., . . ~ . ~- .. . -. _ .. :~ ·: : . . . ;:;:::::·-.--

-:* -- 4-- . ·-· -~:-- :- . 
--~ -- .. · · .. ·:-· . . ~ ·. . . . ... -
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-commuuic.'\1-o-llaao governador, quedocl:n;:n'â j § 3." Proce~s:.n• e julg;w origioari:~. e p!'iva. 
,.,ul~o o j:tiz até a primeira. vaga. tiv:lmente os crimes communs do goveroallor 

:\rt. GS. Os magistt•alios não pode1:1 acceit:u• e os crimes ue responsabilidade e connexos 
ou exercer outras funeç3es, quer de uo- dos juizes de direito, do procuroc.lor geral e 
mea~io do governo, quer de elei<;.ã~. dos secretaries dê-E!itado. 

Art. 69. E'- lhes igna.lmente prollibido § 4.• Julgar :\5 suspeições P.OSlas aos seus 
~itar titulo ou condecoração estrao~eit':\. memlJt•os. aos juizes ele direito do município 

Art.· 70. Seus vencimentos serilo nxados ·da. capital, ou de municípios a esta ligarlos 
pelo poder lc~islativo. pot• tão facil communicaçilo, que no mesmo 

Art. 71. Nilo t:erff.o direito a outra re- din ~e poSS<\ ir e voltlw. 
trilmiçüo a titulo de emolumentos o a de § 5.• Conceder ltabeas·corpus. 
custas, que passarão. bem como os que com- § G. 0 ReYet• e :qntl'tlr an nualmcn to a an· · 
petem ao procnt•;~dor geral c aos promotores tiguida.de dos juizes de direito e publicai-a 
vubllc:os, '" ,ío.zer :p:u·te d<\ receit.'l. lio C:s· em list;t, • 
ta.clo. § 7 .• Conferir provi~ões de advogado, pre~ 

A!'t. 72. E' licito o .iuizo a.t·bitr:~.Inas ques· cedendo exame. 
tões em que !'orem interessados menores, § 8.• Nomear, :ouspender e tlemiltir, nos 
orphãos e quaesquer interdictos; em taes c:~sos estabelecidos por lei, os empregwlos que 
rosos as sentenças serão execut~d;1S sem re- forem admittido:; ao serviço do tl'ibunal. 

. curso, si assim convencionarem as partes. § 0." .Apresentar lista. :oextnpla de ca.ndida-
Art. 7:). Nas c;•usas criminaes todos os tos M c.'\l'go de juiz de direito p.'\r;\ escolha 

actos de processo se1·ão publicos. pelo g?>et•m\uor. 
_____ Att .• .J-1 .. _ "I: Oc!Q Q.. Elllnici pi~ qu~ tiv~r. pelo No c~ts_o d~_ !!l\ÜS_de l!m:t. yngn, n. lista serã. 

menos, 20.000 .. hall!taotes, set·a provido de apresentada á. proporção . que ror sendo pro
., juiz do direito, pollemlo o dn. c.tpital ter mais v ido cadu. Ioga r . 

. : de um.. . . § 10. Orgaoisar seu regimento intemo e 
§ 1. o O município qui! não tiver aquella I fazel-o publicar. · 

populaÇ;ão será auJaexMlo aõ mais proximo § 11. l{esol ver as questíies oriundas de ,·i o· 
_ql,l~ esti\:er· proviido de jniz de direito. ll\Ç<iO de preceito constitucional. =: 

sómP.nte para. os em!itos d:1. administração aa: § 12. Rever ôs .. pL·oêessos crimes cuja revi
justiç:a. · - S<1o não forem da. competenc!:~. do Supremo 

·§ 2.0 Tod:\ a vez, ·porem, que dous ou ma-is Tribunal F:_ederal. _ 
·muoicipios, cad:~. um dos quaes não contenba 
20.000 habit:~.otes, estiverem proximos. 
·serão renoidos, tambem só · para a. admi
ni$tt-açiio da ju:;til,:a, e p1•ovidos de juiz de 
direito, _seodo séde elo jui~ o municipio mllis 
populoso. 

,\l't. 75. O tt'ibun~ll suoe1·ior compor-se-ha 
ue·ciuco juir.cs oomc::ulos · dentre os juizes de 
direito com exe1-cicio no Estado pel:\ ordem 
de :;u;l. antiguidade • 

. Art . 'iG. O tt'ibuoal superior elegei":~ tO\los 
os ;tnnos o seu J.ll'esideute . 
. At:t. 77. os parcotcscpnsangnioeosou atios 

mtlioh:l. a.sceuueote c: c.lescentleo te e ua. colale
l<ll ate ao qua1·to grio por direito ch·it, não 
poderão ao mesmo tempo ser membros do 
tribunal supct•iot•. 
... Art. iS. Compete ao tribunal superior: . 
· ... §·1. • iulgar em segund:1. e ultima inst.wcia. 
as causas decididas pelos juizes de direito. 

-,·-;·§'2·. õConhecei'e resolvei· -definitivamente 
. ~os _c:oufiictos . do: jull'iSdicção cmtrc_as.'autori

= dades"lüiliciáriásno-Esf:i<lo-e -eõti'ê estãs c~ãs 
- administrativas. ., ·. , · 

CAPITULO III 

Dos jui:;es de cli~·eito 

Art. 79. Os juizes de direito serão uomc.'l
dos pelo govet·nador do Estndo, mediante 
proposta irrecusn.vel do tribuonl :supel'ior 
em tbtu sextnpla., composta. de dontores-ou 
bachareis em direito que tiveram, pelo me· 
nos, CJilo annos de ptatieà do fóro no exerci
cio e.nectivo e não interrompido da. t\dvoca
cia., ou quatro a.uuos de qlwlquer lO!!'t\l' de 
juliícatm·a ou de promotoria. public.?.. -

Art. SO. Compete aos juizes de direito: 
§ l." Processar e julgar. em pt·imeir~ in~ 

sl.;tnci;\ as ca.u.~<I.S crimiuac.s, cívis e commer
ciae:;, salvo a.:s d;\ competeoch dos jui1.cs do 
districlo, e execut.M' suas sentenÇ<~.s e as do 
tril.moal superior. 
~ 2. • Conceder Ttc.bcas-co;-pus. 
§ 3." Processar e j ulg.\r os crimes de res

ponsabilidad<3 e_ conne:xçs dos membros \!o 
miuísterio :publico. 

§ •1. • Conhecer das suspeições postas aos 
juizes de - distl~cto· e· ao Juiz dcnlit·eitó do inu~. 
nici pio V:izinho. . : .. _ · . 
- · §' 5 .. • :Decidir-em·:segu·ilêta.~-iiista.o·éia ~Ys~ cãu-;c · 
sas julgudas pelos júizes de·clireito. · 
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§ .C.·." Convocar e -presidir o grand~ e o pe.! 
qneuo j•n·y. · · · . 

Ar t. SI. Haverá em C.'\d<l.. município, par:~. 
<UIXi!iar os juizes de di reit,o, um juir. sub-

543 

CA T'lTULO V 

Dos j t!i.:;e$ de disll·icto 

:;tituto com supplente, cuj:ls •~ttribuições se Art. 00. Os jui7.es de districto são ele~tivoõ 
tlerinirão em lei, nomeados pelo governador, e tempomes. · 
.-lc quttlro em qnutro "nno~, ·~ob vropo3til em Art . m. J~m Cl\l!t\ um dos districtos em que 
lista scxtnpht do 1·esp~ctivo .iui:r. uc direito. se.dividir o município haverá dousjuizes que 

Paragrap\lo unico.SeriLo preteridos os dou- serão eleitos por dons ·,tonos e servir.i.o por 
teres c bacharcis em diL'I:ito. · esc.\hL nunual, snb5tituiudo-se -mutuamente 

.'\rt. 82. Os juizes substitutos sõ perder-:io nos casos de impedimento. 
03 lo~nrcs: Par:l.gT<'-pho uuico. ::.1a l"t\lta ou impedimento 

§ f: 0 Por sentença condennnatol'i~ . de ambos serão substituídos pelos immediatos 
::i 2.• Por umdanc••. detini.tiva. de residcncia na oetlem da votaç.ão. 

para fóra do município. Art. 92. São a.ptos para. serem juizes de 
§ :3." P6r acceitação do cargo incompativel districtos os cid<\dã.os que puderem sei· eleito-

com o tle juiz substituto. res e tiverem uo districto. pelo -menos, dous 
~rt .. 83 . No caso de \~tl{t.1 ou impedimento, o.uuos de residencit\. immedia.tamente a.uterio-

os jnizes de ctir(:ito set•fu> snbstituidos, quan to ·r<:s ao dh\ 1\(\ eleição. · . . . . -
ao preparo, pelo.:> juizes substitutos, quanto Art. 9:3. Aos juizes de districto compete: 
its seutenÇ;as tletinit\vas ou com ignal ror~.<.\ e § ·1 ... Processl\r e jullr.\1' as caust\S cíveis de 
á pt•esideucia. do g1·ande jUtt'y, pelo jui:r. de yalor 1:üo superior<\ tt·~ze.ntos mil réis. · 
direito elo município mais -.;·i:áoho, e quMto à ~ 2.• Formm• culpa nos casos que ao pe-

. presitlencia·cto .pequeno·jm•y ,- pel-o -respectivo queno jury compete.julgtt.r _na. _fórma _qu~J~L· _ 
juiz de districlo . . -. estll.bele::id:.~. po:· lei·; e Sltllstituir na prcsi-

dencia deste ao juiz ·ue direito. · · · · · 

CArl'1'ULO I.V 
§-3·.• E~ercer actos ele . policia judiciaria e 

quaesquer outros que por lei lhes forem com- · 
·ruettidos. · 

-·· -rJo'jitr!J 
UO cl'ime h<tverà recurso ex- offiéio,e DO CÍVel " ... ' 

· - .- ·- - .. _, ·-~ -- Art. 94 •. Das decisões dQs juizes de d)stricto 

A t 84 
· 

0 
: .· . . · · . ..b· 

1 
- .. t · t appella~Jo voluntari:.t p:.tm os juizes de di-. r. .. .-- Jury - c .. o t_rt: _una .. cotp"tle. eu _e. reito . · · : 

para Julgar M causas crunnnaes e ser••·:nstl
tuirlo.uo-civel, quando o.Poder Legls!atiy() dO 
estado entender convenienlte. · SIWÇÃ.O IV 

Art.S.?.Hn.verã. o grm1de e o pequeno jnry; 
o primeiro fnnccionará -ua $ede.ào munici:!;>Io, DO ~ti:"ISTErJO l'Cnf,lCO 

o segundo na. séde dê c:l.dil. districto, amuos 
presididos pelo juiz de dire:ito. · . Art. 05. O ;\linistcrio Publico. instituído 

Pitmgmpho uoi~o. · ·0-gt•:ande jnry compor- para representar o Estado, seus interesse>, os 
se-ln-1. de 12juir.es de fttcto, tirauos á sorte de dn jusli~<'l. puhlic.'l, os dos orph5.os. interdictos 
entre-os cid<\dãos qnalifieoHlos jurados uo mu- e ausentes, perante os juir.e;; c tl'ibúnaes, terá 
nicípio; . e o pequeno jm·y, de ~eis membros pot' orgitos, na 1~ instancin. os' promotol'es 
~or·teados p~lo mesmo proc~!SSO derit:.·e osjm-~- pnblicos e curadores, e na 2"-instancia..o pro· 
dos do tlistricto; curador geral do Estado. 

At't. 80. Ao gr11mle jUl')' compete o .julgn.- p,,ra~r<tpho nnico. No município provido 
mento de toU.os os cri(UCS gue uii.o.sejam da de juiz ~de direito haveri~ um promotor pu-
;tl<,:aua do pequeno jut·)'. - , lllico. 

Art. 87. Ao pequeno jury compete o jnl~- Art. <J6. O procur;\tlOI' gel'al do E~tado teL'i\ 
meu to das contravenções, das infrac~.ões de a.ssento uo tt·il.mnal superio1· sem ·voto, e serit. 
1•ostneas municipues:e benn :\Ssim dos crimes, .nomea~o 11elo governatlor por cioco aonos . 
:>. q~:é estivêr imposta p.~na m.lior qlle .. <t de entre os dot1tores ou \1ach.n.r~is em · t1ireito 
de prisão cellular. ate seis mezes, com ou sem que forem ad vogndos de not;wel s:\ber e re
multn., e a de multa ::~te 200';000: putação, com mais de oito t\llDOS de exercicio 
_ AJ.'_t. SS~ ·Das decisões ·do grande e . pP.queno. da. :l(lvo.zacia. e ~legíveis para O Sem1do . 

.iu:ry haverá appella{~ão· . :·olunta_!'ia pura. o Art. <J7:· Os promotores t>ublicos seriio no- · 
tl'thunal superior. · . . . . -~ ,. · , ; . meados pelo govéT'uador .de cntt·e·os doiltot•es 

Art. 89 . . Niu~uem··eise:nto," uil. _jnrtSt~i,ÇçáO ou l>acll;weis em direito. · ·-. 
do jur·y, mesi:nÕ nos ··~ cl'iuies·.dci'r~spõuSid>ili- ;: : Al't. ·gs:- .Os se\'ventu§"i·ios ·dos- olllcios .de 

':. ~, da(~éfs.alvo·:···~s.,...exC:ep,Ç\i~~::: .. ~ot)Sigoí.\.(!<~::n.e~t~: :j_tls~~ç,\:set,:Eo _pro~jd~s. vit~Hcia.~eófe · pelo'.J?~·e-· · . 
-- ·oonstituição~ · ,,_-, • - ::,·-':r-"·~. "i-''-::':"-;, .. , ,::·y· :sfa~nte~d~>:t~J.bunato:st1p_erio_l!~}me~ia.'[lt~~:~o!l~L'-
:: •• + , .... · ~. • •• : -~·r ... ·--~...... ... .. • ··- _-, ... · -· -- --·.• ··•··· 

::'--··~.·-. :·~ ~": ·-.. ·::. !. ~ .. - .. · . ·- ·~ - · ... .. :...-
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~A:Ui.U.'Sm. 'b.4,; ciltif,.R.A 
------==---...-..--....:..-'-~~--- . 
curso . feito· perante Ct juiz de direito respe
ctivo. 

Parogra.pbo unico. O:s escrivães do tribunal 
superior serão tambem Domeaaos mediante 
concurso. 

Art. 99. Uma. lei ordin~ria definirá as at
tribui~ões ê tn()r ca.rá os -vencimentos dos 
memhros do Ministerio Publico, bem como 
provet'á sobre a. OJ'g:l.Jlisaçiio dos officios de 
justiça. 

SE:CÇAO V 

DA FOl~l.)i\. PUBLICA 

. ..C..rt. 100. Alénl d:l. policia. municipal, ha
verá uma. forçá. de se.-,o;ura.oça interna. ua. ca
pital do estado e mantida por este. 

.Ar~. 10 1. Esta. força terà a. or~isn.ção 
.que lhe der uma lei ord.lnu1a e obedecerà :l. 
disciplina especial estabelecida, competindo 
ao govern;\dor a oorneação dos seus om-
ciaes:-:- ··-· - · · ---- .... 

·_paragra.pho unico . As primeiras nomea.
çõ~s SerãO=feitaS livr~meDte ; quanto ÚS se· 

·· guintes,-. devera o go-çrern ador attender aos 
serviços e merecimentos dos officiaes infe· 

· riores... · . 
··--.Art . 102. - Só por ordem do governador do 
Estado poderil. a for~L de seguraoç.a ser re
unidn. ou mobilisada., s:em. prejuizo, porém dos 
direitos da, União, nos termos ·da Constituição 
Federal. 

SECÇÃO VI 

DAS 

.Art. 103. São eleitores os que o puderem 
ser segimdo a. coóstitniçii.o Feder:Ll. 

.Al.'t. 104. O pro~sso e leitoral serâ regul:tdo 
por umn. lei orclioarla em que se gat·:1nta. a. 
mais. completa liberdade d e voto e a. repl'eson
tação das minorias. 

TITULOU 

§ 3. o Distiocção dos interesses locaes, de
veutlo possuir um povoado,. centro de todas 
a.s relações. 

§ 4." Tet·, pelo menos, dez mil habi
tantes. 

Art. 107. O territorio do município será 
dividido em districtos. 

Art. lOS. O município terà por orgãos: 
~ 1. o Um conselho . . 
§ 2. o Um intendente. 
§ 3.0 Um commissario de polici:J.. 
§ 4 .0 Sub-~ommissarios de districto . 
.'\.rt. 190. o conselho municipal ser<i. eleito 

de dous em olous annos por sutrragio tlirccto 
dos eleitoz•es do município, o o numero de 
seus membros serâ calculado na proporção de 
um oor mil habitantes. _nfu> podendo olle no 
maximo exceder a. vinte· e quatro. 

Al't. 110. Ao Conselho Municipal compete: 
§ J . o Fru-.P.r leis rP.ll.\tivas á. economi:J. e 

:)dministração tlo muoicipio, interpretai-as, 
suspenqol-as e revogal-M, e expedir regula
mento~ e iom~cções . P?.-.~ ~U_!l. tl.e~ execução, 
sem dependenc1a ~e sancçao ou approvnçãQ · 
de qualqu~t· autor1dad2 exteJ:ior. · 

§ 2. • Crear e supprimir t.uas e emolu
mentos de policia e · económit~ municipal e 
qunesquer impostos e contribuições da compe-
tencia. do município. -

§ 3. o Orç.-ir a·nnualmentê a receita e des
pem do município e dar a_pplica.ção aos fun
dos consignados por lei aos diversos ramos de 
sua ad.minist:>ação: · · · 

§ 4.• Legisl.'U' sobr~ o :proc~o e julga
men~o_para. a. cobrança. dos impostos e multas
mumctpaes. 

§ 5. o Administrar livremente os bens do 
município, podendo onerai-os. como for mais 
util e proveitoso, mas só podenrlo ;\liennl-os 
:precedend_o autorisa.~.ão do Congresso. 

§ O. • Cre;u· e supprimir dist1·iclos • 
§ i. • Decretar a desapropria.çiio por utili· 

<lade ou necessidade municipal, mediante·prc· 
via in•lemni5ação, uos casos e-pela .fórmo. es
tabelecida por lei do Estado. 

§ S. o Ol';.'ll.nisa.r sua secretaria. e seu regi
mento interno, que scri publicado pela. im
prensa, onde a ltouver. 

DA ORGA. ... '\ISA.ç-.Ã.o mJNlClPAL_ : § 9. 0 Conceder f;\vores para.melhoramen-
. toa de caracter munici~l. 

Art. 105. Município é a ciJ•cumspcripção do § 10. Mtori:sat• a. celebrar e<>m outros mo· 
teri-itorio do Estado, na. qual cidadãos, ;\SSo· nicipios lljustes, convenções e contractos de 
ciados pelas rotações comnnms de localidade, interesse-municipal, administrativo e liscal. 
de trabalho e ue tr-ad.Ições, vivem sob . uma § 11. Autorisar empresttmos. · ·· 
organis.lc:ão livre e ~ utonoma . para. fios de § 12. Orgaois.'\r a. : t'orç.\ de policia. e vigi· 
econo~ia, administraç::ão e cultura. lancl:\ <lo município,- como ptn•ecer mais 
Art~lOO • . Silo condições ·pal"a. que um ter- util . · - · . · · 

.- r itorio sejn. elevado à. categoria . de muni- § 13. Prover · a instruc~.do pnbli<'.a, insti-
:· ., .. cipló'·:, -· • · · · : _- . - . . _ -tuindo,, mantendo ou ·subveocionando ·escolas·· 
. ~. ~.§J.-~ .Distt\U~i_<~ dns: sedes . dos_. ~luoi.cipi?S priwarias . de·'todos osgrcio.> e prollssionaes,_: 

=-·~-o_:-~exisfe~tes~--:-':':-:,-·"'·::- : - ·"':-- .. ~-"'=:-~.-o -"--.?/.:;,:: ·· ou:q~~esque1:~outr~s:·es_tabelecimentos· de; en·:: 
· : .;::§~~2_. 0 Disposi~ toj~graphlcas-naturaes . sino. .. .. -· ·. -- --- · · -· -

- :_-.2c·.~- - . ~-~. - -· 
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~ ·14. Reconhecer .os podere$ de seus mem- § 4.° Fazer arrecadar a receit3. municipal 
bros, providancia.tldo sobro torl3.s· as · el::i~.õe:> por intermedio de · agent~ -da sut\ cou-. 
que intP.ress;\m sümeuto ••o mnnicip:o, e jul- ti:\DÇ<l.. ,. 
gar dell.:l.$. § 5. • Nomeat·, su.;p9uder e c.lemittit· os ern-

§ 15. Tom:w cout::s ao intendente sobre pt-eg:\t.los uã.o electivos do municip\o. exce-
su•~ ~esião. ptu:1dos o~ ua secretaria do Coàselho, o com-

§ 16. 'Reprellentar ao coo~re>so contt-a. mL;sario o os suh-commi;sal·io:; c.Je policia. 
qualiJucn· lei do E~iado qr11e :\O't~ct.u à. auto-: § o.,, Apresentar ao Coni;elho, por OCC.'Isiiio 
nomi:~. municipo.l. . tia abertura rl.~:~ cach\ sessão, utm~ exposição 

§ 17. Legi:;lo.r sobre 81 coriservação d11s clM nece:S3idndes do município e das occurreo
mattas, estrad;.s. ru<\S, pr·:"l.<:as, jardins, lo- ~las mal:; notM·eis qne se ti va1·am dauo nos 
gradouros publicas. ma.-c:r~.dos, ab;J.stecimento iuta1•1r11llos Ja:S se~ões. · 
de agua, illnmin~ ç.io', assbtenciâ. publica, ser- § 7." Ordenar as desoez:a.s com o; serviços 
viços de irrignçi'io e :le cxtiocção ue incendio, datermina:do:; pelo:.Cons;lho e o.ntori:>ar seus 
exercício d!l. caQ<\ e da. pese:\ o sobre tudo que pagamentos pelo corre do municivio. 
di:S3et' respeito ;i. vida cc:ouomiC<~. e ãdmiüis- § s. o Formular a j)l'oposta do orçamento 
tratil•a. do município, e niio contt·aria.t· a.s leis muuici pai. 
federneseas doE~ta.uo,raspeita.dos osdireitos § o.• Convocar extraordinal'iameote o 
dos nu:nicip:os. Co 111 d b 1 · · · · Art. 111. Os membro3 do Conselho Muni- use o, quan o o em <o muotcrpro o ex r· 

gir. 
cipa.l elegerão aunualmente o seu presi.:. § 10. Presbr cont;1s a.nnualmente de su:\ 
dente. · ge:;tão llO {>rimeiro dia. da primei t-a :Sa3São do 

Art. 1_12. As r~oluçõ~s do Co?sellio ser~o Conselho Muoicip:11 e I.Jimensalmente apra-
- executortas e o~tlg'tl~!·•~~s, _d_epos~ d~ J!!l~h::. seutar-lhe o b;da.uço t.la Nceit.<~ c uespna. com 
~adus ua.:;éde d~ n~unrcspno por e~lltf~l ou -pel~ as de'rnonsti<~ções uêêeS'Sarias. · • 
lt~f,reusa! onde a hOIIV~Jr, dete_t:t~ltO:~:!dO · .a· § 11. Reprcsentat· perante 0 conselllo mn
let org<\Ot? o prazo ·po.ra .. a ob~·~g~torted·~d~! ni<:1pa..l coutra as:postut-as ·e decisões que lhe 
o_ qual uao ·1'oderi ser __ wre!~.~ ·:ll. ... Q.?.:I~Z . 1·eq~~onsti'tuClionaesou iocouveuieo~es, 
dws: · . : · -~ -~· . . · "Oii~~o ·m~·smo conselho. provideucítl::i 

. .Al_!: ~ 11_3 .. o, <:ooselho!l:.-!'!~~;~~l~Ü~- •islt!!l'lln qne JUI"ue oece:SSarws o1o bem do 
s~~ll~ sers ve~e~ au~oa.lllleute <:•n ses...I:Q:f:; or- mnnicipio. " - · · 
d~:.n~~ras de qumze. uw~ no ma..:umo, podendo § 12. Auministrar os camiterios, os quaes 
~unn:."se e:ttraot'i.i.t~.at•ra.~;:n~e -~mpre .que o tar-:io co.tactet· secular . . ·· 
mteres-se do muncrp10 o exrgtr. . · -. - - . 

Art. 114. os pa.rentés. cocS3.llguineos ou § 13. Prest.'lresc1aree1mentos, tnformaçQes 
afflos, no. lirihn. a.scendeote e desceorleote. os e da.d~s. no governador. do E,~do,, sempre qqe 
collateraes dentro do 2" l;nio e por diNito o~ ~x131r, e a~t·eseotar-lhe no nr:n do anno 
civil, .não .pçQ.~wao sar. simultaoeo.mente cr.v;l _o ~elator1o de todos os negocr~s do mu-
membros do C.insclho: · - ~ - · · mc1pro paro. ser.levac(o _ ao conhec1m~nto do 

At•t. 115. Nilo po(lut-ão:> ser· eleitos: Congresso. . . 
§ 1.• ,\s n.utoriuudesjttdicia.ria.-; o militares, . ~ 14. •\PPhca.r e fazer rcspertar no muni

quer d:t. Uuiiio, q_uel' do Estado, é asjuclicia· C1(llO as l~ss do_E~bdo. 
rias e lJOlicines tio musiicipio. . ~ 15. :supermtender as escoh\'i do muui-

§ 2.• Os exactores lederaesdo E~t~io ou do ctpto. . 
rlmoicipio. . § 16. Represo3otar a<!. gov~rondor ~ntra. 

§ 3 . • os empreiteiros de obr':l.s municipaes !\S postu~·a,; ou resoluço~ do CJu~elh~ que, 
a contl'actante> ou 1n•rema.tantes da..s reodM p~r ~I !_e tmpu~uadas ~mo contra~l:l.S a Coa
do municioio. stltu1çao e !el!i ela Unrao ou do Estado, uão 

Art. 116. o intendente é o chefe da. adrni- hou_verem Sttlo't'evogadas ou d~ch\L~\da.s seru 
nistr<lÇ<Ü> municip:\1 e será. eleito por dous e~.:1to, afim de serem submettidas o.o coulle--
acnos simultaneamente com o Conselho em crmeato do Co~gresso. . . 
lisb scpar~dt\, cão podetHlo ser reeleit:> para _Art. 118. ~o ~so de_1mperl!ruento ou_ vnga.., 
o período immediato uq1neue em·que tiver o_tuteodeote .• era subsht\udo pelo seu lru~c-
:;ervido. .-!ta~.> em voto;;. . . 

Art. 117. Ao inteodeJlte compete: St a. .vaga, por:ém, ~der no pr1metro ao a?, 
§ l.•,Publi~o.r. com su:t. a.ssignatura,- as P!oceder-:se-h~_lmooedmt~mente a nova elet-

.. lei~, .resoluç_ões e .'QOSturas· do Con:;elho. çao em d1a de::.lgnado.peJO Conselho. . .... 
§ 2.~ Execútm··e fazer ~umprir· as delibe- Art .. ,1J9.: 0: .-iotend-ente veucerâ um sub· . 

ra.cues do . Conselho, . devidame~te pullli- sidio tlrbi tmdo pelo Conselho de um bienoio 
::Çadãs_;.:·. .. · · ... ·:-c._ ·. pm':l. outro. ;7 · • . •• _ •• = ·-· 
..• . §_3.~ S_uperiotender todos os s~r:viços do ·. At·t. ~120. Das eleiÇÕes e actos ~_do inten-:·-:. -~un~~:;;:-~-~-:;·- ' · -~_;.. - ='-'·"'.::~=::=:--..:_:~_.,..._-~_ ·d~nt!'~b~v~~- rêcur:;o,_~,\...o .Cop.s~~~~q- ~~:-:: :.--.~~ 

... .· .. · •. 
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nos· io que ror concc!rnente :i. nome."'c;ão e ,1~v::~.n~o ·-e~msi.go. seus bens, guardadas ns 
demis:;io dos empregmlusseus sub:.ltern<'s. ('t'esct·cpçoe:s da 1et. . . 

Art. 121. o intenctente, além tia responsa- § 6.0 Nen!1um_genero de trn~~lho, 1ndustran. 
bilidade crituinnl em que possa incorrer. re· ou cot~merc~o potl~ ser pt:olu!>Jdo, um:~. ~e~ . 

. • spooderá c!vilmen te po1· toõo damno can:sa.do Q!le nao o1Ienda :~ mor:~:lulutle n_en ~ preJu-
por:si otl· not· seus :.g~:ntes . . : . dtque :1. segur:mc;o. e bygtene puuhca~ • 
. ~lrt. 122. o Consclh<> Mu!liClp:l.l DOI~l&:lr~ . Todo o citl;~dr.o tem () uh'Cilo c.ll:l <W:simu·, 
sob proposta. do iulet:Jdente, um commJSS3t:to iuc.lependeute de licenç.t. ~ 
de policil\ e seus supple~tes, e em cada. d1s- § í.• Todo <' cidMlão tem em sua. <:asa um 
tricto um sub-commJ~iS:\1'10 e seus ~upplcntes . nsv\o inviola.vel . 

Pa.rag-rapho _uuico. A lei orgamca _ do_ n~u- bt• noite não se poderá cntrnr nelln, siuão 
nicipio mar~tra o numero e as attr1buaçoes ()01' :Seu coosentiloento on Jl<U't\. o del'emlct· de 
dessas autortdatles. . _ . ine:endio 011 innmlação. on quun.Jo r.le denLt·o 

Art. 123. AS posa;nr:IS. e r~ol~çoes mnm- ~e pcc;;.\ soccorro, c;n se estej<\ comruettemlo 
nicipae:;, qnuudo con tra.L'Jas as l_eas fe\lera..:s al"'lllll crime; e de di:~ só se1'li. fra.uqucar.l:~ a 
ou do Estado, ou qu:t~n?? oii~DSL\':I.S dos <h- entmda nos casos c peli\ maneira que'" ltli 
rei tos dos outros muoJc!pto~. &to tlul!as, m;;s determinar. 
sômente o Congresso poder<~. decretar a nul h-

' dade. 
·.'lrt. 12.4. Nenhunu controct" ou obl'n. so 

!arã sem prévia.coocurrencia. salro urgenci•• 
ou falta de licitantes . _ 

.Árt. 125. os bens do município são isentos 
:ele penliorn. executiv:~. . . -· ·. -

·TITULO lU 

DECLARAÇÃO DE Dltn.ElTOS1 ~)·~~ . .'>;TIAS E 
-. =-~ -... - .- · · -orSl'OSIÇi~.t::S GERAES 

· .Art. 126. O Estado reconhece e mantém os 
requisitos de cid:llliio b{":l.zilei t·o, estabelecidos 
pela. Coostituicão Foder:tl, :1ssiru co:no o~ c:~sos 
de SllSpensflo e perda. dos respecll ''os du·et tos 
a.lli tumbem cstntnidos. 

"\rt. 127. A Con~'tituição garante aos ln~1-
zileiros e <!Str;tn::eit·os r·e:;ideutes no Est;1do :\ 
iuviolni.Jiliclaue ~I•)S direitos c:>uceroentes à 
Jiberclatle. it igualuncle. i~ segur:tnQ<\. intlivi
llnal e :\ pr·opriecl:\(le·, nos termos seguintes: 

§ 1.• Nillguem po<l.eri~ ser obrigad~ a_lí1zer, 
ou deixar do rvzer nlguma cou:;:~ saoao em 
virtude de .lei. . 

§ 2.• Tvdos :;fio igua~;; pct~mte :1. lei. O E~ 
tatlo não ndmitte pt·ivilegio de' o:Jscimento, 
desconhece os fôros de nobrezn, não cren. 
titulos de tidnlgui;a. nem co'ntlecor-J.Ções. 

§ 3.• E: lin·e o exerdcio c!e todus os cultos 
não ocrensi"os i!. ordem vub!ka e aos bons 
costumes. 
. O Esta.cto, torta. via. não adoptn oem: sub-

·''enciúoa religião al;guma. . · : 
§ 4." Todos poucm commumcar seus 'pen

samentos (JOr palanas ou escripta e pubH
. ca!-os llela impreus:o, sem t.lepeudencia de 

.:;--ceusura;:. comtnnl<' ·que lwj:J.m d<: responder· 
·. ·· j>elos ahuso:rque commettercm no exercício 

·.··~. deste- direito -nos c~os e pela-tol'llm-que a lei 
' · .. ilelinii·. . · · · ·. · · · : 

;;..:)· ~;~~"5~•::. Qualquer 4:6de-. coD.S3~~~~se - neste 
.-. _; ·•· -::_ E;t<\do· ou del!e · sal:ür~ ·· como c·Jlie"~on veo ba., 
:. :=·:-==·: :·--:.·"'~·.4 

§ S. • Totlo o cidadão põdc sct• ndmiltitlo aos 
c.·u·gos pubücos. civis, políticos e militares. 
sem ontt':l. ditrerença. que uão soj;~ :\. uos seu~ 
talentos e vit·tutlcs . 

§ 9.0 A todos é licito as:oci<wom-se c rc
uuircm-~e livremente· e· sem·armns, não )>O· 
dendo intervir a policia, sinão par:~ manter a 
ordem publica. · 

§ 10. E' pc:rmittido n. quem .quet• que seja 
repreS!lDt<u por eSCl'Ípto MS J'Oderes publi
COS, denunciar abusos do:tS ::.utoridades e pro
mover :1. responsubilidade dos ·culpndos •. 

§ 11 . o direito de propriet1ooe e mantido 
eru su_:i. ple.nituu~ •. ~n1 >o tlcsai?C:OPt·in~\o por 
neceSSJdatle ou ut1lnlade pubhca, meilia.llte 
prévia. indemnisa~o. 

A lei marcará os c.1sos em qne t cm lôzar 
esh ttnic:t oxce~:ão, e dar:i. as regras par.~ ::;e 
tornnr ell'ectiva a indemniS.lção. 
· § 12. A' excepçiio ae tl:t~rnu te delicto ne· 
nhunm prisito poderi~ e tf<Jctuar-~e. :;inãn' pot· 
ordelll escripta da autor·idade competeme . 

§ I:;;. Ninguem pod~r;i. set· conservado mu 
prisão sem culpa rorm:ula, salvo a.s excepções 
previstas n:~.lei ; nem levallo it pl'isito ou·ue;l;t 
dP.ticto, prestada l!auç;.1. idone:\ uos casos 
legaes. 

§ 14. Niogu~m ser:i. sentenciado. sumo 
peh\ autoridade competent~:, em vit·tude de 
l~i e n:1. fôrma por ella e;tatuid<'. 

§ 15. Aos accusados se ns.segut-ar:i. un lei a. 
mais a.mph~ defesa, com toc.los os recm-::os e 
me!cs essenciaes :1 el!:t, desde a nota cht culp;1 
ass1gnad;\ pela a.utortdade e cntren-ue "o pre
soem Yinte c quntro horas depoi~ \la pl"isão 
com os nomes uo accus::v.lot• e dns teslcmu-
nhas. · 

§ 16 ;. ·oar-sc-\Ja,·o recurso 'C! e haueas· corptts· 
~empre que o individuo soffrer, ou se nébt\1' 
em-imminente. p·erigo. de so1!t•e1· violcocia.:ou 
coacç::!_o, ~~· ílleg~dade_ ou abus~ d_o,põtlcr. 
· ·§ · l·'·e"-:enhum~~ .mtorJdade-:petlet"J::a VOCi-\1'_' 
causn.s -pendentes ou susta.L-as; :-: " · ·· 

.-
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§ lS. A' excep~:ão das caas:IS· q~:e por sua.1 Ng!lbda por l ei ordioaria, de modo que seJa 
natUl·eza pertene~:m a juizes especiaes, não I ministr;tda a iustrucr;ão · i:ldispensa.vel em 
bavet<i..foro J•rívilegiado. j todos os muuicip!os. 

§ 19. E' iuYiolavel o si!!·illo dn COl'I'CSpon- 1 J\rt. 1~0. A extratli{:iio de criminosos re· 
lleucia. ~ · i clamados pelas justiças de outros Estados, ou 

§ 20. Nenhum::~. pena pas:>ar;i. da pe~~o.1. do: do Dístricto Fe:lern.l. ser:\ d~ accordo com a.s 
dclinquente . · j lei.s. 

§ 2i. Nio::zue:n se~·ã. ist.:nto ele conti'ibuir 1 .·\l't. 141. O ~o-ç-erno do Estado não 1\odet".i.· 
parn. as despezus Plti..licas na fót·ma det • .nmi- i iutenir em negocies vec~liares aos inuniei
llad;\ por lei. Niuguem, entJ·eti~nto, ~cri\! pios. si não para estabelecer a ordem e tra.n
obrigado a j)ag<\r ÜlJ[JOSto:; 'Jlle não sejam vo-1 quíllidade publicils, e, neste caso, sõ o fará 
tndos por lei a.nnnal pelo poder competente .. medi:tute r~qqisição dos r.espectivos juizes de 
· § 22. Além dos direi tos e ~:unn tíllS expt•es-~ direito ou dos conselhos rouoicipaes. 
sas nest;, Constituição, pr~;vo.lecem qmmtos Art. 142. O Estado garunte o pagamento 
dir·eitos e ~.>.r.1ntins resultam da rót'lll<\ de • de SU!l. divida. ' 
governo que ella cst.\belt<:e e dos twincipios I Art. 143. Te~1o fó pu?lica no Estado os 
que co:~:;agra. __ docurnentos offic1:tes devtdamente autheoti-

Al't. lllli. _A lei n~_tet·~~. efe!to. ~:ett;O<!-_~ti- j cados d<? go.-erno dn. ~nião ou de qualquer 
vo, nem sern. est:\belecl(ln. sem ut11ldade pu- elos outros 'Est:.l.dos. .: · .. · 
ulica. .. . . At't. 144. Um~ lei ot•din:\ria discriminari~ 

1\.l't. 129. Todos os foneci:onarios do Estaclo os im?ostos do E$t<tdo e ·os dos númicipios. 
e dos muoicipios, qualquer que sej<\ ·~ cl:lss~ Art. 145. ·as leis dn. ex-província de Ala
ou catell'Ol'la a que per te o ~et·e~. serão rtl- gôas e os· decretos, deliberações e Mtos do go

-spoosaveis civil e ·crimíua.lmP.nte, pei"<tDte <\$ vernador, -anteriores -ã. - promul;:r-1ção -desta 
justiças do Estado,._por preval'icação, abuso ou constituição, no que r. elJa· não for contt•a.rio, 
omissão_ no e:\:ercicio d~ ·su:l~ ruoc~s e por serão leis·do'Esta.do en'Íq1iau:ô o congresso ·ós 
não · f.1.zerem :eD:ecth·amentl~ respons.'\veis os oito re.vogar. - ·. · 
seus·sub:ilternos. · · Art. 146, Não é perinittido 11 lterar a 

·Pnragcipho único. Não 05 isentará' de culp~ fõrma. de governo ndoptàcla por esta consti
a- a!Ieg:íç-lo de ter.,m.~obr-r.do por ordens e tuiçiio. --- _ . _ _ 
determimt.ÇOes de sEus superiores. ~\J•t. 147. A constitnie-.M> podará ser reror-

Art. 130. O runccionario publico obrigat·- mado.. mediante inidativa. da camru~ dos 
se-lia .. pcir comprorrii:>:So formnl, no acto -·d.- deput~dos, ou _l·eqnisição .. dos.-.deus t erços dos 
posse. ao ue!iumpenho dvs :s~us deveres la- conselnos rounicipaes do Estado. 
gaes. - .. .. · . . . . . .§ 1.• ,\t.:eP.ita ;\ ,proposta por• clous ·terçós 
A~t . ISl. .São prohibidas as accumillações dos membros presentes, set".i. ·ell;~ submcttid;~ 

lle empregos publico~ . . à. discussão do nono seguinte, não se consi-
Art. 132. Nenhumínnccionnrio publico em deraodo _approvacla, sLnilo houver pass:ulo 

disponibilidade percel;erá veoci01entos. uas discussões por ctous tet'Ç05 de \."Otos da. 
.Art. 133. Não se1~io con<:edil.ln.s aposenta- totalidade dos membros de cada llllla das 

dori:ls, jubilt~ções, reforma-s e pen:sões aos cam"-l'as. 
fnnecionarios do é:statlo e dos municípios qut: . § 2.• A proposto. assim :1PJH'ov;\du ser;i. pu
forem nomeados depois rle promulgada estn. blicoda c~m as assi~un.turas dos pt·esiclcntes e 
Constituiç;\o. secretario;; d;~s duas c~'lnwra:s e incorporada:'\ 

"\l·t. 1::!4 . Uma le i ordiua.ria. dará nov:~ OI'· const ituiéflo·, ~.:omo P<•rte ·inte!;t'allte dtllla. 
gn.uisação ao montepio, est.erideudo-o a totlos A1·t. 1'48. App1·ovar.la est;L constituição, 
os fuoccionarios <lo t::stado. · S1Hi~ promulgad;~ pehL mesa. do congresso c 

At-t·. 1:)5. Nenhum cidadão investido nas assignada. pelosmemiiros<te"te. 
·ruucçVes de qualouer dos tres poóeres uo 
B:;tn.do poclerb exercei' as de c utro. 

DISPO'UÇÕ~S TlÚ~SITORIA$ 
.~rt . 1'36. Os cargos electivos poc.J.em . ~er 

renunciados em qualquer tempo d.o man-
dato. . . Art. I.• Promulgada esta. constitu ição, as 

:\rt. 137. Fic.t alJoliúa ;\ juds·Jicç:Io adml:. duas ca.m::u-as reuntdas em ~egresso, ele
nistr;ttiva. contericios;i. . gerão em seguida, por maioria:. 11bsoluta de 
. Art. ISS. Será leigo o en:ioo mioistrad<• votos na. primeira votação. e, si. nenhum.can

- nos estnbelecimentos. publi,zos,. em· todos os didato a: .obtiver, por .. niaíot•io. relativa : na 
r;~mos ·e grúos, e gratuito o prin:uirio. · segu·o~a. •. o governador e o .. vi~e-góvernadot• 

. Este .será. obrigatorio_m\s condições .e_pela do _C:stado. _ .'. · _ :__ , 
fórma. q~;e u: lei ~mb•Jiecer. · · § 1." E:;·sa· eleição ser-.\ - rei til. em .votaÇii:õ
·-A !Jt ~- ·!~ ;· -:\ d is~i~~~-º d~instrticçg~_ p~i:. .noml n~lJl~l':.).,go_:y.~;IJ!ldot~-:,.'!:.v t~·g<?,v,~r~~Qf 
. mar~<\ eutre ·o 'Mumctpto:. e .. o Estado:. ser-.., -respcctrvaruente. ·: .. -:::·-:·- -~ .. -_-.- .... _ ~.:_. __ -;:::.. . ' ... . . . . . . •"i --.. ..... .. . • . , .• .. . :. ",.-

..... :-?-• • ·:...·· :· .,.:..•·-
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~ 2.• O ftOVerriã.d.or e vice-governador, 
eleitos na forma de:;te artigo, exerccl'ão as 
fuocções constituc:ortaes durante o pl'imeiro 
p~rio.to goveroament•ll. 

§ s.o Para. essa el·eiçã.o não prevalecem as 
incompatibilid:Hle;; ~oxaradas nesta. consti
tuição. 

§ 4.• Concluída ella. e impossados o govel·· 
na·dol· e o v ice-govez·nador, o congresso dar-à 
por termint\ua a su:n. mis~ão constituinte, e, 
sep<'t.raudo-se em cam::tr:l. dós deputados e se
nado, encetarâ o e:xercio de suas fuucçõe;; 
normaes, não podendo em hypothese alguma 
ser dissolvido, 

Art. 2.• No primeiro anuo d:l. primeil-a 
legislatura, logo nos t1-abalhos prepar<Ltol'ios, 
OS Seiit\dOres :;erão dividiuos pela. ordem ua 
vot<iÇãõ em tres türtaas, . sob a. classificaçiio 
d" i!rimeirn., seguo(la e terceira tu1·mu, de· 
vendo a. primeiro, que compor-se-ba dos me
nos votados, deb:~\lr . o mandato no t1m do 
segundo anuo de exercício deste, a Sefíuod ... 

entre os juizes dé direito de mais nota, eom 
ou sem exercício, residcnt.es no estado. e, 
para juizes tle di:reitos de entre os doutores ou 
baehareis em direito que tiverem nesse está· 
do, pelo menos, cinco a.nno:: de pratica do 
fõro. no exercício eírectivo da advocacia. ou 
quatro auoos de qualquer logar de judica
tura ou promotoria publica. 

At·t. 9• Um mez depois de approvada esta 
constituiç-.J.o, o goveroauor nomearâ. os ,juizes 
sub~titutos, e 30 dias depois desta. nomeação 
deixar-ão o exercício os juizes municipaes, 
que serã.o preferidos nesta. primeira. nomea
ção. 

E, portanto, mandamos a todas as autoli
dades a. quem o cohecimento desta. consti
tuiçã.o cbeg-J.r, que a cumpram e fa.ç:~m .cum
prir tão completa e tal como nella se coo.tém. 

Sala. das sessões do congresso constituinte 
do estado do.s Alagoas em àlaceió, 11 de julho 
de 1891, 3• da. Republica.. · no· .fim-do quarto -anno, a terceira .no um do 

sexto aDoo, procedeudo-se dabi ern deante de 
modo que o terÇÔ 'do. senado· séja regü lni·~ .Rõ7;erto Cczl!~.e>ros de Mello, presidente. 
mente rilno~ado em c.1.d;1. bieonio. .. Affonso Jose de Mendonça, 1• secretario. 
~ Pa...-..agropho uoico. No caso de empate em Maca1·io das Cha[tas R.oclta Lcssa, 2• secretario. 

votos, coo:;idel•Jr-se--hi.i.o favorecidos os mais 'Joi!o Francisco NO!JUCira Castclto Bl·anco Vi-
. velbos, dicidiodo-se por sorteio, qu•lndo a .. ce-presidente. ' 
idade for i "'Ual. . 

:> · • R.aymundo Ponte.~ de Jbraada. 
~rt- 3.• EpquaDOO ~ão for decrewl:l. a lei DT. Manoel Jose nt'<lrte. 

elezt?ra~, ter·.J.O e~ec~ça.o, no que nã? f<:Jl'.: con- Manoel Baltlw.::ar Perci1·a Dicgucs Junior . 
·trario as presc1:1pço~s ~e:;t;~ constttUlQUO. o Barcio de Tmipú. 
decreto n . 3029, de !9 de JU.Oerro de 1881 e.s"u llfanocl R.:beiro Ba1'1'Cto de Mene::cs. 
regulamento para todos os cargos elect1vos Epaminondas Hypolito Gro.cindo. 
do Estado· . Julio (' e:ar d c 1\.[enl/ onça. Uchoa. 

Art.- 4.0 Emqtianto não for inarcndo p(o!O ManoeT·Messi.(t.~ de Gustniw Lyr«. 
coogre.::so o subsidio dor deputados e seoa- Jose Mi!J1tc& de Vascont:eUos. 
dores, todos elles vencerão diari.,meot~ Joao da $il1:a Rc!Jo Mello. 
quinze mil réis. Manoel Fcrn(lmlcs clê .<11·aujo Joi'!JC. 

Terão tambem IlUDa indemnisnção p::~r::. Tili«rcio Valeriano de A1·at.tjo. 
as:despew.s de via~;P.m de ida e v<,Jt:l, cal- .4.mbrosío f'alialcanti de Gusmcio Lyra. 
culada. nn Tazão de 500 réis por kilometro, Euclide$ Vieira lúulta, 
dentro do esta.do. Pnr-.:. os t\Ctuaes membros Lui:: Gon.::aga de Almeida Jl.ratdo. 
do congresso não prevalecem as incompati- Jose de Ban·os Albul)uer![tte Lins. 
bilidades ~xa.radas oc:sta constituição. 1\lo.nocZ Antonio Sttp'11'do. 

Art. 5.• Emquanto por lei uào for llenoiti- Jotio de' R.oclut 0zt;alcaa:i Ne!to. 
V<\meote arbitrado o vencimento do go~er- .;u-a~cl Lf::opo~dmo Pcrc•ra !i·etto. 
nad.or, perceberá elle o honorario de dez Jose de S« Peu:oto: . 
contos de róis. . C.,-od~!Jando 2fcndcs Fcrr~:,·o.. 

• . . _ • Rod1·•go Correa de .Arll!!JO. 
Art. 6. Ernqu(tn!:O nao for con~G~t~l) o J1íar.u~,;& Jon1~i11~ Nobrc!Ja. de VascMceUos. 

guantum da populaÇ<l>O de cada. mulliClpto, o ·Jose ]{athcus da Graça Lciic. 
numero ~~ vero;~d~r~!S ou membro~ do conse- Jose Corr8a Paes. 
lho ~o_mc1pal se~ 20-para. a c.1.p1tnl d<;J Es- .4!Jgeo VcUoso Freire. 
tado, l;) par~ ~s ctdntles e 11 par.a as vrllas. -.Jacintho de As~-umpçúo Paes-de Mendo a. 

Art . . 7• O subsidio do p1•imeiro intendente Tibu,-cio A.lves-dc Car'!Jalho. nç 
-. .,. -, .,. de. cada município SE~r•~ . fixado na: -primeiro >i urcliano Lemos ·Lc:mr. ·. -: ·: ·.. , <·. · , 

::..._: .. ~~9_jO._éon~l.li?. rE~p~tivo. ~ _ : - · .. · .-\~tc,n;o lliUfimo da._ Ci.tlilÜz'. RCr;o: .. ·. 
· 7 ... : · · · ·At't . 8.• .Nas. prunj!~ oom~ç~~- pa.t'a · o -Dr; · S•lwstre=-Octaç•a.rio: -Lnir'eir'o.- ~-:.~~:= ::::.-·-;:-'· 

• tribunal ~uperior, O. governador. ~lhé1'3; àe Francisco rufAl{l, ... ~cr?{üéHoltan<l<i'Qitiãzcantf. 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página 33 de 33 

-549 

I.El J>A R.BFOR.MA c_ONEiTITucroNAL IÍE 3 DE 
AGOSTO DE 1895. 

capitulo 5°. Art. ·93.-Fico. supprimido 
o _§~ . 

Art. 94.-Dasdecisões dosjÚizesde distri
o congresso legislativo• do Estado de Ala- cto ha.verâ. recurso para os juizes de direito. 

gó~l.S decret:\ e ptomulgt~ a. reforma (h lei se- Secção 4. o. Art. 96.- 0 procurador geral 
gmllte : . do Estado tet':l assento no tribunal superior, 

Art •. 1,o Fica. reformad:1 a constítui"iio d~ sem voto, e serã-nome:1do pelo governador 
E d "' por cinco annos de entrõ os doutores ou 00:-

:St<~ o pe~a. seguinte : ... ch:1.reis em dir·eito com quatro. anoos de judi-
Tttulo lo. Secção to. Capitulo ·zo. Art. catu~, promotoria ou exercício de advocacia~ 

23.-A camaro. dos deputados compor-se-ha Art. 98.- os serventuí).rios dos oillcios de 
de 30 membros. justic;t serfio providos vitaliciamente pelo §!o-

Ca.pitulo 2•- Art · 29 .·-9 senarlo .compor- vernador do Estado mediante concurso feito 
se-ha de lo membros maiores de 35 annos perante 0 jniz de direito respectivo. . 
com os requisitos dos ~i Jo e :3• do :1rt. 25. P«rng-rapho uoico. os escrivi"tes do tribu-

Art. 31.-§ lo. Dar P'osse ao governador na.l superior serão tambem nomeados pelo 
e recebe;·-lhe a promesH:t ou u.t!rma<-.ão de ~overuador, mediante concurso. 
bem serVJr. ~ 
. § ~· n. 5- 0s sen·\dores antes de exercerem Seé<-.io 5•. Art. 100.- O Estado manterá 

f · uma forÇ!I. publica. . . 
<'IS ~;~ocções oe juizes pr~st;~rüo DnS mro.os dv Art. !02. - Só por ordem do governador 
prestdente promessa on · at!it·maeão solemne do Estado ?oderil. a forç:a de policia ser reunid:~. 
de faz~r . ju~tiça. obdecendo sómente à. lei e á ou mobilisa.da.. sem pt•ej!tizo d<•s direitos da 
~-~a.co:a~c1 e~_c~,n..__ · _ . . . união nos termos da. Constituição Federal. . 
. _capitulo .~ · _Art. -3o--:'3t -a. · camara.101.- . . Titulo.2" •. Art. lOS. -Ficam supprimidos 

ct.v.Lora do proJect~ acc<~~~~!:. ~ e~endas da 05 ~§ 3• e 4• a este iirf: · ·· · _ · -- · . -
o~tra e<tmara, sera. elle en nado · ao pod<•r · ::> - • • • • • • • 
~xecutivo ·;no c.aso contrario ser:i. devolvido Art. 109.-0 conselho mu01c1pal ~era ~le1to 
a camara que _o· emeudou1 e, si ahi as emeu- ele dou~ em dous ann.o . . i?or sufrragto <.hrecto . 
das obtiverem dous · terços dos ·votos dos tios elettot•es do m~DlcJpto, : e o numero d_9s 
ll}embros pL'e;entes . . consi·~-W.A~-s~,a~- seus membros ser:~ c,'\!C!:!lado ~·na _propo1-çao 
-vadas. seodo de novo re1:a~l~as~ gc; ,d~·um~"~ious mil ua,Qttante:.,_ u~.o p~~e.nd?t- _ 
jecto ~i_ c:tmam iniciado~~··sõ_~~~ fl!le no~_~mo exceder a doze; o mtmmosera• · 
provt\l~as. peh\ ·mesma. m1fl'ôff;'fdos· ãous"Wr- -de sete~- . . . . 
ços, não implic.'\OdO a roeje!ç;.1o das GmeÜdõ\S ' -Art. 110. ~ 2.0 • - Crea:f ,e ~UPJ?l'll!lll' tal;&S_ 
a do projccto. . e _q~J~squer 1mpostos e contrtbutções ·do mu~ 

Art. 40.-Fic.'l. supprimido este artig-ó. mctplo. . ... 
Capitulo 2• .. 1\l't. 78.·- fka supp'rimido § 5•. Legtslar sobre os bens do mumctpto, 

o§ 11 <lo mesmo ;lrti,.o. . podendo onerai-os como for mais util e pro-
Art. 79.-(ls juizes"'de direito scrho nóinc:Í~ veitoso, ma~ s~ podendo ;\lienal-os. prece

dos pelo go,·ernador do E:stado media.nte pro- dendo a.ntortSaçao do cougreSE?- _ 
posta do t!'ibuoal 'superior composto de dou- § !2: Pr·~ver sobre .a~ ~~·ganlS<IÇ<~O da. força 
tores ou bach~reis em ·direito que tiverem de v1gllaucta. do muntcJpio. . . . 
pelo menos o1to aunos de pratica do fõro -~t. ll3. -:- Os conselhos mumctpa.es re
no e.tercici.o efrectivo _da n•lvoc~.ciu., ou qua.- um~·se-.lia.o sms :rezes~nnualmen~e em se;;sões 
tro a unos em qualqtier logar de judic.'ltura ord1~ar1as de qu1nz_e dt;;-s no max1mo, podendo 
ou de promotorin. publica.. ~·eun1r-se extra.o~rl!o~n•\men~e: . sempre que o 

C:J:P!tulo 3•. At't. 80, 1~ 6. o_ Convocar ou 1otere~e d<? mumctpto o e:\,g'lr, ou por con-
pre~ndn· o jury. vocaçaodo mten~ente. . 

,~rt. :S3.-No Ct\SO de vaga ou-impedimento . Art. _llG.- q 1_otenüente ~o ch~fe da. admt
os Jnizes de direito serão sub~tituidos, qnan- otstraç-<~O mumctpal e sera el~rt~ por dous 
to ·~o prep;1ro, pelos juizes substitutos, quan- t\OllOS srmultaneam~ntecom o vrce-tnte~dente 
to as sentenças defi.nitiv<1S ou com igual forc<l e o conselho, e!ll hst.'ls sepa.r!i-d<\S! na.o _po
e à prcsidencia do. jury pdó jüiz dé direito ·do dendo ser reele1to pam . () per10do unmed1ato 
mnni.cipio mais -ç-izinho . ·· àquelle que t1vet· servido. 

Capitulo 4•. :Ayt_. 85.-·0 jury futiccionarã. Art. 117. § 5•. -: Nomeo.r,-stipender e de~ 
?O: sede do muorc1p_10 e co~pcr-<<iie.~~*-de-_lio~ 1!4\~t.!S .. -oo~mpregado~ ·do municipi(), exce~ 
J?tze~ de f!lC~?· . tn·a~os. fl.~orte~ ~~ U.'t, ptG~t>S'. ro:'dâ secretar1n.·do conselbo: .. · · 
crdac!uos quah~c.1.rlos Juradt~.~ ê: _.-·m ~::~~:-~~-~1- itJ;::.•t:_ -1'8- No ·cãso:.ode impedimento ou 

,Art.: 86 •. -F1~1. supprimid~ este artigo. vàz:1. o intendentirsera substituído successiva-
.- A.rt. 87 . .,.....Fica supprimido éste:·:ii·ti;ro~ .... mente pelo vice-intendente. eleito simulta.nea· 

,__.::.";Ar~~,SS..,-::_Dn~ ~lecjs_Ç~t!J,o~~~;)'-_h.~ver.l. .~1?~ m~~~-e -~?~i' 'elle,: -e.!Jl : llstn. .. s~piir~a;-. é'.:pelô .. . .. 
~,pellaç.a.o :volunt:l.rJ(l..pa.ra. I() tr1buna.l- super~or: ~ ~~l~ent~:~o ~con.~~~ti~;-IDUD.l?.I.P(I.l'. ~--.· ;~~;::~;.. .,_.:, ;:,"·'·.;. 

. .... ~ '- . . - ~ ' • .. ·- - ·· -· . -·.: .:-··~ . .._·_:·.'·_~:--;: ·~ .· 
... - . ··- 1. ·. · • . ·""" ..... 

.: ~- -.) 
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tc.·~!:t· 122 •. - Ficn. su v:;.rimido este arti~o eJ Bot•ge~. Gooc~lo. de La~os, . Thom~z c,, ~nl· 
-seu respect1vo §. ; c.1.nti, llderonso Lima, João Lopes. Fr:mctsco 

Art. 1:23. -.A:; postut':lS t! t•esolu.,.úe5 mu- I Bene\·olo, Jos1 nevilaqua, Augusto Seve· 
nici(Xl.es, quando coutr:~ol'i:lS ú_s leis tedcr.u:s ou 1t·o, Pr~ocisco Gurgel, Junqueir:~o Ayres, Silva 
est."\iloaes. ou quando olren$1\';\S dos dkeitos · Mari7.. Triodacls, José ;\!ariano, Al'thur Or· 
dos outros umoicipios,. :>foo nnlla;;; m;ts sô· l l:~.nclo; Tolentino de carntlho, Martins Ju· 
menta o C{IOgl·e~:;o . llocle.-:'l n.~ct·~?.tur :~ nul\i- nior. Pet'ei'l':l. dG Lyn, Gail'\\.1' Drummond , 
dade, salvo quQ.ndo· se tr;>.tat• de oii~pos!çii.o Coelho Cio tr:~., Coroelio da. Fon~eca, Louren
or<:~tmentari;>. eontt'!ll'kt á lei de c.liscri:nion~~ilo co de~ Sit. Metlciros e Albuquerque, 7\liguel 
de.reooJns, caso em quo o A'Overnador t>Ollllt':\ PernQ.mlJnco, GonÇ;\lves Mab, Clementino do 
determint'.t: a. suspeosü.>o,submettendo sen neto 1 Monte. l~ernnndes Lima, Carlos Jorge, Amnjo 
ao conhectmento do CClngresso em SU<l pl'i- Gúes Rocha. Cnvalca:lti, Octaviano Loureiro, 
meiro reuniiio. Olypio de C;unpos, Menezes Pt~\do, Gouvc;a 

Titulo 3•.At·t. 141.-0 ~oveno elo Estaclc não Llwn, Zamn., Santos Pereira, Augusto de 
poderá intervir nos uegocios peculitu·es aos Freitas. Nei>a, Tosta, Milton. Fr<\ncisco So
municipios. tlr~, At·i:;tides tle Qneiroz, Edullrdo Ramos, 

Art. 2. o R.evogam-scl as leis e dispo~u,•s em Paula G::lim<lriies, Vera ne dll Abreu, Lcovi· 
contrario . 1

1 
~ildo FilguekJS., Jose" I~n:~.::i.,, Flavio de 

·d d .. d · · .. - - _ At':lujo, {todt•igues Lima, Tolentiuo do:; Sa.u· :c1 a ~ _e Mnc:_a'?· .~ tl? ~g:os~o) .de l~~o, ' :I toõ, Seb:~.,;tiilo L~no.lulpho, P=bos: l\Ivnt4'De· 
dJ. .R.epubüC.'\ do~ t:stac1o,. Un1do:. do Braztl. . gt·o, )ínrcoliuo )loura, Atha.yole Juuiot•, Tor· 

Doutor .M'anoe! Jose Duq.1·te, presidente do (\uato Moreím .. Ga.ldino Loreto. Antonio de 
Senado. Siqneil·a., José Ca.rlos, Serze$ello Corrên, 

-·- ._.Fr_llJ.!C:SfX? da .Rocha C!:oalcante,.l• .seereta.rio. EJ:t\DÇi\ Cãr.valllo, Osé<l.t· . Go:loy ,. Amel'ico dll 
. ~Joao ~a1·inlto Caritelro de t\lbuqucrgHc, 2• ?.la~tos •. Li~_s de Va._sconc~l~os, Alberto Torres. 

· --secretat·to. · . ' · ~~ \cmllo Gu2.nãbara, Em:o Coelho, Fousec:• 
. ·.~iig·uel .So"res'Palmt~ira, ,we·sidente da. et\- Portelln, Enzebio de Qneit•oz', .Si! V:\ Castro 
ma.ra:. · ' Agostinho Vida.!. l~mesto Bra:dlio; Julio San· 

Jovino Pet·ei1·a . da. Lu;, 1" secretario in te· tos, Ba.rr<JS Fr;•.nco Junior. Urbu.no Marcou-
- - - _!_i.!)o: . des, Se~v.stHto de...Lacerd.t,-E'aulino de So~m 
: · · Felicicmo da S!l,;a ~~aboca, 2" se~retario 'in· Junior. Mnyt•ink, La.odulpho de Mugr.llla~s, 

terino. Campolina, Limt>. Dua.l'tt~. Ca.rv:üho Moor<tO, 

·P.ul>licat.l:~o na. secret.lria~do SenadÓ ans :3 de 
ágosto do 1895.-0 dit·ecto:', João B etu:oenuto 
diJ E."]i:,·:to-Santo. . 

10-1" SESSÃO EM 24 DE SETE)fBRO DE iil95 

Monteh·o t.le . Bar·t·o;;, Cb~lS 1-ol>:\to•, Goo
ettlves ltamos, Luiz Da~i, Fert•az Junior, 
Fortes Junqueira, Fr-:\uc:is<:o Veiga, Alvaro 
Botelho, Leonel Filllo, Oct;wiauo de Brito, 
Lamounier Godorredo, Ribeiro de AhMida., 
Fert·eirn Pires, Valladal·es, Cupettiao de Si
queit•(l., Rodolpho Abreu, Pinto <1:1. Fonseca, 
A.rthur Torres, Maocel Fnl~encio. ilhlt•lMn· 
Clt(l.dO. Olezario .Maciel; Pat-a\so Ca.valc:<mti, 
l.indolpllo Caetano. Carlos das Clm>-"D.S. C<>stu. 
M:lchudo. Alfl'edo Ellis, Domingos .do 1\tot·Q.(!S, 

Preside. ncia tios .~rs. nostt ~ Sil'&<t .f.Í7WesideHCe' Fra:tcisco de ~a.rros, P<lUli!. Queh•oz. C<~Se:miro 
~ dá Rocha/Aimeitla Nogoeh~l, Oomiugur:s ue 

A1·thur It:os (1" uictJ·'1Jrcsidcntej Costct :l.:e- Castro, Dino Bueon, Co:>til .Jnoiot·, l;u;;tavo 
vedo ~· vice·pre$idtnte), Alencor G!sil~a- Godoy, "\llolpho Gordo, Bneuo de Aodra
rcTes (-t• secretario) ~ llrtltur Rios (1 tacc- da, P;ldtta Sa.lles, Hercnla.no tle Freit<1s, Pan· 
pl·esidet~t<'). ~ ltoo Ç~t;lo~,_j'rnuc~sco Glicerio, Ful'til.do, Her-

~ - - · meoél~ildo--<I~forae::., Nlve:.=u~-=eastl'o·, · 
Ao meio·dia. procede-se â ch:unada., ·á qu:~ol 0\'idio Abra.otes. Urbano t.lc Gouveia, Xa· 

respondem o~ Srs. Ros(l. e SiLva, Arthnr vi<! r. do \':tlle, Mi\l'iano Ramos, Lt\meulla. 
Rios; Costa.· Azevedo, Thomaz Del fino. Ta va- Lins, Almeida ·rorr~s. Brazilio da L•t~, Lauro 

.res de Lyra, Alencnr Gfuimari!.es, Sá ·Peixoto .~lüller, l:'tiUia l{amos, 1.-'r·;lnctseo 1'oleot íno, 
'Lim.'\.Bacury, Fileto Pires, Gabriel Salgado: Emilio B!um, Fonseca. Guiwarães, l\!;trtins 

.. 't.~~tt_a B~c~Unr., Augusto .Montenegro . Tlleo- Costa,, ~I(l.rçnl_ E>cob-ar, .Pe~eir:.t ~a Cos~a, 
tooio de Brito. Carlos de NQvacs, . Bt:icio Fi AppariCtO l\Iat•teuse, Rivno.la;vt:l Co1·rea, V te:

: · · "llio·; ffolhiridil .de .LiÍÍ1(t, Benedicfo Leite, Vi· torino Monteiro. :\UI'elhmo Burbr.sa., Pinto da 
. · vefros, · Luiz .. Domiogijtes, Cost;~ R.odl·iuo;es, Rochn., Vosp~,.;!;~uo tl3 .Alhuquel•pue .. e Pedro. 

· .. · - Gusta.vo V eras, Eduardo de Bll.rt·êdo, -c~l'is- ?.loacyr. Cl i2) ~ .. . 
.. .... _t~~~~Ç~~~.~isi(ic!e ,J\br~u.~~g_u~irU;_. p,_,r~-. . .·- ·-,::= ~ •. 
. -_-~:?!,~~~'7-;o\.1:tbur ·ue : Vlt~C9ncellos,,,Frederico. :Abre·se !\.s~sfiõ-:· -""" :: - ... ·= ... 

: : . . .· - ·' 
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Deix-am de comparecer com causa pat·lici- 1 d<l lei u . 183 C, de 23 de setembro de 1893, 
p:\tla. o:; Srs. Coelho Lisboa, Ené.'l.S !>1at·tins, para o 11m de reali.sar-se n. traasrereocia das 
Torres Portttgal, PJdl'o Borges, Relvecio emissõe~ e respectivos lastros dos Ba.ncos de 
Monte, Cbateaubriaod

1 
Al'minio Tõl.v~es1 emissão re:!iooaes para o Banco da .Republicn. 

Marclonilo LiUS1 Mtmcel Caeta.oo, Diouysio do Bmzil (2• discussão). 
Cei.'queit"ü, Ponce de Leon, Almeid~ Gomes, {0 Sr. P.osa e Sii•JO. dei.r-a. a cadeira da 1':e
Jniio Luiz, Vaz do Mt-llo, Joiio Penido, Tlteo- ~ic.lt:ncla qu~ c occt<pttclr~ pew Sr. Artlotn· lt:os, 
tooio uo Ma..:,"':tlhães. Sim:\o d:\ Cnoha., La.- 1.• 'tlice-p1·esidente.) 
m;trtine, Clncinato B1"üga, l\Iore\t•a. da Silva, 
Luiz Auolpho, Caracciolo c Angelo Pinhei:•o. 
8 :;em c.\usn. os St'S. Pir·es l<'erreil~l, Cunha 
Lima, Geminíauo 131'azil, Cleto Nunes, Vieira 
de l\loraes, Alberto Snlle:s e Francisco Alen
c;lstro. 

o Sr. 1>t•esidente - Von -pôr o. 
votos o art. l• uo pt•o,iecto da maiol'ia ~'" C?m
missão de Ot•çnmento1 S<\l vos os substitutivos 
otrereoiuos. · 

o Sr- A .lberto Tor1.·es (pela 01·-
~ 8L-~ Ros_a o S ilYa (!_'ssu-mindo a clelll) _Sr. presidente, na 1 .. discn:>Sü.o deste 

yn·es:~cnc~a: mo'tlnllento_ à c altellfuo) - Agra- projecto, e5tnbeleci 0 prineipio d:~ incompe
deço !~ ~am~t':l. a boUt'(l. tmmerectda com 9~e tenci1~ do Cou"resso paro. delillerol' sobre este 
me (h.st10guto, reelegendo-me para pres1dw ~sumpto ru~la.do em motivos cc.nstituoio-
o.oi:õ SCU$ tru.btdhol!, quo.nJ<>, por ~otiVOS de I naeS. ' 
sau~e, a.cb:wa-m~ ausente d_n ~:1.tl1a. 1 Além disso, tr-.1ta-se de materi;~. de maior 

Sn~to que por cu·c~rnstanc•as 10~epende~tes importo.ncia, porque se refere a. um asso.mpto 
da. IUlllh<\ von~\úe na~ mo tenhO; stdo pJss•vel j que iutere>;sa directa.meo.te ao Thesouro. 
cos·~espond~t~ tmmcdnlt.\m~nte <\v~»·"'" gene- Venho depois pedir a v. Ex. que consulte 
1·os•d~e ;_ mns, pot· .outro lado, ·s~tlsfaz:m~ t\ I ;1- C<\mn.t•a. sobré si consenta-votação uoroina.l 
consct~ncHI. <\ certer.n. de• qug fut substttulliO 

1

1 part\ 0 art. 1o do proiecto . 
vant~)osa.mente no desempenho do alto cargo . • · -· · . 
que me condastes. · · · .Consultada, a. Ctl:_tn~a a;pprovn. o roquert-

Assumindo hoje tü.o hcmroso posto. r,1ço-o ! mento pn.r:.\ a. vott1.ç.1.o nomma.l. · 
cm_obet~iel}ci:~; e liomenag:em n vossa d&libc- 1 Ptocedendo-se .~ votação nominal, respon
~tciiO .. ;\ssegur:ultlO·\"OS como dt\ ptimeim ver., ! uem niZo, isto é, não nppt'OV;l.m o art. l 0 do 
que saberei depol-o immediat:1mente em vossas projecto n. 172. de 1895, os srs. M'-"tta. Ba.cel
ll.l.f~s no momento em quo me fa.ltar a vOSS.'l. J:~or, Au~u~to Mooteuegro , Theotonio de Brito, 
conlianç,.\. - · · .... _ · · I Bricio Filho, Benedicto Leite, Viveiros, Luiz 

Conto, Senliores, com o precioso concnt'SO ! Domingues, Gust.wo V eras, Edu:wdo de Ber
ue V~S.'\S luzes, e confio que <t·Caroara S.\ller-.\ i -redo, AOiilio de Abreu, Arthur de Vnscoo
C:Vit\ ver. mrtis elevar-si! no cooceito put..lico, , cellos, Josê Bevila.qu.'\, Francisco Gurgel, 
pelo p:ttt•iotis~o ue Sl\ll.S tesoluções, pela or- : Silva. Mti.I'ÍZ, Trilldn.·1e, Martins Junior, Pe
dem e eleva(~1o do seus tleb:~tes, qua~quer , l'eirn. (le Lyrt\, Medeiros e Albuquerque, Fer
que sej:\m as <lifficulda.des, quaesqner que IMndes Lima, Araujo Góes, Roch:1. Cavalcan· · 
:;ejam us divet•gencin.s qne vos~a.m por mo- , ti , Olympio de Campos, Menezes Pr:\do, AU
l!lento scindir a repre:;entação nacioMI. l gu~to de Freit.ls, Milton, 'l'ostt\ Ar•istides do 

Emt_~or;l. rept·cscotante tlc nrtl Jl:lrtiuo, nestn ! l,lnciroz. P:\ula Guim(l.rã.es, Vergae tia Abreu 
c:\ddra a mio h;\ not·rllt\. :a 'Pt'coccupa.~iio uni~ Jo:;~ lgnucio, Fla.vio tle Araujo. Tolentino 
<lo rncu e:spirito contínu:\.l'il ·~ser·~ li<!i o\}.;;e•·- dos S:mtos, Athnyde Junior. G<tltlino Loreto, 
V:l.UCi<l. d:~ CoustituiçJ.o e do Re;ilucuto.r;:l!Jito : Antonio de Siqueira., José carlos. Serzedello 
bem. muito bc.t1 .) i Cort•c.t, França Carvalllo, OSCàr GOtloy, .Ame-

Vai pl'ocet!er-se i~ leilut·~ da a.ct.1.. \ rico do M<\ttos. Alberto Torres, Foosec:1. Por. 
--·~a e sem deb;t.te .:tpprovutla. a, uct.'\ da t~~~~. Cos\\A.zevedo, Silva. ~astro, Agç~tinb~ 

· s~sa.o-antecedeotc:-.-. -.-,-. -. ----- ___ J 1ild.\l1 Bn11o:.. Franco Jumor, ~basttao u 
. · · .:. · - 1 Lncerd:t;--R'\ulinl). de-~~z..'l. J \\U!~·- ~mpo-

0 s:. l" S~ct•ctariO do~clat'(l. que na.o ha 'llina . Lim:t DnUl'te, Carv:.\lho Mourao;- Moue ·--.,., 
expe.-l<er.te sobre t1. ll\CS;\. . miro ele BlLI't·os. Cbagns Loba.to. Ferril.z Ju- : 

_ ~ _ _ _ lnior. Fortes Jnoqueira., V:1.Und:1.res, Cupertino 
O ~ l": "l .~..·~,.;. • del.>.t-G_- Nao ha.v~mlo 1 de :->iquei:·a, ttodolpbo Abreu, M••noel Fnl-

ort\tlo.>res !U'>Ct'•pt~s no e:~paútente, passo a I ;etlCÍI.'. oteg:~.rio Maciel, Par<'-iSO C;wa.lcauti, · I t:a.rlos dt•S Chagõl.S. Costa. MaclJado, Paulo 
. . . ORDEM D1q DlA Queh·oz, Hst·:neuegild_o_ .te M~raes, Alves _de 
. I CI\Stro, o ... i.Ji<> Abt:ante;. Urb.l llO de Gom•eu~. 
E' t\UtlUnciada a. votação rlo projecto -n. li, 1 ~1v. ríano R;\mo:;, FouSec<\.<iuimarães. Marçal 

ue I895,_esl<\belecoodo O• modo: por que deve ! Escob;~r, Pereira. da . Co~ta,. Appa.ticio Ma.ri
set• êJ.;ecut.auo·,o nccot·uo· u~ <Jtle:tr_a~'l, o-art.-5• .. t euse; Ri~ada.via . . ~tz:ea, açr~liauo BarboSa, 

"> 
., ·--- - . -.~ . ... - -
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P.into . da Roo::k1, Vespasiano de Albuquerque .Re~neiro, -port.l.nto, :L V. Ex. que consulte 
e Pedro·Moacyr. (7S) a; CallJ<'I'3. si concede votação nominal. 

Ccnsnltarla a. Cnmara não concede a vom
ç;i.o nominal. 

Em seguid;\ é posto a. v11tos e rejeitado o 
ar-t. 1• ao su bstltnt!vo orrerectdo pelo Sr. 
Al'istides dd Queiroz, ficmHio prejutlic;\das as 
demais disposições do substitutivo. 

E' u.nn unciada a. discuss:"i.o unica. do P<'recer 
n. S3, de JS95, approvando a,:; eleições a que 
se procedeu no 4° distt•icto do Estado ele Per
na mbnco e reconheccildo J.'puta.do o !Jr. Her
cnlttno Bundeit·a de Mello. com voto em se
parado propondo a annullaçüo das me~mas 
eleiç:õ~s. 

Respondem sim. os. Srs. Lim« Bncury. Fi
le.to Pires, G;\briel Salg-ado. Sá Peixtlto Chri
stino Cruz, Fredel'ico !3'or):!'es, Gouçalo Lagos, 
T)lom;\7. C;\V:llcnnti, Joii.o Lope~,F'r·:~uci,;co 8<)
nevolo, Augusto Severo, Ttwares ue Ly1·a, 
Jo~é M<\ria.no, Artbut· Orlauuo, Tolentioo de 
carvalho, Coelho Cintr'<l., Luiz de Andra.de, 
Cornelio d;,t. Foose<:;.t.. L6u1·eoço de Sa. i\1iguel 
Pernambuco, Goo~~lve~ Mai<l, Gouveia de 
Lima, .S1toto . .; Pereira. Neiv:t, Francisco So
dré, Leovegihlo Filgueil'llS. Ro,lri:zues Lima, 
Sebastião Lanclulpho,. Pamnhos ;\lontene!!'ro, 
To't·quato Morcir<\, Thomaz Delphino, Lins de 
Vasconcellos, Erico Coelho, Euzehio t.le Qnei· 
·roz, Nilo Peçanha, Et•nesto Brnilio. Julio 
: Santo~. :1\Iayrink. Lui:r. Det~i. Alvaro Botejho, . O Sl.-.• )" osé :>ín.ri:l.DO (Este dis- , 
Leon'Al Filho, O<:t:winno de Bl·ito. L:tmouoier cii..-so deixa de se•· pttblica.do, té»'flo .<ido em. 
Godofredo, Ribeiro d·e Almeid:~, Ferl'eÍI'<'l. Pi- tempo entregue ao omdor.) 
T'dS, Pinto da: Fonsec.a, Arthur Torres. Lin-
dolpho Caetano, Alflt·erló Ellis, Domingos de Vem a. ;\·!asa, é lida. apoiada e posta. 
~~or<1es, .rr.~ucisco de, B:wros. C<~semiro da conjunctamente em discussão a. seguinte 

- -..---~õcliil.; 1\l~l.eiP,a ~õ]~ueirij:, Dómfnç{l.ies ·ae- -
:. Cá.Stro; Cvst:\- JtttltOt', Gust<\ vo Godoy, Adol Emenda . 
. pho .Got·úo; 8ueno de .~n•lr11àa, 'Padua. Salles, 

· ··- ~ - HérCub1Iio de · Freitas: .. P<\ulinu C:irlos .. Ft'":"l.n
cisco Glicerio, Furta.d.:i, Xavier do vaile, La.
l!~~n!la Lins, Almeitla TlHTes, .Alenc:u: .Gui

.... . mat·;ies, ··Bl"'.I.Zilio da L.nz. L>l.nrô Muller:· p,\u-

i\.o parecer n. 83, de 1895: 
1•. que spja.m annullad:1.S as eleições da 2•, 

3" sec<;ões do 1 • districto de Palmares;" · 
A 6• de Canhotinho: l:t RAmo::;, Frauci~co Tolentiuo e Emílio 

Bl_mn_. e~) 

O 8t•. Pl.•esidc:,nte-O:u·t. 1• rlo pro
jecto n. 172, de 18%, acaba de ser rejeitado 
por 78 cont1'ü. 7-! voto;;. Considero prejudicado 
as dem;\is disposiçõe:; do projec:to. Vou põr a 

·votos o substitutivo oll'el'ecido pela miuol'iú 
ua. Commissiio de Orç:J.mento. 

A 1" e 2" de Quipa.pil.; . . 
2•: que seja appt·ov;\d:i;a eleição· da l'" sec

ç.i.o de Barreiros. 
S. R.-Sala das sessões, 2'4 de--setembro de 

I 895. -Josci J"liariano. 

O Sr. Landulph o ()e 1\tng·a
lh.ü.e>'l-Sr. pNsidente, rui nm dos signa
tllrios do voto em ·separado sobre :\S eleições 
que se realis.1.ra.m no 4" districto de Pernam
buco a 30 de maio deste ·ano o. · 

As_razões êm que me fl1~dei pnra assim 
proceder, de acc.ordo com o mett ill ustrado e 

Consult.'\da .• a Camar:~ tiãõ concede a pre- digno collega de commissão, Dr. Enzebio de 
~éreocht pedida pelo S·t·. Nilo Peçaóht<. Queir.or., s.io explicit'l.s nesse voto. Rm vista, 

O S 1;. Nilo i>c~çan.hrt í,pela o?·dem) 
requer preferenc:Ü\ ll<:'l. vot.1<,~"i.o par<\ o sub
stitutivo oll'erecitlo ·pelo Sl'. Aristides de 

-- · Queiroz. 

Posto a Yotos, é rejeitado 0 art. 1• do stih- porém, do qne ac:1b;: de referir o illus~re de
stitutivõ ófi'ereêido peE~ mii10riit d:\ commi,;.~o fe1~sor da. c_outestaçao <'lpreseot;Jda, nao de_vo 

=--= ,...:."=dC!:;ofçi-meiltc.7~se!ldi),=:CO.tis.i!1.exa.rl_:l;t, pt:.>jur.li,- ~~x~r-~ftWJ.lP}L:t~-Sl:l<}?._ !!:.ª'lN~~~~. ~--X:~P.l~-~~~ -:o 
cadas as detnats dlspo,sições elo mesmo substi· o assump .0· _ . _ · . 
tütivo;.. · A Conums~a.o ue Pettçues e Poderes, muo 

estudar_. eleiçfi.o de Pernambuco, Sr. presi
. E' annunciada a Yolla~ão do art. 1• do sub-. dente, encontrou-se e.m f<t~ de duas actas de 

stitutivo ótrere<:ido pelo Sr. Aristides de apur:~çã.o ~era! exbibidas como diplomas pelos 
Queiroz:. . .: ·· ·.. - · dous cttndidMos qne disputaram a. é:onfinnç3. 

•lo eldtorado, e estabeleceu, como lhe compe-
·. O Sr. _1.\..lberto Torres (pela . o1·- tia. f;Jzer, '"preliminar r!e qual dos cantlid;\tos 

.... : - ----~-rm.) _~ -s~.· P.r~~i.~en_té, para _o substitnti~o se acuava Jeg:dmento .diplomarlo... . . . 
'· --~ ·'-.que-se.:vae votar' cabc:m ~ mesn1os ' 1notivos :\l;erto o debate e compuls.'\das·as razaes <le-

,:. ;, _ _:_:.j~qjj'~_~lf~g_u~iJliJ.r.i!._j5_edi~ . ..vq,t:rção_: nominal em· ttmbas :as ·pnt·tas -=:cooteudot':lS,.:'a. commiss;i.o~ 
~:"'--<~;::relação:áo"projêcto 'do· Sr. ·Ma.yriilk.'-: - -· · decidi~t por n)â.ioi;ht de -votos. que·:·diploma.do:· .. 
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fóra o c~~dicbto Dr. Hereulano Baodeirã de e que, além disso, os c:m•lidatos governa.
Mello. . . ·meotaes e opposicionistas. ·quer em um quer 

Divergi d<\ maioria da commissão, porque em o<ltro pleito, representavam a mesma col
eotendia, como aiodu. eoteudo, que nenhum locação quanto á \""Ota~ã.o uada. e não !la
dos ca.nrlid~tos fór<\ lega.lunente clip\om:\uo. vendo iocrepação algum;\ ás eleiQlles dessas 

Entretanto, St•. presidente, como sou o duas secções, penso que não podiam gratui· 
prilni3it·o :t coufaoEat· a. minha. incornpotancia t:tmanta ser· anoulludas, conformo propoe :\ 
nesttl. matP-ri<\ (nao apoiados), f<\zemlo parte maioria da commissão. 
r1e nma commissão em cujo seio existem Além de não serem accusada$, não foram 
homens a.bali.Sados pelos seus conhecimentos apontados os vícios que' as inquinem de nul
especia.es de direitll, submetti-me <\ delibera- !idade. 
çlo a.cceita, procedendo-s~r itnmediatamen~ â Por !sso, eu e o Sr. Euzebio de Queiroz 
vúriticaÇI.to do que havia de re-al no pleito p:-opomos a sua. approva~.ão. 
eleitoral. · Quanto á s~ sessão, verificamos que os me-

Acompanhei com o max:imo cuida.:lo e soli- sarios não eram os mesmos da. eleição de 1 de 
citude, como toda a commiS:$iiO, a exposição março, eram outros. 
minuciosa e lonz<\ do ill.ustrndo procur<1dcr E, entretanto, a lei eleitoral determinou 
do candidato protestao te o nósso collega Dr. que as mesas eleit<\S devem funcc!onar para 
Jo.:é i\Inriano. todas as va.r:ns que se possa.m d<l.r e devam 

A commiseii.o h·a~lhou com o . mr.ior dez- se1· preeocli\das dur:lnta a. legislatura. 
vello e solicitude, attendendo a todas as re- Não podh1mos verificar o que i\Caba de di
clamações- Houve um dia, em que ella, reu- zero Sr. José MarhH1o, 'isto é, que se creou 
nindo-se a 1 bol'a. da ts.rde, prolongou os seus ou se augmentou mais uma secção, tl. 4• sec
tra.balhos até.as 7 hnras dn. noute. ção. e que<\ Sn de 1 março passou <l. ser a 4a 
~ . pleito fôr-a. renhido .. As .a i\"éi'.sáSir'l·egn.:.· de 30 ·de maio. . -- . __ _ _ 

laridaâes, umas esseociaE!S e outras per-feit:i- Fáltaram-n·os os dados --precisos par•\ este 
men~e perdoaveis, porquo n[o _pod.ia.m illOuir juizo. Não bastava a simples allega.çfio de 
c .atiectar. ~ natureza do, processo eleitoml; S. Ex._ ·· · . _ . 
foram estudadas detidamente,. sendo reco- :., Era. !leces>a.t·io, me pareci:!, d~sde que:llouve 
nllecidosos vicias existentes. e~sa. altêraÇito, que a ·commissiio fosse ias-

A commissilo reeonúéê€iü .. quê houve· f:-audo tt·uida. ~ nãO·· SÓ verbillmente, tnt\ÍS ainda ~. 
em divers..'\s secções · elei;tol~.les e ·mesmo vio- com os documento:; e>criptos iodispens'aveis -

~ !ellcíi~ em,~lg!W'.as . . o ., · • • -· . P<\1'<\ .o c.tso. . 
.Ã e<)mmiw~ estthloil' e coosídéroü - tuilÕ ' Não' tenbo, Sr. presidente, interesse nbso-

.. "_:. q~nto esta v~-: ao ~U.;~cl\Dce e estabeleceu lutamente nenhum em que as eleições ·do 4o 
Ott antes· confirmou a. praxe adoptad(l;· peht districto de Perm\mliuco sejam approvada~ · 
Ca.m;~ra, nnnul!ando todas as eleiÇÕes visível- ou anonlladas p&ln. Camara.. Resa.lvo a.pena.s 
mente e profundameute vencidas. E, Sr. prc- os meus escrnpnlos. 
siuente. ~ .mediei:\ que oram a.oa\ys..'\utts as Repttblit::nno .fl'ans:o e decidido, j:í. por in
acta.s e os documentos da.:; secÇÕes cujas elei- do~e, j:\ [>OI' educ::t.{:ii() do meu espírito, j<i. po1' 
~ões eram arguldas e npontada.s como vi- uma couvic<;<i.o ioalmlavel, desejo, antes 
chid<\S, tomei nota. de qnaoli1s me pM·ece,·am de tudo, a. verdade eleitoral plena e com
nullas e entre estas noteii a ga secção tle Bar- pleta..-
reiros. . · Eoténôo que os corpos representativos, 

Re:1.lmente eu e meu c,ompauheiro do \~Oto como estn. Caroara, devem se compor de 
em sepiirado julgamos nulla esst\ eleição. membros sobre cujn. eleição niio h<\ja. a. meuor 

O nobre defensor da coutesta.ç.1o j<\ expla- duvida, para que não se possa suspeitar da 
nou sobre . este ponto tudo quanto existe e legitimidade do direito de que fvr;\ID eoves
não careço de a.ccrescentatr tbais uarl:t :to que tidl)s. 
elle tão brilhaotemeute acabou de dizer o. E penso assim, Sr. presidente, porque na. 

_:.:~'"·r~'1~;~ ::ii==·=:.:~..::..,._=-= ~minhx-opillião=-niío"devcm""p:\it~tr-=sinão."na.::=~.:: 
-r;~~:~t:i4 ~~! . t~id~1t-&. ~;obre uiri ponto eru espher<t :\ ma,is seren:~. e elevada todos 

=- q:t· ~- · - ~, ~oria da comulissão aqnelles gue foram encarreg;\dos de dP.fen-
prectso- diZe , gumã cousa. ' áer os interesses naciona.es. '(.iltu:to bem,. 

E'' sobre. a 3" secção de Serinhaem. muito bem.) 
Os autores do voto em separ-ado enten-

\ler_a.m que nã.o podiam.d,eixar de a.ppro'l'ar as ()Sr. Cor.nelio da Fo.nseca-
c!Mções da. I• e r.la ·2<' sec{ão de Serinho.em. Na ansenci<t do digno relator da com missão, 
, TenJo verific:~do. pe'l:~. comprlraç.ão das defens:lr dos direitos do,éaodidato diplomado, 

netas cu;\ elei~iio de l.de .Jnarço .. rlo anoo oas-. · Dr-. H.. •. Bandeira. tem o dever de occupar. a; 
Sado com a.s . :tllt:ls <'la eleição. ele 30 de maio t:·ibnna defend::nt1o ·os· setis .. direitos como fez . · . 
·utste"nuno, .que: às'roeS<U~ios :eram'·OS-me:'mós· ' lllls üiverSM .'re.uniões Ü<). comniiSsãO. . . 

·c:unnra : v. V - - · : ·· . ··.: · ·· · · · · ·· ·-- .. :- ., · .-.- ·-· ··.·-, ';{ '--.- .. 0----=,· 
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Pautou o seu proc.3dimenlo n:tquella. com- ' as snas obser\·açües o tom~wa :\S suas notas. 
miss1o. como uc costnme. peh calm::~. S. Ex. qc;eri•~ log•" S<\IJei• como pensa>:\ " 

Vendo' do lnclo oppcsto o rlcft!OSOl' dclS di- commis><i.o, a; pontt• de. uma occ., sião o ora
reitos de cnndid;~.to, •O Sr. Ca.t•neit·o da Cunha, Jor pedir :i. conuni:;ii.o que n~o termioassa 
exn.ltado, com espirito cheio de paixões, tul- sem out·il-o, porque tinha tt\mbem direito t\ 
vez por ~u:t.s eo::~tr:.\l'ietlarl~?s 110 Bst:ulo do ft\\lar. ·· 
Pet•n<~mliuco, o oradoc• contestou suns asse- S. l·:x. comA<,:on pP.h AIAi~.:i.o tl~ Palmare;, 
veracões qm\Odo inm:a.zt:ts. com pouc"\s pa- fallou horas e mais homs a!legaodo nnllidi\utl 
l~wras e com Jocumento.> ,·a.!ioso;;. aqui, uma fa.!t:t do cumprimento cln. lei ::t.lli, 

:\confiança. ::t.l>solu:t:\ que ·Ih·! inspit·:t·.-:l.m um:~ f1':\ude acolit, e. finalmente, S. Ex. íé~ 
os dignos Ct1lllpaoheit·o$ de commissüo o tu\lô quanto 1>óde p:t.rn. qua todas ns eleições 
tt~\nquilis>\V:t. bastao te. fossem· annulladas. 

[\.Nilo necessitt\.;;l de: ;\bri:- tli::cn.:;são calot·o: 0 sn.. Jo.>f: M.\RI~\~o-Si :1. commissão fosse 
s: C<?m o seu. ~t,oo conten:1.uco, o Sr. J(l~~ collerente tinha n.ooullado todas. 
Mar1aoo; hmttava-se :t. coot·!Stat• suas :tpat- ' 
xooadas asserções:, ec)m :1. maior I.Jramlnrn . O SR. Cortxm.to DA FoxsEcA em resposta 

o Sn.. J 0 :;1:: MAlliAl!\o-:;vr,1s. v. Es. não me ~liz <tue niT.o põ:le o nobre deput:tdo accusar 
accnsa de ter faltado il consldernç;'io que mo a conHnissão de i ncolterente. A rn::~.iorin. d;\ 
merece . r.ommiS$ilo que deliberou a acceitnç:1o do di

plom•l do D1· . Hercnlnno Banclelr:~. é cornpost.'\ 
de homens dig-nos, como os seus uous compa
nheiros:, homens a quem. llepoi;; deste tm.ba
lho em commnm. ;\infla mn.is umn. vez re
speit;\ e considera. (l'.poiaclos .) 

O Sr. Corn~lio <la. 1;-.on.seca. 
•li:c em ~·cspo;;t:~. que, sem duvltia.. tratcn-o 
sempre com consicleraç:io, o que :~gt-.1tk>ce. 

A pr·imeirn. quest:io trn.taua pelo :ulversn.rio 
foi a. -dil. . vn.lidade· do d!plorr::1. dado :1. seu 
amigo o Dr. Carneiro 11:1. Cunha . 
· P•1.r:1. issv o Sr ... josê Mnt·iaoo apresentou 
como diploma uma .act..'l. feita n.: Cirl:tue de 
Palm~res por uma. commi;;sli.o qnu S. Ex . 
chn.mou nparadora. :S. Ex. esfoe~ou-se has
tn.ot.e pn.1':l. prov:n· - que os mambros d:<qnelln, 
commissiio ~Jram o:; verdadeit·o;; rep!·esent:tn
tcs da Municipalidade, a. qn~m por lel incum
bia SOII\ffia de. Yotos e e~pP.dir· o diploma. 

~ií.o t\eex!ssit:J.·Iilzer n. · aoalyse. •le·tod:1.s as 
el~ições, porque fati;:u-ia os poucos amigos 
f}IIC onvem- uo. 

o p:~rccer u~~ commissão e firmado nos prio
cipios de direito, n. commissão o d~u e~ vista 
dils t.llegações e dos tlocucnentos apresenta
dos. qtter· por sm\ parte. quer por pat•ta do seu 
adl'ersario . E si a maioria d:l. commissão é 
<lign:L do seu louror. si reconh()Ce a C.1.pa.cida
de p;mt que êlln. pudesse decidir de eonfor
micl:tc.le com :\ lei, c si e.;;sa comrnis!>[o é rl:\ 
confiauc:.1. da C:tm:l.t'l\, a su:t. decisão deve ter 
siuo .Jada. conforme o dir·eito. 

U)I SR.. DErOT.-~.uo -E n. d:l. miooriã. 1 

Com docnmeotos Yalidos, com C31'tidc.'l.dos,o 
orador pro\·on t\ comncllssito qne dons d;\QUGIIes 
individuo;; qne S. Elr- ch:\ma.vn. cooselhcirc.,s 
mnnicipaes,j:\ oü.o o eram, um porque hnvi:\ 
peeJido o sen logar em \'it•tudc tle rennncla. 
fmuc.."\, outm pot·qne ha'l'in lll!ld:<do de do- O S:t. CoP..~~LlO o,\ FoxsF.c,\ diz que a. mi-
mieilio hn. ffi1\i:'! ele um unnn. nod;~ tlecidiu-se pela nullidade, somman<lo 

O Sr •. l!•sú i\larinuo. vel'ificou coni o orador voto;; que· o scn pl'oprio colleg-.:t. disse que não 
qnc súmente fJUO.tro intH~irluo;; tiuhn.m rece- queri:l. sommar. niio :tppro~aodo (l. eleiç;i.o de 
uiuo \'otos por e;;s:t Muaicip<tiitl:ule, e f]ne · Bart•airos e :lppc·ov:mcto as de Seriuha~:m. 
formar!:\ :t mesn, não ha,·i:t mais a qnem re- :\ elciç.;i.o Je Bac·t·eiros. I" seec;ão, foi an-
cort·er. nullalla, pois assig0:.1.ro.m qun tt·o me5a.rios. 

O documento cxhii.Jitlo pelo orn<lor lcvon n Di:r. o seu illustN adver5:trio qne oão pt•ocetlc 
com missão (1. dech\rm~ di plomncto o Dt·. B;~n- css:~ oullid:lfle, pois, •lesde que estn. vam :l.SSi· 
deira de l\1el ~ .. ----~-..::.--=-=- ;.!tnn.ilf!~.:.'lJl~tt:.o_nl.O..,'>.a.!ict'.'-"P!l..'U.n..=s~_,_cp.n~'ifl.e.r:<\r.:: 

~-----Gí.,tnae=t'õl·este tt•à:lE\Th~h·et·s.wio do v:tlida. cst:l. eleiçào, não se lctnbroudo S. Es. 
orador não queria. conscr.tit· absolut:tmente que n~t I• secção de P<\lmares a.llegon que :1. 
que essa delibemçiio fosse tom(l.(!a. pehl oom- :l.$5Í~;Itura. de quatro meSl\\'ÍOS não bastava. 
missão. N.o rlia ~eguitntg a.indn. v-oltou i~ co:n· (.4plll'!Cs.) 
mi~ão revivendo a lJH~sllto, e entrn.ndo na A lei dtz qne a.s eleiç.ões devem ser apurn· 
lnr;;:t. discussüo das diver5ãs eleições do 4·• rias, h:wendo dnrlie~tas, seudo umn. eleiç:ão 
uistricto. _ rei ta. no logar designado p~lõ\ .commis~ão mu· 

s_ E:c abson·eu duas mesns. S. Ex. em- nicip:\1. ~ 
pregou tódos os méio:> f"'~''~ f}Ue pndesse levar :\eleição f.!i l<\ em S. José ria Corôa Gr:tn
<1. e !feito o seu desc~j,l, nm:l nullidacle com- de e em que houve 3. votn(;.<i.o da 2_1 l votos 
plet~ 11!1!'3. todo o clistricto. aqui crn. uma pat·:t. o l't'. Ba.odeirn. de !\1allo, foi !eita no, 
ft·nutle, alli um:\ vi:olencia., o'uando v-ia qnc Jogar designado pela .com missão' e com todos 

- . - ::\. CEOlfnj~sfiQ C9nl.~ _ mniot• escrupnlo .: recebi,\ .os requi.sitQS legn~'~' -· ·' ., ~ . . '3 . :: ~- .. ..;:.... . .. ~ ~~- . - :. . - ~ . -- -
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Foi p11bli01do nos jornacs de Pern:~ombuco 
tur~o-quanto se ~s:;ou <X>m relação a. .essa 
ele1ça.o. 

. Allega o nobre colle~r.~- que essa eleiç~o de
,·r:~. ~e~· ~~~1ns_cripta no livt'o por escrivã.o do 
mumctpto, ntLO se lembr•:mdo que nas dclibe· 
l'CH;ücs N! <'3CI'i" iies llo.s 1"" c 2•• sec<,.ÕCil quttsi 
SGtnJlt'O C.'\UCJn ;lOS taiJel\iilcs Oü escr ivães do 
município e que ns :l>< ~ã() sempre transcri
ptn~_t>:>l' c:scr·i.vães ad-ft.oc .. (~1part·c.~.) 

.N ·~o se 110d H\ mudar o I ogM' da eleição. A 
lct so p~t·mitle :1. nmd;\~1\~~~ do log.u· qua.udo 
Ih\ mottvo üe for~.n. mawr c :>.inda assim a <Je· 
sigu~ç~o é !'eit;\ pelo presidente ela Camartl. 
Muructp:•l e nü.o pelo proprio presidente ua 
me.~õ\. (.41Jw·tes,) 

H ou ~e l:j'r<\Udc ~orrcspomlencia p_e~os ~ornaes 
d;\ cn.pttn 1, tudo JS$0 o orador exhtbm :l. com
missão, lic..'tndo essa. iutElira.rla. de todos os 
tmmi tes por 'tue paSS~>u ;;, t·efcri<l•'- eleição. 

Pass;t depois i~ e!cição procedida n;\ 1" e 2' 
secções do Serin!mem. · 

O seu :\dvet-s:trio taxou de falsas muitas 
:l.ctas fie ~leições h<lvi<la.s em ·uiYcrsos lo!!:\res 
uo l·· districto ; entretanto SJ'io essns-as actas 
da 13 e 2" secçõ··s do Sertuhaem. 

q Stt. JosE M.-l.lltANO -·Prove. 

o s~. Co~.XET.IO D;\ Fo:xs:>CA pt•ova êom as 
'll~'Opr•:~s :l!s•gn":ttlr~. d"s ().Ct<<s d:~. eleição de 
h>!l4,com a. com\..toaç'õ.lo d:,lettra dos eleitores. 
• Di:;se_S. E:-.. qne é }k1t:que p~sou<l.S"pela. 
··"' se~uo. Ma~ como é que Scrmhaem póde 
te1· cst;\ :>c~.ão '? · -

O Stt. JosE: ~lARW\0• - Explicn-se pelo 
facto de haver sido cre:Hht mais uma secção 
Jl.or causn. do augmento lle elei tores. 

O SR. CoR::o>ET.IO DA Fo:xSBCA · não tenh;\ o 
CII';Hlot duvid<' nenhuma ; está no seu pt\pel 
d~ de!~nsot' dos legítimos dit·eitos, e, porta.nto, 
nao po•la encon tt~n· drtncr!tld:ui·!S. 

Vão n imprimir as-seguiotes 

REDA.CÇ!SES 

N.07 A -1895 

Rctlacçüo 1'ara ;Jo. discussiZo d.o ''rojecto n. 97, 
!lo correme mmo. que autorisa o Porler Ex
ewti11o a ll'fln.,'{i:,·i?' M qtltul·I'O dO e:cCJ'CiiO e 
indt.w· como e(fcctbo 11a briy(f.(/a poZ:c~ da 
Cc,p:tal Federat, no po5to qtte jt.i. exerce em 
colmn!ss<io, o majo1· au.o:iliar tcchn!co do 111:
u isterio da Ju.~tiça e Nc!Jocio.~ Intrwi<rres c 
alferes do exe1·cito Bcne~ciluto ele Sou::a Ma
galhtCes. 

O Cong'l'esso Nncioual tlecret~: 

Art. l. • Firo o Potler Executivo autorisa· 
do a transferil''•lo quadro uo exercito e in
cluir com!> e!Iectivo em um dos corpos mili
tares subordinados ao l\linisterio da Justiça 
e Ne;o~ios Interiores, no posto que jã, exerce 
em commiss1o, o major auxiliar tecbnico do 
mesmo ministerio e alreres do exercito Bene
venuto de Souza. 1\fo.gn.lhães, ficando fixado 
o referido cargo no quadt•o do corpo em que 
foi iocluido. 

Art. 2.• Revoga.m-se as disposições em' 
contt-ario. · -

Snlc. das commissões, 24 de setembro de 
18\15.- Ga/J;·icl Salgado, presidente.- Anto
n;o de Sique:,·a, relator.- Ouid.io ~tbrmttes.
Qwlos Jot[Je.- 'l'lloma:: C<tlJa.lcami. 

N. ll4 A - 18!)5 

Rcclacçao {in<tZ do projecto n. 1.14, do coJ;·ente 
· · w1110, que <Wtor.t'-:~a a coacCS$t'io de um am10 

de l:ccltÇa ao cnyenlteí1·o tle 3" classe da ln
spcc!o,·ia Ge?'<tl tLc Estraclascle J!er,·o, Pc<t1·o 
Pere!rtl de Ant.l,·mle. 

Oe\'f: dizet• ngot•a, depois <Jtte se louvou no 
j;t\t·ecct· ~In. m:t.iol'ia. rl:\ connnissão, qne o di
~no g-ovot·n:\dOr tle Pernambuco é um hc.mem 
uistincto, c1uc está n<' altm·a de occupar o 
Jogar que occop:l. pel:~ sua jt1stiça e iole"ri- o Coo!!'resso "'ac1·00,.1t l''"olve·. 

__,_d:vte.tlo seu_c:u'ücler. , . ~ ., "" 
Não p01!ià.õeix;.w ·de hvra.r este protcstõ- ~,,1-rt .~ E' o Poder Executivo autorisauo a. 

q~u1ot1o o orad~t·, que ê a.migo do Dr. Barbos~ conceuer a_.Pew·o Pereir:~. ·de:.>lnrlmàe _eu"'e
Lrm:l, vê co:~3alemr :l ckição do 4• districto nheiro de 3• classo d:~ Inspectorii G~raf"'~.:.'---'
como um t~leill_ de se obteL· mais !Jm represeu- Estradas de Ferro, um n.uoo de licença. com o 
t.~nte, nqm, llaO Õ)ho dos legitÍUlOS d!rcitc:;, l'eS[U'!CtiVO O'l'rlen:ulo, 'Plll':l. trato.r de SU:l. 
lllõl.S d:l fraude eleitornL saude onde lhe cOO\'ier. 

Vae tet·miuflr. A C..1.mar~1. e bastante escla
recida p:wn em casos ctesta. .ordem dcdilir 
S·\ln·c a ot:est:io. · 

Louva:::.e, repete. no p;,1recer da. maioria da 
commissiio. (llt•ito be!n.) 

'Niogucm mt\is J>cdindo a. ~lá.vra, ê ~u~r
l'aÔI\. a. Jisc.ussrto c a•.lia\1:\ ~-vo~nção, - - ---~:i 

Art. . :!. • Revogam-se as disposições em 
contrar1o. 

S:~.l~1. dás commissões, 2J de SE:tembro de 
1895. - ParaJVItis Monteneyro. - F. Lima 
Dtt<trte •. - J. A. '"\'ei-ca . 

: Vio ~ i~!Px!n!i_!. os seg'l}íotes 
. ':: ·.· .. ..· ~ 
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PRO;JECToS 

N. 122 C - 18'J5 

entre os vencimentos pagos aos funccíoonrios 
que os conservam ein sua. totalidade e os que 
percebem sem substitutos. 

As verblS para pessoal são sempre dotadas 
sutDcientemente e as sobras que oellas ha, 
cheg:\m para obviar os raríssimos casos a que 
se refere o Mtor da emenda.:. 

Parec~r. sobre as e?rUmclas apresentadas em 
tert:';_ira. tli~cttuilo a.o projcoto n. 1·:12 B, de 
i89;;J do orçamento do "llinisterio da Fa
.:enda 

Emcndct ela comm:ssao de orçamento 

< Ao n. Il .do nrt. I·•- Alfandegns- Alfan
d~g:a. da Bab1a- lanclll:l. a -v;apor, barcas de 
VJ~a e escaleres, substitüa-se pela se
gumte: 

.Pessoal: 
I mac~inista. :'1. 200$ mensaes . . 
1 ro;n•sta a 90.~ mensaes ..... . 
3 1 • patrões:~ 1 :460$ an:maes 
6 2•s patrves a 1 :245•::> anouaes 

---- 68 ·marinheiros aS$ cliarios em 
.. 365 d!~ .. .. -... "' ·· ...... . 

~fa~eri'!l: . 
Acq_uisição de uma barca. de vi

g•:~., co?certos de esc:deres ... 
Cor.n~u~t!vel da lancbn. a \"apor. 
Acqmstçao de urna caJldeil'a para 

a. lancba a. vapor ...... .. ... . 

2:400$000 
l:OS0$000 
4:380$000 
7:470$000 

74:400$000 

30:000Y!OO 
-3:000$000 

8:000$000 

Emenda. do Sr. Alcnca;· Guima1·acs 

.· «Ao n. 11-Accrescente-so n:t rubrica- Al
fandega de P:~ranag-uil.- 30:000$ p.'l.ra compra. 
l~C um:1. la::~cha 11 vap,,r. . 
~ commissão é de parecer que e:sta emenda 

SeJa approvada. 

Emcnd« d.o Sr. Nei?;a 

==- - ~ 1~0,~-28 = Qes~~I}S eventuaes - em ver. 
de reiiuiiOãSac, 50:000$; diga-se :-reduzida 
de 80:00~, afim rle ser consi!mada sómeute 
;\ quaotu~ ue 70:_ooo:s, isto é, menos 30:000$ 
do qu_e ~o1 cooceu1do uu o1·ça.mento em vigor; 
con~titmndo verba. s•eparada, sob a denomi
naçao de.- SubstituiQões - a coosi..,.naçilo de 

Destacai' da verba- Eventuaes- uma som
ma e applical-:\ a esse fim espechl é tolher 
os movimentos da. 1\dmioistração, maximê 
quando a commissão jà reduúu o pedido do 
governo. 

Em ger;\l o funccionario que deí:ta o seu 
logar perde a gr.ltiftca.ção que reverte em f<l
vor do que o substitue. 

E', pois, de parecer a commi:>si'io que o. 
emenda não seja acccit:\. 

Emenda <le Sr. Tolcntino de Caroalho 

::.:<.<=A:o n. 32 do art. 1•: - accresceotc-se 
80:000$ para. pagamento dos empregados das 
e:s.tinctas secções de estatistic..'l. commercial e 
que foram addiclos em virtude rlo § 7" di.\ lei 
n. 191 B, de 30 de setembro de 1893.:1) 

A lei n. 191 B, de.30 de s~teJllbt•o de 1893, 
mandou incluir ent:-e os empregados das re
partições eitinct.'ls os empregados do. secção 
lle estatística commerchtl da Capíta.l Federal 
e dos est.'ldos. que não tinham sido conside
radas taes pelo governo. :\. emenda cou~igna. 
uma somm:\. parn o pa,noamento dos -ç-eoc!men
tos desses runcciooarios, durante o n.nno em 
que deixàrari1 de percebei-os . 

. A resolução do Conl!resso que se encontra. 
na. lei cita.úa. em emenúa, jú. roi ba.sead:\ na 
equidacle qne não pareco i\ commissão dever 
sot· estendido o período anterior a sua decre-
ta~no. · 

Emenda. <lo Sr. Nei'Oa 

Ao§ 20 - Gratificações - por serviços tem
pon.rios e extraordioarios: - accrescente-so 
a.s· seguiuCes palavr-.l.S- excepto=-os - cnSIB·-"ue-= 
tiscalis.'I.Ção a que se rerere o § 29. 

A cornmissão nã.o aclla inconveuieote em 
que seja :tpprovada. e.'>tn. ement.la. 

Emenda do S1·. Neiva 
~- 3~:000$ para occorrer ao pagamento de ven

cuneotos ~ccrescido!; pela. substituição dos 
empregados que conservam os seus venci
me~tos nos casos em que a lei .Permitle.:. A' verbn -Exercir.ios findos ;_ incluída na 

, .• !~ão ,.ê a cornmissiio vantagens dJI. cri~t(;;1ó mesma. ta.bella.. · redija:se do segui o te modo : 
_de. uma rubrica nov" com .o titulo de substi- - Exercicíos tindos - Pelas aposentadorias, 

· · eutç-~cs'·p.m·póf ellã. i:orrerem -a.s di.lrerimç:l.S ·pensv..~,. ordei:iados;-sõltlos .e· outros·-venci- --
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meutos marcados em le·i, bem como pelas 
uespezas qne estiverem nas condições dos 
arts. ts·e SOdas leis ns. 3.018 e 3.271, de 
5 de novembt-o de 18SO o 28 de setembro de 
1885. 

AS disposições do nrt. 18 d:~. lei n. 3.018, 
de 5 de novembro de 1&!0, e do art. 3• tla. let 
n. 3.Zil, de 28 de setemb:ro de 1885, estilO em 
pleno :vigor. Não é pt·eciso, pois, consigna.l-o 
expressamente. 

Convêm, portanto, que. a emenda nã.o seja. 
npprovada. 

Emenila. do S1·. JVcica. 

< A' tabellu. dos creditas supplementares, 
na. parte relativa ao Mi.oisterio ih Fazeud<•, 
accrescente-se <\ verba-SubStituições:» 

Rejeitada u. emenda Jll, 3, esta fica preju
dicada. 

s• 
EtiiCIÍdâ do ~Sr. ~Veiva. 

« Ao § 26··- Differe,oçns dt: cambio -
accres~ente-se o -séguio te - e revot.\cl<i.s as 
indicaÇões em contr;u•io contid;).S nas mesmas 
tabell;\$.,. 
· Esta emend:~. não devo ser npprovada, por

quanto sua approvação constitue um incen
tivo.para. augmentar nossas despezas no es
trangeiro. 

As' despezns que dev(:m ser realisadas em 
ouro, t>Stão especirtcadas; no orçamento~ 

Aquellas que circumstancialmente teem de 
ser .. feitas no estrangeiro•, :\. ditrere.oç-.\ o. pn.gar 
em virtude do ca.mbio d.evo correr por cont..'l. 
das respectivas consignações ou pela -Even
tuaes- do respectivo l'lllinisterio. 

9• 

Emenda. elo Sr. Neiva· 

·--. 
. 11 

E li1Cnda do Sr. Aureliano Barbosa 

A auto<-isação de abertnra de creditos pc:h\ 
verba- Exercícios findos - compreheuderá. 
nilo só o pa.gae1ento de pessoal, mns tambem 
o de material e terá. logar desde que se vet·i
fique n. insul'ficianci<\ das verba;; coosign.\dn.s 
no orçamento ; revogadas as disposiçOes em 
contt·ario. 

A a.pprovaçic desta. .CIDQI\tla e a destruição 
completa. do nosso systernn. orçamentm·io, 
porquanto t;lntreg<\ ao governo o jul::rameoto 
da iusufficieacia das verlxl.s e tot'Da inÕtil todo 
traballlo parlamentar. A commiss-J.o, pede, 
pois, o. sua. rejeição. 

1~ 

Emenda do Sr. Aureliano Ba1·bosa. 

« E" o governo autorisado a fazer o t~ns
porte de sobras de umas para outras sub-con
signaçõ~s de uma mesooa. verba, bem como 
nas d~ umn. 1nesrna. ·~rb;~ . da consign:\ção do 
pesson.l para o mater1al a vice-vers.'l..» 

A' commissão nãO repugna. :tdmittir o tran
sporte do sobras, mas rejeita-o nos· ~ermos 
desta oruend1L Sohre a mesma ma teria apre-. 
sentou a commissii.o uma emenda., qu~ obvia 
os inconvenientes apontadas pelo Poder Exe
cutivo, sem annullar :\ pret-ogativa parla
mentar. 

Emenda da comm:Ssüo de oJ·ça,nento 

« .Artigo. o governo poder-..i. trnnsport.'\r as 
sobras npuràdns em virtudé de economias 
realisudas em sub-divisões de uma. mesma 
verba, desde que o transperte se opere de 
umn.s -para outras descrimioaçOes da. mesma. 
verba.» 

14 

c Ao § 17-: Ajudas de custo - a~rescen- E mcnd4 do Sr . • -trtltur Torres e ot.Uro 
te~se :- e:o:cluidos os casos de 1iscll.ti.sação a. . 

-=-_,qiftstrêf~ré o §·29::>=-===--:. · ~ ·: ·----=:--:~«...~o n.- 6-do~ru:t-·2?.-....,:;..Depois--da._I?c'l.la;.-.~ 
P;).rece a commissito que esta emenda deve pledto- acc:escente-s~ e be~ no D1st:•cto 

ser anprovada. Federal e no~ estados.-0 ma1s.como está.-» 
t A commiss-lo acho. quo esta emondl\ não 

lO deve ser npprovada. 

Emenda. do S1·. A.tweZiano Barbosa 

Eleve-se de4.000:000:$a. 8.000:000$ n verba 
consignada â. abertura de credito supplemen-
tares·/ -- . . · 

Parece ó. commissão •que estã êmeildn.·deve 
~r approvada... . . . . . __ . 

15 

Emenda. elo Sr; Ani;io de Ab~eu· . 

<Redija-se o n. 8 'do ar i. 2o da seguinte 
fórrtm': - A entregar aos Estados da Para• 
hyba e Piauhy o resto do aurui.o que aos ines~ 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página 9 de40 

558 ANNt..ES DA CA:~IAR.\ 

--~~------·--------~---------~-----------------~ 
mos roi concedido pel:~. lei n.l20, de 8 tle no-1 
VCmtbl'O de 1892, :tbriDdO para Í$$0 0 DeC(lS- 1 • 

sario credito.» 
A commissão pensa dever insisti!· pela me

di<ht npprovnrla. em 2•• •.liscus:;;1o sobr·e e~t:t 
materia .. Julga, porcp:., que nos termos em 
que se acha uo pro.wctQ ~~ mediil~ tlcvc ser 
ampliada uo Estado de• Piau)ty. 

lô 

Emcncl<c elos Srs. Tolcn! ino ele Canalho e _veit:a 

· -«Fie.'\. o Poder Executivo a.utorisado a uni· 
fol'misar os re!tulam•mtos da.s caixas econo
micas fe<leraes -dos estados e bem assim a 
rever a tabella. dos v·~ncimentos dos respe
ctivos empregados, no sentido de eteYat', m
so;nrelmente esses -çoelitCilll.t!Oto,; . » 

Esta: emenda. import•~ em an~mento de ven
cimentos que u. commi:;são aclta uiio dever·it· 
no orçamento. A rdot·m:t <hls CaiX<lS Eco· 
.nomic<\S se impõe; ell:t, po1·ém, deve ser feita 
de .uma.maneir:t coosplleta, e tendo por base :t 
transrormação. ;·adi~al do regimeu <J.tó hoj-3 
adoptado. ·· 

li 

Emenda do Sr •. Galdian' Lo1·e!o 

.x Fica. o ~0v.~r:1o antot•isa.•lo a mnndar 
p:;gar ao deiernl.•:n·garlot· :wosenta•Jo Antonio 
tl:t Cnolm X.:wier de Au<lt\toe. os S•H:S OJ·do
n;~tlos •.le ••~osto a dezembro de 1891. cahitlos 
em exet·cicio:> lindos.» 

A' commfssüo não foram preseo tes tlocu · 
mente~ que provem o direilo <lo b~:1eficiado 
pek~ emen•la. S! ctr•:ctiv:nHe•lte o dito rles<ln:
b«rgudor tem >encimeutos cahidos ··m i!XCI"· 
ciclos findos, l':\cil ll:o é depois de li•; nitb do 
o seu dil•eito, soccort·er-;;c t!:~ disposiçio do 
art. 2.", n. l. de.õte proj0cto. i\C !ta, pois. a 
commissão q ;.re a. emenda dio deve ser ap
prova..la. . 

Sll.lo. do.s c::•tnmissõcs, 2-1 do set<?mbro de 
1895.-Joeo Lo)Jes, presidente.-.1t!!Justo .~fo71-
lenegro, relutor. - Bencdic!o Lcite.-1•'. P. 
Ma!Jrink.-AUf/HSto Scvero.-Se,·;;edeUo CoJ·
dia.-Law·o JJiuller.-P<ttcliao cl..: Sct~;a Jt!
n io1· . - P«ula . Guim<tl'<"ies. 

N. 203 - 1895 

])elibc:ra $Ob1·e iate,·cttZ.tçüo de linha de bitola 
ele 1.=,00 na Estmda de l •inTO Cc11t1·at do 
:Bra:;it. c soln·e ov.t1·os mcthOJ'CI>~tento.< na 
1ii.Csm.a· 'oia fc;"l'ea, com ooto Cli~ sepas·atlo ; e 
aulm:i$.ct o Poder Execttti-.:o o . . despendr:r af4 
a ii111lWtcmcia de f:J.519:690.) 1·epartic~· 

Ao art. 2. • - Accre:;ceute-se- o. pagar uo 
Dt•. Albino Meira, lente de portug-uez do curso 
m1nexo ú. F:tculda.le do Recire. os venci· 
mentos que lleixou lle Jreceher desde a data. de 
sua·demiss:1o a.t;) ú da. sua reiuteg-r:w~o. bem· . 
como M :\.rcediago Lui:ir. Frnncisc~ de Aratljo,. 
lente do mesmo curso, os ven.::m1cntos qne 

?ltC;~tc em Ires c.ccrcicios com a acquis:ç,fo 
do material ·roda.nle e nullwmmcntos in<l:s
pe;wcceis ao 1"CI'J·,cclivo ser~iço 

deixou de receber de:sde a data. da $U<• julli- (Vitl.e projectos ns. 8í·de 1895, 155 de lSO:! e 
htção até a. da. sua l'Gin t:'!graçiio. 102 C de 1 81)-2) 

o- direito dos lentes a que :;c rerure :1 emen.l:\ 
jú. lo i reconhecido pelo· Poder Exe~uti vo c pelo 
Senado. Não ha. pois., inconveniente om que 
'" emeud:1 se}t\ t~ppt'O\':ll.da. 

ilS 

Com a IMnsagem do Exm. Sr. Presi•:cnte 
da. Republica. em que solicita do Congre:;so 
o cred.ito de 1:1.5!9:960$ pa.r~ <tcquh;ição <lo 
mater·ial rodante e melhoramento::; intlispen
s:tYeis ao serviço da Estrada de Ferro Ceu· 
trai do Br~zil. c ·800:0íi0$ p:lJ:a Jla.g:tmento 

~'""'"'-'- .Emeaclq~dQ;,~:" .. "Ç!_ql.c!:i:!l.c' Lo.relo .. ·.c .. - . das ultimas . prest<\Ções"tlevi:lll.$ ·a ·Qua.IJy Da-
vidson·~ Comp., pO\' fornecimento de. ôO loco-

(( A mandar entregar ao :~!'c~· preste do ~- motivas:'~ me;:nm estra.d<t. foi tambem remet
tado do Espirito S;\ntc•, as a.lf<das do culto tido peb commi&:ã.o de ôbras publiC.:s e colo· 
C.'\tholico do <lntigo C:ollegio dos Jesnitas da- nis;~ç-ã.o o projecto elaborado pela ID<1.ioria. 
quelle Estado, para terem o destino que sen-i- •JeSSê~ co:muisstw e ·o -voto ~:m :se1Ja.rauo ue uuu::; 
p~·e tiveram.'~> . . dos ~eu;> membros, refer.eote~ -,i.s providencias 

A C:nua.ra preCJS:l. sater que as alf<uns a que de..-em set• postas em pra.tiC<\ p:~ro.le\·an
que se refere a emenda &"io olljectos tla prat:1.. tar os credito;; da. Estrada de Ferro Central, 
encorporil.dns ao JX!~rimonio .do Estad,, de regularis~n- o serviço de tronsporte e preve
·modo regular e qu~·p•ertencera.m aos anli~os . nir de futuro os ma!es que se teem accumu· 
jestl\tás. A Ca\llara ded~ir:1. se convém entre- 1:\do ate . hoje, e que parecem destinados, si 
-g<\1-.as _;~os sqr\·~ntuartos tio __ culto catho- nii.o se llie puzer paradeiro. <t arfuinat• por 
lic_o,',!ieni· ind;:muisaç1io at:;um<> pan\ o Tbe~ compt~to ~L princip:tl e mais' importa.nte-via 

. .. ,. soiu·o~' .. · -::-· :'"'' -··-·· ·"-·-· . . -·.. ··'"··"··· ferr·eado"paiz:·: ·.· · _. ... _, .. :. ·: 
.. .. . .. . . ~ · : -; . - ~ . 
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O a.ssumpto de que t.rata:a mensa.gem pl'e· ·em m~lhoramentos paroiae~. aqui e v.IÚ-cJis
~idenoh\1 e aquelle a. QUH se refel·em os pro- tribuiclos. - Ha.. pois, uma. parte oue se '· re· 
jec:tos da maioria e miuol'ia. dt\ commil;são •'e fete mais uirf'ctamente ao loo:;ô futuro 
obt-a.s publiC;J.s e colonisaçiio são. pois. con· da. estrada e. por isso m~mo. a.ttendc ás 
nexos, teem intiro;\ lig-M;ào e podem ser con· uecessida.•les do p1·eseute; e ba. uma outra 
sidern.dos peh commi~sii•~ l.le Ol'{'l)..l11ent.o em p;wte l'efereote ·exclusivamente it situ;,~o 
utu só p3re<:e1•, cmboru. pa.1·eç.~m visar fins pre.:;eute •.h~ ~::struàtt e crtram-se em um 
diversos peh\ r.mplitude que teem estes dous certo numero de medidas que são neces;arias 
ultimes. para solver :1. crise, muibs 1las quaes se en-

:\..<:Sim é que 3. menro.gem presidet:cial p:l- contra. em pont-o de vista. com muro na men
rcce apenas . ~~ttender ;i:> pro-videncias que •t s;t~em presidencial e mesmo entre os dous 
situação actn:tl 'h estr.~!la est;i. reclam:>..n~lo, prt1ectos da commissã,o. 
que si'io urgentes c de indeclin:wel nccessi:- A pa.rte que a commissão ce orçamento 
da..:te y.~a<~\ solver a crise. presente, ao mesmo p!>de licença para. nenomina.r de ge1-al pela 
tempo que se suoordin!l.nl, 1anto qu;tnto pos- sua. importancia. theorica. e pelo alca.nce pt<l
sh·el.<i. situ•~<-ãodo ThE'som-o,onera.do de t<~uéos til-o quo tetá, pelas despezus IJ.Ue vai acar
compromissos e vex;ldo por exi::encia.s de um retar, ê a que se refere á bitola. que 
orçamento em que, infelizmente, :~ O..•spez:\ fie v e set· estreitada de 1'" ,60 a. 1 "',O n:l. 
excede a. l'eceit;~ e no qual o desequilíbrio. opinião da. maioria da. commissüo. c deve ser 
isto c, o d<Jf;,;it tem !!>ido a. l'egl·;~. oo1·n._,l. rn;~u~hla. <:omo está., alal'gad;\ de Cachoeira. a 

Os dr;us proiectos d:\ comu.issão lle obr;l.s S.· Paulo. construido o prolongamento de 
publicas, por·ém: ela.b<or.l<los pol' 1Jt·oflssiOI!:t6$ Santa Cruz a. Barra 3-lansa, ou outro ponto 
distinctissimos, cnvolvmn um:\ vi:;t3. mais gc- maü conveniente, ]Xl.ssa.ndo por It:1gua.hy, 
~u.~aba.ndooa.m o presente.:\ q\tesõ attenclem lançando um ramal par-.1. ltacul'u~'i ou se
porque '[>l'OCUl'alll- rêso1\•er a questii.o em um gunda. linha. dil. central a Entre Rios, proJon
sentido getal, ;\mplo, ·llebellando d~ v()z os ga.da. a linha dupla. a.té a estaç.ão · de Belém;· 
m:\lcs q\tc ~11\igem e·asso;berbaro a. noss:~ prin· f<\Zendo-se nessa. estação n.s obras necessa.rias 
cip:1.l vi<vferrea dó P.hlz. · · para fs.cilit.1.r o trafego, na opinião do ''Oto 

Ha.mesmo umilel!es,-o d;\ ma.ioth\ d::. com- em sep.'l.rado. · · 
missão, tão 1'::1.dic:J.l que impo1·ta uma loeform:\ Ha. pois, entre os d<>us projectos da. com
complet..'\ no q·ie estú. feito, não sendo, em miss.1o de obras public:l!;_ e colonisa.~o umu. 
ultima ;m:~lyse; sinão :a. tr:~.nsformaçiio do antinomia profunda, um ant<lgoilismo ra-.. 
<I.CtUal $JStema, dO system:~ adopt:~.do pelOS dit:al ; Um VÍ$3. 0 e::treitamentO da bitola a. 
notaveis engenlleil-os que construíram a. es- a · 1"'.0, ·embora . pareç'l).. temporariamente 
trada por outro que a pt·ofissionaes distinctos :~.dmitth· a coe:cistencia. dos dous system;~s ;
e ::. summirl~es no :ls:sumpto, fort.1olecidos o 011tro queJ.: manter a pln·petu:tr a. bitola.llc 
por uma experiencia. ma.!is longa., se atigm·~ l"',60. .. 
mais perfeito, mais COl»J!>leto. meno~ dispen- Assim e quo 11:1. no inicio do assumpto. 
di<i:;o e mais capaz de preencher üS :;rantles logo ao come<,'<>. uma. pl'climina.r a r~olvcr, 
destinos a que ~ cons:\graul as via-fertcas uma. preliminar import:nltc. porque ó o eixo 
em todos os p;tizes civili:;ados. d;\ questt'lo. e totlo o nlec:tnismv des..~ pt'tl-

Nos projectos da commi~ão tle obr3.s pu- jectos circula. em to1·uo tlella.; preliminar 
l)lic:l.S e colonisa.çito lt:\, Jtodavi;t, duas partes tauto m:tis importante. qu:~.odo a. respeito da 
distinct:\.S:- ba. a parte tcchnica, cujoestw1o questão se dividem (JS opiniões entre pro
vae lon!r.lomente feito em ambos os p~reçet•cs lissiouaes digno~ de acnt.1.mento. 
que os rundnmentam. e h;.t a. p:trtc eeonom:ca, · O PL'úólema torna-se; porém, tanto mais 
onde ambos os reltl.toJ·es inrlicnm os proc(>.SSos delicallo, tlluto mais dillicil o tanto mais com
pélos qüü:es ó"Tiiesouro··-h:l.vom os c.1.pita.es plexo e compromettedor em sua. $OIU\lO, 
a-vultados necessurios ao cmprehondimento quando não se trata. deapplicar ou iniciar a. 
de obrns que importarão em muitas dezer.as -construc·ç.ã.o de um dos ~ystemas ; quando 
de milhares de contos. e que·;~ commiss\o de nü.o se co:;ita. de Stti:et' qu:.l delles no sentido 
obras publicas S\be bem que nã.o pódel'ão economico e no sentido technko oifcrece 
stllir dé impostos novos. meno$ da. t·eceit.'\ maior sommn. d~ ~:\ut:\gens. pal'a pol ·o em 
ordin;\ri:~ c sim de nlgu.ma oper-.t<;.ão ile cre • prn.tiC:I., mas ~;nn um delles que j;l. está. 
dito destinada n. e:;se fim. applica.<io, cujo:> moldes foram feitos e exe-

Yej,~mos n p:1.l'te teclm ica: cuta.dos. e cuj;\S cóosequencias foram acceitas 
·. ·.Em ambos· os projectos ha na solur,ão pro- no .ponto de vista do traçado, das obl'a.s de 
].lOSta. umas provide.ncial; que õ.\ commis~.W de arte, <!O a.fongameuto de linlln, da extensão 
orç.a:nento chamara de caracter geral,_porque do~ rn.tos de cm·v;\turo. do m;\teria.l rodante. 
cilvõlvem uma. questão 'theõl'ica. da màiot· re- de .tr~çiio e fixo posto a seu s..:rviço, emfim 
.levancio.; e hil. outra$ q úe são . de CM'a.éter dM ·. gr:l.rides "despezas .. e da importancia . 
'pártící:ila.r, ·põt•qüe; ·conereta~ •. =se:. resumem l'Conom1cr:_· e_ ~o valoi· ·do · immove.l; ·o que 
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tudo se trata. agora. de alterar para ou~ro escripto para aconselhat' a unifo.rmisação d:~o 
que se apresenta co:r1o mais perfeito, e mais bitola, de que e pal·tid;n•io decidido, esgotou a 
compensador dos sacrificios empregados pela scrie de argumentos ca.pazes de Jev1\r ao espi
miss;t.:> . qut~ rle&em11enhar<i.- o que aliás é rito de quem quer que seja os gra.ves males e 

·ata.!ia coU.te$ta.do -por muitos. profundos inconvenientes provenientes da.s 
A comltd$'.>ão dv o:rç:\mento tem, i vista bal<.lca.~ões. 

disto, dea.nte de si. uma questã.o con- · Diz esse emerito proressional : « As ca.usas 
ereta, difficil, complexa., que tem de ser das crises de tr::m~pot·tes são muito complexas 
enca.rada. sob mil a:spectos, tican'1o sempre e ninguem pôde dat· •~ uma. della.s, considera
algum dos 'inais impnrtantes que escapará. damente, o caracter de principal. 
no observador mais P'~r:;picaz o seu aca.nha- Todas são apontadas na discussão que 
mento é tanto ma.io:t' quando :\ questã.o ji teve Jogar no Club de Engenhl\ria, mas nin
vem profundamente eontrovertida dOS liVl'OS ~,'Uem alli Se lembrou de prOpúl' COmO provi
de sciencia. das dh;cu~;sõesentre a engenharia dencia =~ ttdoptar, p<u-a removel-ns. o alarga
official e da. commis$ão de obras publicas. mento de Cachoeira em deante e de'Lara.yettc 
onde não foi pos:>ivcl 'chegar a accorrlo,apezar a lta.bira. ~ 
~e. luminosos parecer<;$ elaborados pela maio- E , caso tivesse sido reconhecido em princi
ria da commis..~o e por dous de seus mais pio que taes alargamentos concorressem para. 
.clistinctos membr-o$ que reun<!m em si este uma svlu~ão da crise, nada mais logico e l'a.· 
facto excepcional- a~; tradições e o ·nome das cional seria. do que ap~lical-o tambem ás 
nosSas duas escolas de engenharia-a civil e a gran1tes linllas ue 1'",0 que veem hoje entrou-
militar. ca.r na Est:r-<~.da de Ferro Central. 
Acommissã.ú de orçamento pensa como a. mai- Tornar-me-hei chwo dizendo que, si os pro-

oria da commissã.o de obras publicas e coloni~:~.- jectados a.larg<tmentos . representam. meios de_ 
ç.ão,que a 11niformisaçãodas bitolas em um sys- soluç.ão da cdse de trmispor~ d,• Ceutral, 
teoia dé vfação-fei:rc:l. e espef:ialmente no nos- devem t.tm bem. ser applica.•l<!s. em rehtção à 
so, pela extensão do :pai~ e o grande numero Jlinas e Rio RaiLway que entrone<t na es~.ã.o 
de linhas que. o hão d.e c•·u:aH,ê uma. questão do Cruzeiro. â. Oeste de Mina.$ que entrone<t 

·capital par-c~. o la.do ec:onomico, pa.1·a o lado d<• u:L e.-t;~ção da B:tr.ra Mansa, â Leopr,Jdim~ n:ts 
Jao::ilidade dos .transp9rtes, para .o lado ,estra.,.. est;wões do Porto Novo . e S::rÍ"J.da.. ao _ra.m<tl 
tegico. e que, _sendo a.s estradas que veem en- de Ouro Preto ern Migúel Burnier, ao prl•pi·io 
troilcar na. Cachoeira, no Cruzei1·o, em Su- prolónga.meuto de lÍ<\bir.i em deante. a S01;0· 

.. , _ruhy, Saudades, Barra. Mansa., B.arr:~. do Pi· cab:\na, que deve.lig<\1' a. Cen tra.l em S, Paulo, 
i-a.hy, co·mniercio, P~Yr~o Novo, SerfJ.tia, .Juiz emfim, <t todas <LS lin1J:\S de 1•'•.0 que entrou
de Fóra. Sit~o e Lafayette, linh~ t_od:l.S de ca.ndo.com u. Central teem trn.fego mais ou 
bitola inf~rior u. 1'",60, haveri(l. conveniencia menos longo. · · 
em estreitar a bitola. da Estrarla de Ferro Est:t seria a. consequencia logic..•. ra.ciom1l 

.. Central para. 11niformisar a. bitola. de todo o e forç;~.d;L a que. n:\turalmente seri<\ levado 
nosso systoma.. quem pr'opuzesse esses :Ll:\rgu.mimtos pro· 

AS estradas de fe,rro Oésto de Minas .e jecta.dos para meios de resoluçiio 1.ht crise lle 
Leopoldina. do prol•onga.mento de Lath.yette tr:msportes. . · 
ao H.io S. F1-ancisco. as que se dirigem de Qu:tnto i influerici;> das balde:IÇõe;;sobre a 
S. Paulo para o interiot•, sendo todas de ro.pacidade de transporte das vias feneu.s, pa· 
bitola est1·eita e o :tla.rgamento sendo im- rece que, em the.se, a.dmittindo-se, em cada 
possivel. porque comtporta. despezas colossaes estação a. mudanç~L de bitolas, apparelhos 
e incaicula.veis, comprehentle-se a vantagem a.perfeiçon:1os. c diversos teeni sido experi
que ha.vera em rcduz:ir a. bitola da. E$tr:~.da. de mcnt..·vlos em outros p!!.izes, sem grande re· 
Ferro Cetitt",ü para. es~belecer""3;"'Uniformi- ~pl~~Q,_e,(lSsa..J!:I!l.uencia. , qe p~q_u~I!a.Jn~pQ~-
dade. ·· tanc1a. 

Para o nosso caso um dos principaes incon; E' est..1. a conclusão de r:l.ciocinios feitos, a. 
veliientes removidos com essa medida seria zwiori, mu.:s que a. experiencia e <L pratica 
o das .baldeaÇúes. que a. mã.ioria ela. com missão d~monstram ser pouco v~rdadeiros, visto. que 
de obras public..'1.S parece consider-J.r de some· nao $0 n<1. .J.<.:urop~\, m<I.S nos Estados Unidos do 
nos valor, quando e certo que esse é e tem Norte, <'I.S comp<\nhias propriet:tria.s de es· 
sido um dos principae;; motivos da crise, da. tra.das de fl!rro procuram sempre ein su•\S 
ba.lburdia. no serviço de tronsportes o a Estrada. rela~:ões m u tuas: evitar as b(l.ldeações . . e pa.ra. 
de Ferro Gentl~J.l c n;t\S Yias ferreas que nella. isso teem-se empenh;tdo em :'I.VU!tadissi.ro~ 
:veem entroncar. rlespezas. . . 
. - ~~ja:-1).9!> P.~rmit~i?lo_ cita.t· . !1-q~i !l. ~P!I~ião . ()r-a, _si __ p_a.ra. e_v_ipare!U a,s _',ba.ld~~ •. ~:S!l-? 

: do engenheiro .Osono .de Almeld:).,~dtstmcto compa.nhtas ·despendem grandes, somma.s; s1 
·'· _ -··; _ ~:p.fol~~i.oto·p~l. _q il~. lla Igng?~..: an~~s.;~t ~ubd:~-h·. ~ bp~tr.a1_!~~ao_ ch.~.~m1, ~1,1~~~-y~~çs. â_ in()~ iA~~.::~ . 
. - = .. assump , q_nan~Io em. unumpor ... n..., , ra a.1 o . 1 o as e suas:.· .. J.Wia.s e a perder .por •. conse-

~ ~ 
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guinte o material rodantll e de tl'acç.ão que! Esse era o argumento pr!ncip.U com que 
possuem, a:'quirindo out:ro de bitola ditl'e· se guerreav:~. t>.idêa.d~ reduzir a 1'",0 a birola. 
rente, e porque essas baldeações repr~entam larga. em úf11yette. · 
gr:~.vissimo inconveniente no trafego de su:1.s 

1 

\'e mos que a terceira conseqnencin da. exis· 
linhas e pn~·CJ.ue ellas teem ;gr:1.ncle import<\ncia rencia da:> IJat.:ka.çües, t~.pont:>.da.s por Hses 
nesse trol'~go. Ha porco~:seguiote •le:.--accordo illu.st!'es col!egas. não póde deixar de exercer 
entre o que se deduz -pe!o ra.ciocinio e o (J Ue infi..~~;cia pernicios:~. snlrre a cap~cidr.tle ele 
se 1nfe:·e. d~ experienci:l.. '!al de~;<ccordo. po- transporte das estradas de ferro. i\vs nnnaes 
rém,é totlo :tpp;ll'e:!te, Yisto que ao raciocínio 11e pontes e calt;ad:ts de IS74,em memm•ia yu
falta. um e:emenw d:1.maxi.ma import:mcia na hllc.da. õ-obre as e;;tt\lda~ de ferro d;\ Sueeia. e 
questão - a quantidade de n:ci'C:\uoria.s a. 1\·wue~, tli.z o e)1gcnheiro L;woioe: 

'· 

balde<\l'. E' e>se I) elemento princi pn 1 de quasi «Sob o ponto de vista ,!o, Jesper.;~ e perd:t de 
to:l:1.~ a.~ i:l tlustt·i:J.S cuj.1 rl.m seja. o ba.r:l.tea· tempo a l•a.lueaçi':.o te:n as mcs!n:l.$ cons.:quen
mento do cu~to de pro,iuc-.;i o . . \~sim a pl,>· cia:> -;>ou·~~ as !llerc:~.dorias que o a!on:;amento 
pria csr.:·au:t de J'erl'u só :•e túrna neee;s;u·:a fle percUl'$0. 

- qnnndo ;t çuautida.1le de merra.dori~·~ a tran:;· Jit em 1!345 a commhão Mrne.td:J. em lng la.· 
portar· é t-. l que para. i>so não seja:n $lllll- terra p-.1ra emit tir pa.r~cer sol> as bitola. s
cien!e~ os meios communs de tr;mspo:·tes, normal e a •le 2:, .125 uc Bruna! opinou pela 
ou qu:ul'lo, embora sejam elle~ su!!ici ~ntes. prilr.eir:l. l>a1-a m:>.nver :t ;;:lil'or:ni<hlJe., Con· 
seu custo H! torn:\ clevaui;simo o n CO!:duc· tinun. o engenhelr-.~ O.; .. l'io: 
('[O se tOJ·n:t moros.t . » 

• · .. · · .. · ...... · · ...... · · · ........ · .. .. ·.. « Tem ~q_uena importancia a questão da 
« Do nH:;:mo modo ~:s baldeaç·ies tee:,1 pe· bo.ldeação. eis o çue se!llpl'(' se a!lega. 

quena. impo!·t~!1cia rob o pontn de ,·i>-ta da M:1s :~ linha üo Erio :lOS Estado;; Unid0;; do 
segUI'tluçn. dw economi:~.. do mi':!hor apro,·ei· ~orte va.l".1 e"Vi t.1.t·a C'Ol!oco. terceiro tri!llc 
tamo:1to •!o roate•·ial rodn.nte o da prop1·ia. redozi:itlo a sua bitola nn. extensão não 
via permaac-nte, sol) o dll rapiu:l. expeclí ~rw pequena de 680 ldlome;tro~. 
rlas c.tl'g;\~, qut~.mlo sua qua:ltida·(e é p~- rem a.inlla pequena i:r;port:mcia a. questão 
quen:.. das balt.!ea.çGes e a Grc••t \Vestern p:\'ra eYi· 

~O roC'~m r• n:io se t~; •. qunl:t•lo p;.Lo de~~n,·ol· tal-a iutcl'CO.h\ ;,erceiro trilho em MO kllo· 
vimemo do tlo;~t'ctgo das línllas. concunenr.es met:-os ('e sua.s liollll.:i. 
a ma...'-<a· •hu co.1·;;<~-~ a baldem:egraode e ~ende E os autore:> LaYoine e Pontsen accl'escen-
a. torn;~: ··~c cada vc:~: maiOl'. tnm a ~:;sas cit.\c;~ o seguintr: trecbo: 

-:-.:e.te Ctl:::o· a b:t ldcnç~:' t.or·M·Se. ;fr.~visslmo «Outras estrad;\s de ferl'o. cujas condições 
incoU\·en i('!lte que ,·::i infdizmenre in!luir E'coaomic:1.s lltes oe•·mitti<Lm executar a tr.m~
podcro:;;l.,n•·::tc. q:te~ sobr~ as c.lt-spe;:as Llo rormaçEo c.lo sc~i matet·ia.l rodante, re~Ol'l"c· 
CUl>tch tot·nam!O-Sl' ncc~s~a.ri:~ a const t·ucç.:.i.o rao\ reuU7.il' a bitOlt\ parn. aüoptarem a nor
de ;L!'Ill:t?.e:t< • a tia ,.,,1. m:tls ,·::sr.:~sJm cr:l!l<for· ma! empregad;L petas lin!Jas que a:> l'O· 
manu, •1$ \':l;:i.es em dE~pos'i~o:s ·~c mer;:a\lo:·i:~~. tl~Yam .~-
qu<>r ain•lll >ourE~. ~ rapitlcz t:om que ue,·c so1· ,\in·'(\ pal':\ e,·it:u-" balt!l!açilo. :t estJ.oada do 
feit-> o tr.tnspm•r.e, sobr·c a sua, segur:lllç.t c Ollio do :.\Iississipe re.Jaziu a su;L bicc,Z..t em 
a.comlic:oml!nento lla:i c:\!' I;:\$. 5-li kilometl'OS e rez o me.; mo em 900 k ilo-

E:;te ~ o iàcto c1o :;i, que tem sil.lo rr.conlle- metros de cxr.eusão a. estr-J.I.la do G1-nnde Tnrk 
cido nos p;1i1.es em que o trafe;;o tl.ts ,.i rs 110 Canatl:~.» . 
ferre:l.:> auingiu illtE:nshl..v\e não l'ealiza.da PM·cce.poi;;. á. commissão. de orçamento que 
aiudt\ Clll 1105~0 pn.iz.e (!UC por C$~ l'a?.iio teem a questiio ua OO.ldenç.flo c importante UO c~o 
sitio dcspt·(·z~tla~ p~los nossos e:lgcnheirr,,. d;~, &:tr;~d~ Centr:tl. que ellu. traz gm.n1!es 

O Clul) de E:1genhario • . ii a ~c \'C$peito difficuld::des M tro.t'~go e o relatr·r do pre
manifeswu·se quau:io apJprovou o. _narc~er sente par~~er . póde passou.! mente afllrmar 
ela.borat.lo pelos socios Pedro Hetim Paes qua qua.o<.lo êlirigiu ~·. pasta 11<~ Viaçiio. os l'..i--=-""~=- . 
~me, R:;Jle~ak.~r. R:lposo. ~fo1·si?g. em que rectores do. Estraua Ceuit'o.l. sempre lbe apre* 
d1z que qu::.tro :;u.o as ccn:sequenctas das t1al- . seuto.ram como um dos (actores da ct·ise. 
de;Lcões: 1·'. :t•)CI:'it~cimo dE~ de>:pezas quC'. pc--1 coutl:-a. n qual er~un impotentes. a àiitlcul-
quenas em époe<tS uorm~e;;. podem se tOl'Mr da.de nas baldeações, que tl"J.Ziam perda <!e 
de muito :\u~mer.t:l:1as n::~s::~tlluencias subita.<> tem?Q, diminuíam a C:!.pacidade de tl-nns-
de cargas; 2··. damnifica('·ão que geralmente portes <las estradn.s que euu•oncaYam na C<!n-
trn.z ao genero ; 3'. U.emm~ nt~- expedic('ão ; trai. de modo q_ue os :trmazens abarrota>:un, 
4", maior ditncuh!a.tle na l.'isca.lisaç.lo do tl'fl· de generos que afinal iam a:nd:1. occupar tun-
l~o, de modo n. impedir os E'Xtra,..ios. ou pelo grande uumcl'O de w:~.gües. . · 
menos PI'I!Cisar os .vel'dn.d,eiros rcsponsanis. !\ão é. pois. possi'l"cl ne;,':l.t' como f•\ctor :po-
quando elles se derem. deroso ua. crise a balde:1.ção-o que quer dizet" 
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-a.::.::urnulo de carga.s. a>traso de trens, espe· A resposta não póde ser duvidosa. No curso 
cialmer:te em um:1. estrada em que a. qucstii.o de caminhos de Cerro de Bricka. encontra-se· 
de diiTerenças cnr.re <\S "e:ocidatles tlo:; trens em P·'UC<t:S palavras tlma. li~eira demonstra
de carg;t e dos trens de pa.ssagei~·os está por• ção em favot· da linh'L dupla quando Jaz ver 
decidir. pertu1·baç,ões d'e horario. e desigual que a linha. de umn. só via està longe <le :po· 
velocith\<lc a. que se!'M <>brig-ados os trens-o <ler prestar a. metade dos serviços que pode 
que tmto é em l;t'<WÜ.e p:r.dé etreito das lJa!- pt·est<u mn~. linha de dupla. via.. 
d~).()Ões. . Supponhamos mesmo o C<l.$0 nwis favora.-

Removel-:tjú. e de futuro sel.'i3. remover vel, que us esta.ções são tcdas espaçado.::; igual
um <ios ma.ío1-es factore:s da. crise n<\ Estrada mente e seja. t o tempo que separ·a duas 
de F(;t't·o Ceutr:tl do Br.<izil. uellas. Si se quizer cru~:u- regularmente os 

A commissão de or~.a.mento l!ão entr:-.. ua trens,os crusamentos pode:·iw Htzer·-~ de duas 
o:p:·eci:.l.~:ão a. quç parece: se ;\ter o voto em se- em duas,e::taç:ues no maximo. O mimero de 
p1í:.~-ado qu:t:lllo, enr.ar;1.ndo :~. vb. singela, pro- tt·ens qu·e·se poclerú. filozer '[)assar em md:l. seu
cura. cotl'encer que a. bitolo:t la.rgn. é tllll ins· tido durante um tempo T ser{t. igual o T/2t. 
tl'umento muito m::~.is eompte;;o, muito m:1-is Or:1., em dupla. via.poder-5e-hia. Lilzer lXl. .. <:&'tr 
perleito do que a biro!~~ estreita. de 1"',0, .i•i. em cada. sentido um numero de trens igual a 
po:-que permitte lll:l.iores velocidaJ.es, jti. por- T;t· cha.mn.ndo t' o interva.llo de temllO roi
que te:n outr.\5 condiçXies de segm·anç.a.. :oimo que <le1·e, segundo os 1\'gulamentos, 

· .-~. que~t:1o de veloc.::i•l<ulc::;, voro!m. e mo'~ es~.'Q:u·-se en:.re a pa..o.;;;;:t.gem uo rue~mo ponto 
m:esü'to conkoversa. e o voto· em ~para·1 o de <hit1S trens qt:e se seguem. N:.1. -pratica t' 
pa;;:ece ~·econhecel-o. Seymour, ad>ers:J.rio in- ê sempx•e '"enor que t , a. ca.pacid;tde de uma 
tra.nsigente 11a bitch estreita. a.ffirm;\ no em- linh<t de YÍl\ tmic.t é, pois. mesmo n:.1. hypo
tanro mais de um:r. ve~ que es:>;1.· bitola, these que admittimos inferior~ a metade da. 
quanto ;i, velocida.Ue. ntã.o ~ inferior ã. la.r~\. capaci<iade de urna linha dupla, mas ~>.ssa 
Autori•lo.•les nohtvei~, como Leve!, encarJ.m hypothescest.i. lon~e de ser ra~.lizada. Com 
a questã.o da velocidaile como independente etl't~ito, os intermllos entre as e~taç.:íes são 
da bitola, parocendo :i. com1n.is$il.O de orça- gex•almente muito variaveis, os t;·ens teem 
menta, p:;)!Os estudos q1uc fez. ser csr.a a con- velocidades rli\·ersa.s. e essas r,iJTerenç.as siio .. 
clu~;:io a que ciHl!,NU :~, . ;;ciencia: a. velocid:\de .3-inda au;?meni::tdas pi!hls v:J.rinções do perfil 
1ios trens e lirnitadu. pelt:tS condições de cut·- ao !O!rgo d;t linha; certos treus S;\o obr'gados · 
vatnrã e de rampas do tra~·a.do d:\ estrada, 3. parar e a esperar out~·os nos pontos de 
lifnitc que ê determinado pch1. exig~ncia da ctuzamento, em fim, a circulação dos expres
me:1tn(l. sogm·auç.n.. >Os >em _,in·la. 1limiuuir :1. <-a.pacid;l.·te da. 

São a.ccorde$ todos c:>s :.1.utores em que :.1. linh:.1. pois que touos O$ outros teem de ser 
circulaçlo dos trens ra.p,inos :;(1 püde ser relta <>stacion:J.dos pttra que este,; 11Mse:n. Com o 
em tel'l'CIIfl pouco nccideutndo e no qual os bl•Jksys tem a c:~pacithde do tmtlco de uma 
declives Jlão exced:trn clte cin~.'O millimetros. linha, de via <lu}>la 11ode il· de 270 a.:300 1a·ens 
A quest:'to, pois. de J;l':l.Jlldcs \'Clocio.latles p:tl':t por vi:L 
a Estt·<.~·1a. de Fert·o c,euLral é um:\ que;;tào Qu:1.ndo se atende pot· outro lado que 
secun<.larb, porquesu:u;.em·\·asde 18:Jmetr·os Hnrnbe1·t em SU(I. obr;t ~obre caminhos de 
cle l.':tio. h::.YenJo-:~.s <lc l'iU'".G. c o:> seus de- terro dernon,;tra que'" adC>p;;ã.o dn. linha de 
cli\'CS ile JS millimetros torn:i.m impos.sivel 1"'.0 de l:u·~ura conduz a f.'l':uHles economi:~.s 
a. a.~lopc'io tlassa.:; ~wnn !~!S \'Clücid:ul<-s. sobre a;; <lespczas de coustrucç"'lo e de expio-

A commiss.ão de ot•ç:;~.rnento. •le!xa.. pois. 1'3.\5-o do um caminho de lerro; qua.ndo se 
esse ponte, pa1·a. tra.t:l.l' de ()Utro que lhe pa.- a.ttende que a.linh:t dupla. tem -va.ntage:ls de 
rece ~ju.>tar-sc melhoi' á uossa.questü.o con- muito ma.io1• ca.paci•la.de sohre a linha siu
cret..'\ pa.r<J. o caso da. Ce:ntr<\l. gela.. mesmo sendo esta. de bitola larga 
--R~cüõlhece:com, 3..maicd:l. dos profi!!iOn;,les, ço_ust l'Ui.da .,_em .. ~Jo_ç!_a§__a?. -~!}!-llç,q~~ _ ~~ . 
que &eem tratado do a.ssnmpto que :1. Estrad;~ ;Lpe!•feiçoarrierito: --uão · po'deri(L' a commis--· -~ 
de Fet•ro Central <Ünd;t niio atting-iu o limite siio de o1·çamento deix;w de inclin3.r-se, 
ma:dmo de utilis<\Ç'.Ü.O da linl.la singela entre quanto a parte technica., pam o pr-ojecto 
a capitn.l e a bar;·a do Pira.hy. mas julga que elaboril.(lo pela maioria da commis,ii.o de 
isso sex•á. attingido em breves a unos, e ncs::as obt-a.s public:.\s e coloniS<\Ç<"i.o, si a.:-.;\So pudesse 
eondições, devendo-se sempre na soluç•io d··da. a.ssumir a.respons;tbilida,tle de solur:~1o a dar 
attender ao factoquep<l.rece_incootestavelda.s a uma questão techu.icJ. tão complimdu, onde 
vantagens da uniformisu.ç.ã.o da bitola., a. ques- o:>.capitaes postos em jogo .. ~o1lrerão granae 
tü:o a. resolver vae ser est<\ desde que a dupli- deprecia.r:.ii.o, onde os. engenãeiros mais dis
caçào na bitola larga emp0r·ta.:ri .em f<tbuloso tinctos diverq ;m, havendo mesmo um facto . 
dispendio. O .que te;n mais ca1)acill:.1.t.le (le que a fáz vacill,\r na adopção· desse projecto:· 
é~logo.a re~le sengelade 1"',60 ou a via.<).upla e que dut·ante algum tempo funccionaria a 
dei••, o?··· :·· ' • ·~ · · Central ·com ·asduas· bitolasoquesemuuvida-~-
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·importa. ria noyas com~lic~ç.õ~s1 DOYOS m_oti-I p_a.i.z, deve a. Camara approvar o credito soli
-vos ele_ anarc_lna n:~. d1sk1bmça.o do·servtço. cnado pelo Presidente da Republica. autori-

A cr1:se, p01s, que se p1retende remover, a sando o govemo a. gasta l-o e:n tres exercicios, 
crise que está assobarband'o essa via ferrea., ficando-lhe a respunso.bilidade da solução a 
longe de ser removida, . ital'::ez viesse a fi~ r dar a ques~ão te~lmica. c~esqe q'-:e o <:onjun
ag"."rt~-vada pelas complwaç:oes uo serv,ço. c~o de pt·ovJdencla.s soliclto.aas st nilo impli
pela dJVel'Sida.de de mo.teri:l.l ro·1an.te e ele cam na manute~!T çla. bitl'S" l:J.rga u.e:tnal
tra~ção, pelo. di>ersldade: de 'etocid::.de que mente existenté7imW?rt.an•emprif ir6 1\U
t~r.!.ltm qs tr~ns que ~rre.s.sem sobre cada gmentar o v'!l.lor !to tmmJ.>V~O oou.~id~® 
. :}., eí1l.;liL~ pelo p.;tG:pelo que a um pes- systema de sua construcçúo áctua.L 

· n~~~t~'li2 ü·t~ra.zer ju:;tilicr~ti'<a_ a A commis~ão de orç:a,:nento assim proce· 
, pi~tç;a~ dos de~;·es, emqu~nto na.o 1 dendo, ju!g•t f\l.Zet· obra de pn.triotismo. já 

:fic:l;-~e tT~ctdtda a que~t:u.o pela b.tola es-, porque nao crea ao Poder Executi~o cliffictll
tre~t..'l. . . . dades e antes 1\tcilita. os meios de que diz ca
--UU:<1. !:t'(>'<l~el~CJU. _.tal <Xlf!l.o_ a ~rans:or:na- rc::-:er para resolver a crise. j<i. porque em as

~"-LO da ln_~ola ··~1~7e a com~~~.:;ao_ ·~e orça~en- sumpt? 1mrame?te technico, profundamente 
•O que l'v pou_er,t e. de' er,\ E~. adoptada protbs10ual, de;xa ao governo a liberdade 
quant~o o serVlf(O e~ttver· ~ompletan~e~te re- de agir de accordo com os seus en"'enhei!'os e 
~ula'l"!$o.uo e del!a nao, ad.v1crem preJmzos n.o I com a sciencia ollicial e moralme;te respon-
1Uncmonamento da e:str-J,;!a, ao transpor te savel 
das merc:tdorias, ao commercio e a la.voura.- · 1 - • . 
fora d •ui se lhe affigur;(l. um<t Uéa perigosa • Em :~·~ç<~O ~ parte eco~OlmC!!- <!_e que tra.
-e p~·enhe de futuros conílilctos ;;am .0 '> ?.ous l>~OJec~s ~a t>mm1ss.t~ de ~~:~s 

Eis pot·que, embora a:!eeite em. theoria a.s pu~,h.ca~·-:-o da. malorta e !!-ma. nova emi»•~O 
va.nt<t~eosda uoit;;,rmisa.ç~o dn. bitol<'l.,a. com:.. de "t'ol!ce:s:_ q~e no presente momento nao. 
mis~ão de o:·~.a.mei.J.to resol>e todavia pedir a pareco CO:J.vemente. . 
·Camara ;~. apprO\'<l.\:ilO de' credito sollicitaà.o . O_ governo >~m de f~el' · um emprestuno 
em men~:\l;e1u pl'C$iueucial. m.~erno, ~~·~S titulo~ oa1~aram, e u!nO: no:a. 

Qua:ito a segunda. parte de que trn.tam os olle~·ta vma produzU' l!la1?r depr~~~O- al~m 
- ·· projr::cto~-rnuito teria. a commissilo de o:-ç•\- do mcouve.t~lente rle ~1· lurtar a mdust~l~ 

menlo ;\dizer se quizesse descer a 3.pt•eciar que nece..-sitam os cap1~s que nellas ~l~ao 
uma p:)r uma as medidas in licadas. Melho- e:npreg;~r-se st a ap.>lice, com o seu Juro
ramentos na estaçã.o Central,daodo-lhe mt1.ior pequeno 1~as com a SUE- segura.n,a. o seu· 
largueza, separação da es:ta~~1o M<\ritima. cuja n~nlll~m r1:;co ~o seu nao ~n..-~lheci m~nto~ 
<i.rea <l.!Ye ser augment.'l.da e cuja po1ne deve nu.o \ler. a~tr;thJL-o~. O da, tnlDOl'ta. llOrcm. e 
ser prolun~adn., construc<:ão ·de no~~ esta- ~tma emt:::sao de_ btlh~ú;s do Thesouro o por 
ções r1e triagem pm·;~ 1ac:ilihr as manobras 1;;so mesm(• _m1~1S. etl!ct~nt~ em seus tC$Ul
dos tre:ts. construc\.i"i.O de novas oflicin;l.S ser- ta:-~os. de m~ts. tacd ;tccettaç~lO mesmo pot•que 
vielas de material, appm·elhos e m:td.linis- P,Oc~e ser unmstrado por dos~. nms apCZ!L-l' 
mos mouernos de modo que possa ser prom- <.o Juro q~1e \'encem, como, attentas :;\S cu·
ptific;l(!O ~ p0$00 em condiçi3es de tmt<Jgar cumstaucms tlo Tl!esouro, o pt-a.z? do rcsga,te 
em pouco tempo o material que se to1· iuutili· hn. ~e. set· lon)!~ c rnccrto. esses btlh~,tes . op_e
S<'lnclo, separação da linha dos s••burbius da r;~r<t•) sobre a ctrcula<;ao como Ul~a cmJSSao 
linha ua serra, c:.ntruc~:ilo de no>os a.rma- do papel moed._a. tr-Jzen•.lo _novas dt_lllc_ulda.·lcs 
zens com ph~Latormas com·ementes e app:~.re- a t:~xa cambtal e ~se I.nc:onv~ntente a C:~
!flos de de3C:I.l'g-.l: utitis:lçiio d(l. estáçii.o de mar;\ em sua sa.bedorru. n.Jmzara pe_Los ~nus. 
S. Dlogo remo>emlo-se dahl o serviço de car- que _ha. de t~er ao orr;amento e a fortuna 
nes Yerd•!S, etc., etc., sã•:> providencias lem- publica. e pil.l'ttcubr • 

.=bradas;iá-l.lluitõ.\S:.<V:ezP..<::,~_edlU~f;~,J.c~p,u-~~ _ ...A.. .. com.miss:.1o ... de_.or~n.mento acreditando 
qua.si ob:·igadade to:los os pro_iectos que teem que adopt"ilêlãs -àiq'iróVideõ.cia:s lembrada~ na 
pot· fim dcbellar a crise· de transportes que mensagem presidencial não havei'à cedo neces
ta.nto tem desacreditado a Estrada de Ferro sidade de empl'.:hender obras que vão ele-· 

.....J,;;.qntml ~do M corrumercio desta C<tpital mandar ttvultadissimos e<tpitaes como sejam 
.sus populw-~ do interior os maiores v-e- as que decorrem de qualquer dos dous pro
~~ " jectos da commi;são de obras publicas, con
~A 'VJ~~4e vem de •expor,entendea com- clue pedindo no Mlopção do seguinte,.,.-'::::oC,jecto 

missão" de or~:amento quE~nao sendo regular de lei, ao mesmo teml_)o que lembr:(âÕPoder 
decidit· questões puramente technica.s em as- Executivo a necessidade de energicas me
.s~mt>léas numerosas, que por outro lado in- didas pa1-a evitar os desvios e as f1-auJ.es de 
spiJ.-a.ndo confiança o zelo ·~·activid;de do actua.l mercitdo1'ia.s na. Estrada Centl'a.l, punindo-se
ministro ela via~.ã.o que pt•ocurará guiar·se severamente os <'tutores e indemnisando-se 

·_pelos profiiSioiiiíes mai~ <listiactos de nosso ·pontualmente os prejudicados _ . : 
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l'ItOJECTO DE LEI 

O Con~rcsso Nacion3.! resolve 
A!·~. l '·.E' o gor~rno autor~'ldo :l despender 

até á it'!!!)O!'b.:.J.cia uc 1~.519:690:$ repar~ida
meme em •1·~ excrcici.os com a acqui:;h ... :io llo 
m:nel'h!l rod:l:li.e c m:elho1~mentos inu.:speu
&·weis r.o serviço t!;t E:strada. de Fcrl'o Central 
do Brazil. de accul'uo com o especifica.do ua 
tabe:!la anue:xa, c ma.is 800:000$ paro. paza
me:no de cn locomoüras,scguntlo o coatracto 
feito ~:om Qu:tly DMid:son & comp. 

Paragrapho uuico. A sonuna a despender 
no primeiro exerclcio J[X)der,\ attingir o !i:.nite 
maxitr.c de 5.000:00~;01)0. 

Art. 2. • Re1·oga.nH1~ as disposições em con
trario. 
~ala ol:ts sessões .-.To·<o Lo;Jcs. presidente. 

- Se;·;eddlo Co.-;-~n. reh\tor _:_p: P. Jú,m'n/1. 
- Lu··r" .llulle;·.-.'li!!JUSto Scc..:.-o. ;encido.-
Beiierlictç Leite.- P<••:/tt Gt:ima;·-•e~ . 

DEl!O:'\iiT!~A<::tO I•O CR'ETliTO SO!.!CITADO PARA 
ACQ:; I:::r;.\.0 DE )IATJ::n!AL RODAX]~: E ~lSI.IIO· 
R.A)!E:>;TOS IXDISPE:-.':i,\ \"BIS AO -.àEP..\"1~0 D.\ 
E!'TIU!J.-\. ll'C: 'Fl!:RRO Cl~:'\TR.AL DO UR.AZIL. 

Para aequisição de 
:'il5 carros e wa
gons.senuo 150 de 
p.'l:>satreil'05. I (j~ 
-para u-ansport.> 
ha!!a!!em e ani
m:i.es-tie di1l'erel!
te~ e>pecies. n 
para explosiYos e 
!.!flf, p;u·a canduc
ção (ie cart"ão e 
materi:l.l pesado. 
como trilh(ls, tm\· 
china~. etc ...... :í.rlOO:IJOO$ 

Para reparação de 
12.'5 macll;nas que 
se acht\!1\ encos-
ta•las oor necessi-
tarem· de gr.\ndes 
reparac;ões....... I .500:000.~ 

Pa-ra augmento (las 
offic!nas. creac;ão 
de uma offici.na 
especial para. fa· 
bricaç.ão.decarros 
e acquisição rle 
ferramentas p:~-1·a 
n:> mesmas ...... · 1..000:000$ 

Para. ceons-w:ucção de 
·-·:casas pal'a ope;:-a.-

l'ÍOS e creaç[lo de 

uma escola. ap
propri:~.da á. lbr
maç-lo do ~ssoa.I 
prepa.radu para o 
ser,·i~·o das offici-
na.~ e do tl·afego. 5QO:t'IOU~ 

Somma... ... . • ---- ~ . •)f)():OO~ 

Augmento c mellto
mmcnto lia Estn
c::lo Ct-ntl·a! ..... 

A!;sentamcnto <le 
el e\';\(lores nos ar
m:Jzens r):\ est;t
ção )!aritima .... 

Construcção de mn. 
armo.zem p:tra in
ll:lmlll:l.t'Gis nn es
tw:io Marltima .. 

Prolon!:;-ament{) u:~. 
ponte da e;:ta~ão 
Marítima, de 150 
metros ... ...... . 

Acquisiçfío de (}1.t'as 
balauças~'ai.litl.ri'i\;S 
pa!:"'J. Su tonella-
da$ ..... . .... .. • 

Acquisiç5.o de 6 w~
gons guind;l.Stes 
de 20 toneladas 
para o servif;O da. 
ponte da c.;t~ão 
~lar! ti ma ... . .. . 

617:850~ 

534:84(}.:; 

140:000~ 

. 590:000~ 
,.· 

30:00CtS 

120 :oro.:-

300:000::: 

nstl'Uet;ão de um 
uepo$ito para car
ros e machinas 
em :-:. Dio:;o .... 
em para macbi
rws <la linha do 
CCI\tl'O .••• • ••••• 150:000~ 2.-IS2:69Q$ 

Li~ç-:io t!:u Enhas 
DS. 1 e 2 á ~ta
<;<iO M;\ritima iu
élusive desappro-

Linha 

priações... . . . . . . 500:()()()::; 
Assen"tamento da 2• 

linlo:~. P.n tl'e Sapu. 
pembc. e Belém 
e entre Belém e 
Oriente. . . . . . . . • I. 720:000$ 

· Li fíaciio do. estaçii.o 
Cle S Dioa-o.á pro-
,iect.'\da. estaÇão de 

•· Tiragc.mi,.no .anti-
go Matadouro. . . l50:00Õ$ 
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"\ssenta.mento d:~3.·· 1 carga'> :1. trans11ortar, foi tomando gr:uvledes--
linha t>ntre Be- I envolvimento com o a\Jgmento pro~ressiYO rlo 
lêm e birt:r~ção tl':\fe;;•>. ·:e modo 'lU e uos ultimo:> ;mnos tor-
do ramal de Ma- , nou-se elle a causa predominante da desor-
cacos · . ..•...... 1:50:000.-;: 1 dem crescente dos servi,.o;;; de wansprJrtes por 

ubstituição dos tri· ess<:ls Yin;; ferreas, causando entre outros pre-
lhos e ucce,.~orios ju!zús os que resultnm da. demora a. <;uc eUe 
no. 1"-: -~· · secções . 1.:~:;6:001)~ obríg:\ em todas a!; esta,..{;es de mudo.:\ça de 

Sub$tittJ iç.1o de su- bitola. da. immobilisac;ão do materio.lt·nda:1te, 
perstructnrasme- fo:-~at.lo ft-equentcmente a. ser• ir de deposito 
t."'llicns de oontes. I ~S : OOft$ I ,!e mercadorias e das perda!' e :.!e t1eterior.--

Assemnmcnto de I çi)es que solrrem sempre os prodt1CtO~/!Uan•1o 
apparelhos Saxbi sujeites ú mud~mç~. r. e veliiculo. 
no. Serra tblock 1 E~te i: o fnc:.o em si. Simples replwlnc(;;'i.o 
!y~tem) .... ..... l 03 :0()(r': [do que passou-se nos pn.ize;; <;l1C no~ p<·ece-
Somma.......... ----- 4.037. 000::; der:tm n:l. !niciativõ1. do est.1.be!eci:nento de 
Total. .................... .. 14 .5W:GOOS. linh~s ferreM. Al!i como aqui as eswadas de 

Ultimas pre~t.,çlies devid.~1S pelo ferro fol'alll a. principio coa:>tl'uidas C•)m dif-
pngamento de GO !oco·:notl.va.s Jerentes J~rgur.:ts entre trilhos. mnnifestan-
se~un<lo o coatracto feiito com do-se desde lor;o accentuo.d.- di'"el'gencia no 
Quaylle Da.\'idson& Comp.... SOO:ows

1 
morto tle pensàr ào pessoal technico. que di-

. vidiu os enzenheiros em dous !!!·andes !!rU
cap~tal Fede:·al, 31 de n;;osto de IS95.-~ :po3: o dos <J-Ue sõ admiti:un estrada~ de ?erro 

.4ntomo Ol:!"!Tto <lo.< Saatos Pi;·c;o:. ele ~rancle bitola, le,:ando o exag.2eto t1e suas 
·· l idé:l.s ao oouto de com;truirem n:\ Inglater-

A commissão ,1e obras publ!cas dn. Cam01r~ ra um:.. Íh:lvJ. com 2"'.1?..5 de bitol:~, e o dos 
dos D:!put.'ldo;:. tendo: examinado com a cci-l que. con::;itlc\rau•1o ess~ h1tiustria. como in
dadosa atten<:iin que merece t ·co e qualquer Sti.'umento ~:e p-.odu~lo e não CQmO a p1·opria 
pl:mo dcstin~do :.t l'l:\mediar os males que produc,:iio. prca!Ul'a"am reduzir no l':lini:no 
affii~em :-..c~l:~l:ll entca estrada. ue Ferro Cen· as tl.e~pezns de seu estnhelecimento, tornando, 
tr:J.l do ika:r.il. vem :\l)t•e;ent.1.t' " S!'n •l;.u·ecet· sem prejuízo dQ tr<~lego, menor a ~ua lar· 
sobre os 1)\'0jectos ns. 102 d~ 189-2; 155 •le gura. 
lb'9-l c S7 tlc .1 ~g~ . E~a. no ,•omeço, não foi m;l.is do que a 

Tenrtn o-< •li;;::C\!1 ,.i;w:~tnrio:: do.< tt'es !lro- cmpi:·ic."t imitac;-ão da largu~ t!os Yehiculos 
jcctos citaúo; a mesma !OUY:l.\'1!1 intenção - ::1. t'Onunu:1s e ~ü depois de sttccessl• os es
de torn~r ~ Estraun.,.!&);1tra l do B;•.nil umn, tlltlos ;.\Jquiriu <'orto caracter d~· e~ia.hilid:1.
linifa <\!Jt'vim:Jd~:;:~lc :mpcrfeit:iir;: c irrrgul1t- . de e tornot:·sc a base do srstema de •i ação 
l!~cs. N1f.P.ntllm :\.~missão dé> obt'a:> pu- lterrea. 
bll~. t'.'•turl:tmlo i.'l'i'i'ijhnctam!'ntc cs tJ•c;,: 1 A di,·t>rsiil;l,-:e que se enc::mtra. n:~.s bitokl.s 
nh~n.,s i•t'O!tOStiJs. ::pt'<•'·eit.1r de ra•la. 11111 . • h;; cstr:tJas •le ferra. qu:!r tla Europa. quer 
oelles :ts it!Í!;\,; que !lw Jl~lNC<·m m:üe utci::: ;\. <i o;; F~.::t~rlo;; 'Gn1dos d!l Amet•ic:t do X orle, era, 
rcnli~adlo t!o commum intuito. c s:,h os~ns portanto. tle>id!l ;\'Penas i i!!Sllflkic>n,..i:1. dos 
org~mi:<:u• o p!·ojecto sn!J;;titnti\'O, cuju ju:>ti- coullecimt'ntos technicos q;!e havia. 1~a epoca. 
ti.c:J.th·a. pas;:;a :t c-xpC>r. das r•rinwh'll.s con~trucçiie;;. 

Está dr.monstraJo de modo irrefut:w.•l que o ~tmlo e a. experiencia. porem, fo!-am 
um:~. d:ts pt•indpnes c:tu;as da cri;e de trans- demorutraudo os gra.Yes iucon;enientes qi.le 
porte, que hn. annos a esta p:trtc tem affe· dabi provinham, e extrnordina.rios esforços 
oto.do n. pr·incipal vi;t de communicnç.ão ent1·e teem sido tmpregados com o fim exclusivo de 
n. Capital Feder-nl c us·Estndos do Rio de Ja.· se e;;tabcl<'cer a. uniformidade dns hi~ohts das 
neiro, i\-!inas Geraes e S. :Paulo. é a. fl'equen· ~inhas férreas e evit..\Ne de modo ab~oluto·a 
cia. das baldea~ües que se- dãc em t!)das as e:;. baJde:~iio dasmerc:\dorins. : 
tações c' e entroncamento dessa linha, quer Na. execu{'ão desse plano tem sido adoptada 
com seus naturaes prolongamentos de bitola t:Omo seguro guia parn. re:~.lisal-o a idéa da me
diversa. da do tronco, que~r a.inna com as nu· nor clespezA. x~ Inglaterra, havi(l. linl\:\S de 
merosns ramifica,.r.es, na. imaior e mais consi- 1w,45. do l ~n,ss e até tle 2••.135, seavlo, porem 
dera.velll:l.l'te de bitola Mrmal de um metro, a extensão da.quellas muito maior do que a 
que neUa '"eem descarregar n. sua. producção. rle todas as O\ttl'SS, e raconhecentlo-se que a. 

Assim, o f<\Cto da baldeação, que no prínci· despez..1. necessaria pa.ra a redu~d.o de uma 
pio do serviço das nossas estndas de ferro, bitola. é insignificante relativamente à que é 
pequena ou nulla influencia exercia sobre a. indi~penst\.Yel p:l.l'a. o seu alargaJI!ento, foi 
regularidade do trafego d.a. Estt·ada ele Fer1'0 adopUlda t::omo bitola. normal a mais genera
Central, por ser !nsigni.fi•cante a. somma "'de lisa.d(,, :1. menor de todas, a de im,-!5. E~~ .. l'e-. 



Câmara dos Deputados· Impresso em 271021201515:02. Pógina 17 de 40 

56() .!NNAES tM. CAMAR!. 

~1ucção. norém se fez com -perrJa. de ma.terial 
l'Odmrce ·e de tracçiio,que pertencia às bi wla.:> 
superiores a 1 ".·15. mas so.ti~>fez a. uma. 
n.ocessiuade economica de a.vultada impol'
i.:lnci:t. 
•. T:tmllPm nos R<:tarlos r:uidos da AmeriC:l do 
?\orte a nuiformi;nção se estabeleceu. })refe
rindo-se a bitola menor sobre ~s maiores: o 
que e>·a nr.tura.l, porqtt:ulto aslinhns d!! "bi· 
tola menor er:tm em mo.ior numero, l'epre
sentando :maior exten~.Uo, f~tcto este a.inda 
u.mo. vez explicado pelo seu menor custo e, 
por con::eguinte, m:\iS t:~.cile l'!l.Pido clcsen"ol
vimento. 

?.bis. X a Ind.ia tr:>.ta··se adualn:erte de re· 
soh·er es~ §P':lnde problema. .-\.ir.<la !;i. a. uni
formisação Yae esõabelE!ccndo pelo predom.i.nio 
d:t bitola reduzida - a. de 1 met1'0 entre 
trilho. 

Todos estes factos, porém. concorrem for
çosamente 1x~ra a uemonstração da these com 
que iniciamos este pn•ccer, attribuindo ús 
baldeações result:1.ntes do. diYersidade de 
bitolas e:Jt!'e a Estr:1.êl3. de Fer.-o Cent!-al do 
:Braz;: e seu~ prolongamentos e ramificações 
a príncipnl causa. das irregularidades que se 
teem manifestado em :seu t..ro..!'ego. 

Elb ê hoje a linh&. pnra onde affinem as 
Cll.l'~ qne tr·anspot•tam as estt':l.d:t.s ele ferro 
que reem entronctw no. Cachoeir~. no Cl'u
zeiro. :em &uruby, S..·mtlades. .Harra·:'.Jansa, 
Barra do Pira.hy, Commcrcio. Pot"to-X'o,·o, 
Serrario.. .Juiz de Fô1':1.. Sitio, e Lafay<:tte, 
linllns toda.s de bitola :inferior a 1'".60. 

Essa •lh·et·sidatle de bitola. obri~ á ll.'llclea· 
.ção em todas ~sa.s estaçôt!s, qU;·J' 1las mer
cadorias de irnJlOt·t.-~çãc•. quer ths do: cxpoN.:l.
.ç:ão. E,·itar esses incon\·cuientcs :<el"â. !XlllC·•l'· 
rer paro melhur-a.t•. acc:elerando. r<".;tol;n•i,;,'l.n
do o se:t•rir,'v de tt•:utsport~s. l!e>Jc tii.•) i•nper
ieito o de:;oJ·ganis:t.do. E$~e ob.icrü ro só puJct·ü. 
ser nttin~illo. quer cousiíict•antlo-se o problc· 
ma ee<>nomicamente. q utn· ttchnicamente.pela 
int.erca.laçfto da bitoln~ de um metro dentro 
das linhas de 1111 .61> da. Esl!-a.rla Centml. nl:.lno 
este perfeitamente reulizavel, em visia do 
exemplo jã. tia do <la. e:~:.peri;mci:l. jil. feita em 
outros p:~.izes c que ue pequenas despezus 
J.)Óde nece~s~tar, no c.'l.!;O em questiio. 

O m~mo nii.o se p&d3 dizer nem e~per:J.l· 
com a uniformlsaç:ii.o pelo predomínio d:t hi
-tola larg:1.. Além de stn: uma ve"!'do.deil':l. uto. 
J>i~ o plano de alargamento a.te 1'",60 das bito
las das importantes e e.""ttensas linhas que 
.actuaJmenr.e conver~em pa.rn a Estr:l.da de 
~erro Central. dã· se o facto de se1• a. despeza 
reclamada pela intercalação da. bitola de 1m0, 
em todo o leito desta e;rande via·f~l-rea muito 
·menor do que se terã de dispencler com o que 
exige o simples· alar~mento da cachoeira. o. 
S. Po.ulo. 

A que fabulosa. soinmo. não attingirão os·. 
gasto~ indi~peoS(I.veis à transforma.ç·fto de li· 
nha.s de um metro em bit.oJr. larga. das Estra· 
t.:~s de Ferro do Oeste de !\finas. d:1. Leopol· 
din:\, do prolongamento de Laiayette ao l'io 
S. Francisco, pr.ra não cifu.r outr.'s de menor 
jexten~ão~ 

Parece-nos, pois, que o§ 1~ do art. 1-' <'!oj)::o· 
jecto n. SI de.ste nono. ve;n tlnr ao problcn·a. do. 
cri~e ue ;:.ranspox·te. por me!o do. unilormisa.çilo 
das bitolas, o.soluç.flo mais econcom!e<l. m:~is l'ilo· 
pida e a uni~ pos.•ivel, :lttelJdeudo-se ú. T~opo
grapl:i:t, ás condic;ões financeiras do nosso pt~iz 
e ao plano de via.~ã.o ge1-a.l a.dop~do pelo Go
vet·no. 
Em~">on reconheça. a commis&io ue obrns 

publicas r;ue a Est-;·a.da. de Ferro Ceu tl':ll n:lo 
tenha. :~ind~ attingido o limite maximo de 
uti!isacão da linha singella er..tre a C:~.pii.'tl 
Feder:\! e :>. bal'l':l. do Piro.hy. acomp:ln hando 
neste ponto a opinião nutoris~àa. du Cl:lh de 
Engenharia. julga.. no emtanto, que para at
tende~· <1. necessi•1a<les de fntU.l'O proxi:uo e ao 
mesmo temno ~~ mn.ior regularico.lle. que 
sempre l'-:StÚto. p::r:~. o servlc;o da exi$teocia 
de na dtlpla.. que se de"e cuidar desuc já. da. 
construet:~io r~e umn. linbn tlc um l!!etro da 
Est:1.1;ão Central :i. Harr:~ •10 Pirab~·. pois que 
ê entre estes tlous ponto;; rtue se acha ~ituada. 
a passag~m obrigal:fa de totlo o :noYI:ncnto 
dessa ferro-via, e e t:l.tnl~m nesse tl't!cllo 
qne mais rigoros:1s Sl10 as condiç:ucs tt•chnic:l.S 
úo tra~do e por con$egninv~ mais tic=<llwo
t·:~ t•ei ::.o ser\·iço dos tren,; . 

.Ao me~mo tempo. porem. entende que 
o movimento tlc u-a.(e~n entre a Barro do 
PirahY c São Paulo. de um l;<u•~. e en
tre :iqnzU:\ e:staçiio e a. novo. capital r!o 
co~tado r'c :\I:nu.s Geraes. de <:>tlt!'O la
rJo. pude ct•ntinuar :\ ser amp!a c per· 
rciw.mente executauo ::-abre um:~. Yia sin
;?ella rle um metro <>ntrc tL'ilhos. Coitc••ente 
com este morlu ue p<:n:nr. ;~ cOffi!H i~sfto rlc 
obt-a.s pa blic:\S Hii.O c. •ncorda com o fJ \1 e ú ispüc 
tol.!o o :;i:!· dv pr(lje.:to n. S7. vi:~.-<lupla catt•c 
Cachoeil~J. e S. P:~.ulo. alim tle e,·; :ar ('Xces
siYo e inu:il UiSpendiO ,le rlinhe!rOS publiCOS. 

Sem entror em ueseuvolvi:la:> considet-a.
c;õ~ a commiss:1o acceita :1. medi,I:J. p1'0posu 
no§ 3" do pt·ojecto n. Si. senic:o e$peciai 
p:\rn. os suburbios, porquanto procul':l.·~e ahi 
satis.lhzer uma necessidade reclamn.lh\ por ui· 
·versos e iUustrados directores do. .J::stl'<ltla r1e 
Ferro Centra.!, repetidas Yezes aconselhados 
por distinctos engenheiros e pelo proprio 
Club de Engenharia. 

Si i\ indt!Stl'i"' particular ou :i. administra
ção p~blica ~que se de,·e entre~r esse ser'" 
"t"iço. c f).Uestao que sómente estucos. profis
siernaes muito variados e minuciosos póde t•e
sot"er . 
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A$sim. não a.brangend,) 3. acção do Poder 
Legi~latiYo estu•los c!e&:::l> ordem, eniendeu a 
Commi~sio deiXàr o.o ExecutiYo o trab;\lho de 
soh·er este pro ble!!l:l. 

Quanto :is !deas c:ontirlas no projecto n. 155 
<le 1804 c-.i!tenr:e c:uc eltns são n.cceita ,·eis e 
n~,arlas; que. nma Y\1:2 po..•tas em pr:~tica.. 
conco:' rei"JO bast:\nto par:~. mel!tor·ar o tt'(l.· 
fego rla Eoit:':l.d;1. de Ferro Centl"n.l. 1-esvtven<!o 
as ·~Hncul•lar.les que se oppõom constaotem~n· 
te :~ desc..wr;a. do nmte1· ial pesado na insuf!i
ciente paute da Gambõ~.; ;10 mestuo tempo o ne 
facilitarão o desemba~·que ci.e imruigt·~ntês I! 
eYitar;lo [['te dunmte o:; neriodos epidemicos 
transitetu ellcs ~la Capi !âl Fedet-.11. consc
gulnr1o·se .!~"te ml.Uo c:o:npleto nfd.$t:l.rnento 
desses imm!g;·antes elo c:<~tltt·o inreecionat1o. 

Ac:c:·esce. a estas rcnes nmmgens, a. das 
noYas vb!'as facilital'em o tttl.nsito do gado 
CJUe no:s Yier dos Esta.doos do Su! e estJ.·~n
geiro. 

O pro,jc>.c!o n. J92C, die 1802. consigna. n
rins dispo:::içves-as que se referem i con
stru~ão de linha:; de um metro interc:1ladas 
nas ele I"',CO da.Gentrn.l, quea. comroi~i\oa..!o. 
PU\ e p:·el!oni:;a. Outras modioias. porém. nelle 
contirlr<S 11ão pó-!e a commi;são acoosel!!ar; 
taes seio o prl'long~meatrJ •1os tl'ilhos em bito· 
la, !:1-:·g:t •'a. Caciloeil•a. a.t·ê S. Paulo e o r:~.rn:~l 
do C;·uz~!ro :.:.te o porto ode Aug-;~~. obras est<:ts 
que Yiri;:m couconer ro;J.is par;~ o dep:oupera
mento uo que pat':\ o. prosperiJade da Est1·adu. 
de Feno Ccntt'<lL 

Esta. providencio.. poí~. virã. <XJntribliir 
para fazer desaJ)parecer esse vex\\me, oíl'~
rerenf'O gJ.·ande ::Í.l'<:a. n.o movimento de:: t.'1.eS 
vebicutos. 

Não devemos. entretanto, deixa:· 1\e l('m
brat· a. inadia.Yel providencio. de ala;;::;r. me:1tO 
u;::. rua. Seaauot· Euzebio. em ti"t::ute i• · :-efc
rlt!a. esta<·ão àe S. Diogo. que pvderi• ';,er le· 
Yadn a. eíl'dto corn ma.ximo. facil!(1a·te. re
cuant!IJ-se a grade do ca.no.l quantõ ;;~ja pos
si ,·el. para dar o dobl'o de largura. á rm~ •~es
se -ponto. 

O crescente mo-vimento de tr·a~sito de.ss.'l. 
rt::\ est:i. acor.sçl!J;:mdo ess;.~. proYiuencü. Cf .. ~e 
se;·à completa. si o Podt>r :'-iunici]i:J.!, secun
dando o Go,emo. oomplet::.r e..-.e melll<'!':L· 
lll(•nto. per:niL.ti:J:!o o 1·ecúo ,la gr-..C.e l!m t.>1.b. 
~. exten~ão uo c:l.r.al do M:1.n~ue . 

P:n·:1. prOduzir t.:l\lo seu <-1Ieito tiio impor
i.:w te .IJI(;c'Uilla. <lCt'IISt!llK\ ., commi~~ilo o ~t:~· 
ueledmcni.O ua. U0\:1. E>.St.t~Ü(l UOS tel'l'e110~ YÍ· 
zinlu)S do :J.ntiger m:tt\tdouro de s. Christo>~tt). 
onde h~ á<'0a. demash\do "'~st~\ p<l-1'3. o ~et·nço 
d:\s c:l.mes Yerdes, e p:W:\ om!.e 11óde se1· .ce
ri,._llo um curto l'Stn31 cl:l. Central :;em lilffi
culdade.s. 

Cocs&ruiuos nesse local editicios f!n typo t.ln 
ex-mercadctle «S. Oiogo ».hoje armazem àe 
car:,.'":ls de55;> esi.:\ç-ãQ, ter.se-ha re;.1l!$;\•.lo e..-s~ 
gr:1.nde melltvl·n.tne.nto com de!:pezê\ reiati,·a
mente pequena. i\t~eudeut.lo-se â:; <:i•·cum~i;tu
cins elo momento. 

Sc:rh~ tt~.mbem de alta. con>eniend:1. a segu
ran~.;~. do transito d•ts ruas de: S. CbJ·i:to>ão 

E como un:a das maio·res cous:tS que con- e a de trat·ego ua ceutrol. que 0 ;go\'erno pro
COl'l't' ll\-pat':l. a:;groxnr a chamnd<t ct·i~e de vil\e:tclasse parJ. que ros~e estabelt!eiúa no 
tl~ll!ipot·!e, c sem tit!'"i•':l a insufficien ia dos cruzamento Jaquella importa:ne vb pu(lli~ 
:ll'!!l;l~ .. us e est<1•;iw.s da Central. nest:1. carit.al, um:1 ou u:aispas$agens de ulvel sup<:riot· par:~ 
que sú po•le1~i.o sc1· :nlg:nent.a,los ;\custa de e>itar as const:mtes ioterrt<pçües das c:>m:m;
<HlC"::I'O' i&:ima.s •le&'l.propr·iaçüe;; elos predios e nic.'l('Ões com um dos mais pvYoados ba.inos 
tel'l't'nt'S que clrcum;;.:rexem a itrea OCC'-HXLih~ c!e~ta cidade. 
11el:1. l'~fcl'iü~. estação e depentlencias. jufg;\ a A execu~:ão deste tr:1.h:tlho não tr:tl'á em~a
commis:ã" ;!c ur;,rentc aeces;:irlade '~ trans- rar,o;: •!o tl'a~J!!O dt\ ceutr:ll, atten1Jenllo·se :·~ 
íc1·cnd:l do st>r,·i.;o ele c:u·nes Yerr.les ~~~~ poliSibilicltltle 11e <.\baix:~r 0 ni\'el ll:l rn:"t. e 
cstn~:o lill S. Dlo;;o par:• ponto mais cou•e- le,·a.nmr o leito daliulla, o que diminuiria a 
niente. u<'Ciil'irlatlc da 1'<\IDpa de ~. Ci.Jri:>tOVÜO o. 

Por est~ mocl:) scrü. ~nire!!ue ao pl'ovi- , • · 
to t 1 • -. d :.uanguetra.. · 

mc:1 c ~ merca!..O!'t:l~ a \':t::ta :weaoccupa •t o.m>iri:~, alem das medidas indicadas, 
por este. cst.tc.~1o e r1ep•~ndencias. o que Yit·:~ aone:~:ar <i. Centr:.:l :1. Ierro-via Rio do Ouro 
roillOI'a.t· extre:nt\mente: o atr•;prlo de t.:tl p:~l'a 0 fim de serem mclbor:J.d<tS :mas condi
servlc;.o, tão f;·equent~ pela con>ergencia. de ções ter:hnicas. tr;Lt)S(brroanJo~se esse :,·,o,;
vehicu!os de toda '~ esp~:cie que tl'D.nsport;tm tcav em um succursal lla Centml. por meio 
c.wga.s parn. a. Central. do Ugacões ti e seus tl"il h os coro as cstaçlie~ de 

Nãl) r:-tras Yezes obsor>a.·se enorme :tc· Belém e ollic:in:\S uo Engenllo de Dentro. 
cumulo tlc vehiculos nas immetli::.ções das Pot· este moJo seria supp:·inli•~a a de~pe7.a 
estaçcJes impa<linflo o transito e difficultando de custeio da officiua. da Ponta. do C;1jü. alem 
o proprio movimento: das mercadorias. como de outras pe!'tencentes (~ :J.dministroção. 
vae a.contccor. especialmente nns de S. Diogo Com a·coutrucção de um molhe pam a.trar 
e Gambôa. o:-~de os vetúculos ousc:\m tomar ca{:ão dos naYios no a:.1corarlouro da. illl;\ dcs 
posiç:io <lc v~.spera., n.ggrao;anflo enornie- Fe1•reiros, que seria. adquirilla. pelo Govet·no, 
meu te o commcrcio peh\s conseq_uentes ex i- p:J.ra. o estabelecimento de arm:l.Zens onde 
genci:l-S de fretes exaggr~rados. ·· ,pude.;sem~ser recebidos generos e ps den~<üs . . _ 
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PkOJI:CTO 

() Con ~·esso Naciona1 decret..'t: 
Art . 1. • Fica o Poder Executivo encar-

regado de mandar construir: 6.• A mandar desapropriar nos tet•mos da 
I. • Um3. liobn. fel'l'ea. de bitol:t. uorma.l de lei n. a ll!Ja. dos Fcn·ci,·os pa111. o tim de 

um ·metro dentro e em túili\ ,,, extensãv das liga.l-n. il. Ponta do Cajú, por um molhe, esta
linh:1.s de bitolo. larga da Estrada de Ferro heleceudo nello. armazens para o serviço de 

.... Centr;:l do Brazil, por meio d:~ intel'cs.ll:~.ção ·mercadorias e ma.teria'?S destinados á impor-
de dous n·ilhos. tação e e~portação . 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página 20 de 40 

SJe:SSXO EM 24 DE SETEMBRO DE 189;}. 569 

Art. 2." Fi<:a: !ixnd? em 200 metros para cu,jos nomes llonnun c exalçam a eng-enharia. 
cada lado elo e1xo dn. linha a zona de protec- nacion~.l. 
ção technic:~. do. Estrada. C.entral. Sob o aspecto dontrin:ü nüo prevalece, cre-

§ l." Qualquer concessti.o !<~ita pelo Poder mol-o, so~re o :\ssumpto ne.nhumn. discre
PuH\co que 1enhr.. por llm ligar os l'amaes pancia no juizo da commissãõ. 
da Enrado. Centr;'l cem esb.çiies marit:mas Em Yerclade Jlüo se póde estatuir j)refe
de pol'to desto. cr.pital, que est.1.l>ele~:am con- remei:'\ :tb:oh:ta rm {';:\·o:· de t:ma on de outr<J. 
currem·i<:. com ;;s esla~ões da mesma Estr·ada. !Jitoln. tlo:; c-.un!nl:os ll<: fen·o. lu:<IJ:ts teem, 
Central. n<io pode!':'~ ser leva(!a a c!Teito :>em no ::-entit.lo leci:nico e ecouomico, ,jn;,titicação 
pre·da auto:·isatão do Congres~o . - e fJmC'~v~s peculiare~ ~ Jistinct:\s que tot•nam 

A1·t. 3. 0 O Poder Exe(;UÜYO mo.nd:.r:'t ap· vn.r·i:\Yc! <t opç;lo dcllnitiva nos casos a 
plic:l.l' its estr:ulü~ de lJitd.:l hwg:l (1 111.60) dos I re.;olv~r. 
estados da. Ihhitl e Pernambuco as :}:~~po~içües Sol; o (\5pec:to pral \co o al'l'itrc proposto 
dn :l.!'t. !." n. 1 ti':Sh\ !(!i. me·li ' nt~ :tccü1'tlo l r•e!:' m;~ioria •.la co:nm~~~ào se nos Mig-um tão 
com as rNp<'CtiY:ts emp1·ezns, e:nqu::~.~:to nãCI i exi:.rern:Hnen:,~ radic:ü l!u:mtc iuutil;lo pre
P1'0Ct:oler en!·ttropac;ão d·essas cstr:l.<las jà.\,;cnt<> e ne~di\·o no i'llluro. 
decret.a<1M . i,':i\o mt'.E; se trata ole lixar bitoh1. conve-

Art. 4.•· Os estudos d:is: novas linh::l.~- bem nieut.: ú. E~tratia. u(! Fe1•ro Centr:ü t!o Br:1.zil, 
como o~ tr:,balbM (!;>. inte;·c:ttl:l.ç-tto (1;;. i.litc•l-t \ :;~j:t 'JU>\l !'o1· o tlestil:o 11ue se lhe attriiJúa 
de J•u n:::.s linh:•s exi.stenws s-erão feitos :~dmi· 'c ns cal'<\Cteristic;l:> qu,:: se 1:1e reconhe(:am. 
n:lstrati ,·auleil tt•. , .• . 1 . F?r~::t -~ acceitar as !'acto~ conH1111<Lclos, 

As okas de c.:.r:~trt:c:;:;~l) 1\:!s :>OY:<;s lm!l:>.s 'ua:;::c :;n:H'enta um: os :1:1:e::. c dem.)mr ;\t
seJ·ão excrutarl<:s p~ll· c:~ :·p:·cita:las ger:\E'S ou I tc•·:1tas ..-~stas cw sekcenl<··' e ~intc.: f!!!a t;-o 
pa1'Ci::.~·s mediante con!:nrrench\ public;t, 0:1. ! hii,;wct•os de IJit'ola.lm·!m co;,;~truido:> c-01!1 ex-
fõrm?. \la. legbl:~~ão 'l'igente . 'tt·acrdimn·io disp~ndio. 

AN. 5." P:w~ p:1.:;;:~.mento tl::.s obras c for· ! A :ntercallnção do:; trilhos, id&<l. c;lpiinl do 
necim<:nw contr:l.ct:'..d~s :1a import:lr.<:ia em i JWQ!ccto da !!~niot'ia, _i::se_rindo J?:l. _l.Jitoht de 
que E-::.cedt'rem o~ Cl'Ciht;•3 ~nt~\Clos pelo Con·jl •• .()0 ou tm ::() 1 "', mto v;s;\ utop•sttc:ameute, 
gressu. c o P~:le.r· Exewtivo <•llt<n·is:>.do :;. no i'nt:n·•'. a ~inmltanuid~de tle tlua,; ~;,t:rad;\S 
emitti1· ao :p:tt• c ::-. med':Ha, que> forem s~.::ntlv , u·~ .~·:·;,n,!et•~' l'·:•;;o cvm diYer;;i.t.l:ute de i'ito_Jas, 
neccs, :uoi~,s :1.políces e~p(~Ci~t·s d:~ di\'id:J. pu- Jresil\tados, :nateL·i•\l "coudi.;:üa:-: de scrv:co. 
blica intern::J. ::u ju1·.:>s t.k 5 ··;. e ~.mo1•tis::.veis 1 0 :\!Yik:•. apen:~s proYisoriamente. tolera 
em 30 :~-nnos. j e-•;:a. ::moat;:li:: clitncil r: e ::;an t~:·-sc. Toler::~.-a 

Pa1·:1.;;rapllo unico. P:\.1'•1- o(;cOl"rer ás des- ., ta!Yez, p:ll'a não :m;.:::ncnbr a pe1'1.!a ~c<?uo
pezas cvm os estuJo~. tl,>m :~ intel'c::J.ltaç-iio de mica, em .-íuc cl!e, :;<': ::r;t· sl, re·lund:1, ;nnda 
bitola •le qua, com:; po!"LO c linb:~ p·w.~ lt:\-I !li(• i> con1 o ::1,,\mlot;o imme•!hüo ü.: t?t.!o_o 
cul'uss:i. que o ;;üvcrno m:md·wá cxecut:..r mat~r:a\ .!a bitola l:~ ~·s--~ · c coa1 n aEritUSt\.'a~ 
com, ;>, _!?l~Ütll' 'tl~·gcnc:i:\ ~ :u::h·i~::~<le, e abertú d:' pt·op~·io ú. e~tl'~it::, il!:l pt•oport;a~ ';;ul!l
desac l:t (I creu !i o tlc 3.:)' :0:000::;000. ·~•ontc aS exi~eHCI;\!$ ttctu:'.L'S Uú tJ a t<Jgo-

Art·: G." Dew1~·t •k'l!e :t d.,t.a ti:>, p:·e~CIHC ! ::nnlo o:ln~ i!iiper,ic;:t ,·d um; Jn'cSGn\.)$ cir
loi <:::>:>;>.~· qualqut:l' •iv~p<!Z:t C<)ffi <•S 1:õ;:tb;t!ihJ.; ~ cuiu,;taucias il!:o:occ;r;l,; . 
de a.l:•t·gameuto d:L bitola de Caclwci<·;• (' La-! ~;Ias C~S(l ::1 \'Ítre - ~ ;:·:·econi:;;:\tl(l ú olect·ctado 
fa.vetc em de.'\ntt~. ~-em nome •ia ;l~·c.:ss:d,Hic de Hili(or,.,iJar ri-

.. J ~ , • ... 

.\ ... - ,, ·> ~ ~ "' ~ , ... \ ' """ ... • - l/M"OStlii lt: tllC ~1:0 l;ito .. n$ (IC !O, t.M O:: t."•) ,1 : il.tt0S r.l "· t . h~"o"'.\tn·.e a.:. ( t~po::.tçucs em con· ·
1 

. 1. .1 . 1 1, c .. 11••1m,: .. rle tl'al·i t c jt!;·;-o vi"lf:: ..::,·os c :1() (.~o{( (f,; ·' , J•" •' '. 

' '· ~t•úi!o, os p;·cjui;os th' bCI/1/ccr.r•'O- ctt~:~:\ prm-
S.'l.la u:~s <:0!l1lnis;i3cs, :k julho de 1895.- cipal. ;~otli1.C I' üo;; si;,:-natat·ios do pt·c~o?'=.to, das 

Coelho f.'!ut•u, pre.>idetrte. - Bueilo ,f c :\~t- l•ertnrl:açií•3S tia cl'i~e·tl\! tr:tn~portes !;:o pcr
clrat.Ze, relate.•!' .- JosJ Bccili<'J•!ff. - A.ristitl.:s <lllratlütu'"· c:n:Hlto tlet:·itneu ln~a. 
Q-u:.:i; .. o;. - ... \-:·;:;H._?f,·a 1)~.1;-t!ú t:yF·.f . - ~tr.'IÍHi" Log•) cHe ·:!!1;Jli·::1~ ('(:rn pt~lZO b1\e~e qu~tnto 
Tor;·cs, com restricções. po~ivcl, a cc:;;; .. ç:to tle tat simultauet_da;le~ou 

ü qual perm:tnecet•iam os dous cavlt<le.s lU
couveniente:; que elle mcsm~ se Lle~~ma n 
otwia.t· : e, dest'arte, a reducç:.:.o defimtlv•• da 

Das opiniões brilhantemente e:s;piauadas no 
, pttrecer ào diguo relator da comm.l&io de obras 
publicas e dos medidas propostas pelo i \lustre 
membro desta, autor do projecto n . 85 de 
1895, di,·ergimos, :1.pesardo ncatnm~nto a essa 
maioria tle'l'ido e da noto:rh1.-erespc1tavel com
peteucia elos seus_ ~cus t·efel'idos membros, 

C:>.IU:tr3. V. V 

ui tola da. estra.d~. a um metro. . 
Evidentemente, pois,. não polUa ser, m:us 

do que e, r:tdic;\1. . 
:\.~sim o Cong-resso Nacional tem de apreCiar, 

em toda a vastidão de s~u alc.1.nce_ e ua. m:ul
tiplicülade de seus etreitos, soluçao extrema. 
e gra-ve para :1.l,)arte prin~ordial tio JU'O~!ema 
da viaç~o do paiz em proJecto que, de ,acto, 
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não é só promessn. ou indic:o, porém obri- cadori:1s permanecerão sujeitos, sem os pro
g:w.ão contrah:da. d:1. 1~141is formllll'etr:lctàç-J.o veitos tla. bitola. lar~a. no excesso tle onus 
techni.:a e economic:1 sobre o .::once1·nente ú. clevhlo a um excesso t!e pe!'CUl'SO ~ômente 
primeira, á m:\is impo:-taute e futurosa es- o:lCJHeii:~. bitoh• justilica.vel. 
trad:~ de ferro uo Bm:~íl. Ser:\, pois, 1\ primeira cousequenci:J. de tal 

Par:l. contrapor :l ess~~ tende::ci::-.. l'MÍCi\l a me<lid:t a tle:;v:Jlori::ac;ií.o do melhor ta!..,.ez, e, 
c.'l.ril.ctetis<)<;:ão deilnitiya tlaqnell:~ ''h\- f<Jl't'é:t, cet·tarncmte, do mais cn!Jiç::•do e Yal:oso dos 

· , inclU~10.,PJ.'O.ÍCCto "'\tb;;tilutivo, •WC :iC~nc j>Npt•ks nai)Í01lt\CS - dCl$'1'!\lOl'Íe:\(.'ii~ llilO EÕ
~ P~'f~nt~to em ~ep:u·atlo, Jispo~içúes mente dúte!·n~it!:tda pe!a :;e:·d:~. subt~1n~a do 
. :J.lll.t~te~ls da bito:l~• de l"',GO em toua. a valor e da uhhd<\de <le o:lras cnslOSiSSim:1s, 
exteos~ mesma . . em ;!'ande p:!rtc dest:-..s, rnas :!gg"1'aV<1da, 
F~ze~n?l-o uão pello impnlso pb:1:1to.sioso sem co;np.~ns<'lç:ã.o, pela pei:I;lnnencb tle fa

de .egJS•a.r cxtempol·ane~lll~!tte iJ<Il"";< o f'u- ctor~s i:npol'tantes t!as l'll'JI:~s, l>CEt.ac!o soke 
turo ou pelo. ele ·~mpliar, en1 pre>porçües u.pr,a· as ioclustrias e sobre o comillet·cio, que c.h~ 
~1tosas e c:hunerJCas, :1 delibemção do Con- estrntl•~ dependem, e na:-a os qu::es ceSiX'1.!ll 
gresso em a;sumptc àos m:1is in:-ttl iaveis c todas as vauta;:rens quê llet~rmin;·w:ml e CÃ
m?mentoso;:, mas pHlo tlc OPf•OJ·roo-nos :w plic..'!.\·am aquelles mesmos ractores. 
triUmpho pleno e tudl .:!c opinião .::::trem:11!a, Eut!'et;mto es~a <lesv:\lori;,;\C;ão e :rectuar-se
ao no~so Yer dupbmeu te ruino;:a- pelo !la r!:?pois tle se !Jav!!l' triumpk1lmente r.:.t· 
desbarato rle valiosis:;imos saCI' i fi cios accu- deaclo: longos tre<:i.J.os de d:Jl'lc:ili:r.o, ten:erario, 
mutado~ n.tJ ~to lJl'e~·3:ltO t~ velt-... ,di$\"irtuu<;üo oun-...t h1,·o1·o.;;;in.~ ii o..ccei:SO~ u'tlma c-xtoni>!.lc 
d~ d~stmo e das ft::lc~:ce:> d•• uoss<t principal •. le 72-4 ld!ometros . PerYalecerii.o intc'..ct:~s, 
vta-ierrc;t. porqu~ se1•ia. ahsnrdo redU'l.il-as conespor.-

Jl tanto compeile-n.o;;, sobl'etudo, a circui J~- o!enteu1et!te, as obras !llonumcmtaes, q~e, ua 
sta~cia de constr•.t::~·lllos no projecto da me$m::. cxten,ão, assiguftl:lm, com legíi imo e 
m:uoria d:~ eo:nmis~ãc• o ter1::o decish·o de gr:tude or~·u!llo p:ltl'io, o geoio, a cora;;em e 
}>O!'fia, h•~ lon~o t·~mpo trav:Hia entre os par-. :t te:1aci·l:.lde •lc um<t das nossas cb~ses pro
tidarlc:S convio:tos de nma e d.~ 011tn;;. bitol~- fissionnes -:Jsforç:tt!:::, benen:erita, modesta, 
po:tb, que tlC!)•JiS de h:t.Yer sep.:r·ado, como ate l:l)je não coouignr.mc:nte ;·ecümpcmso.da, 
nos dema!s p:~izc:s cul!tos, os qne eat!:'e nós sem o !::':~i;wcl:1o tk: ~·~.-.nbccimeu!o e pre
ill~ejavel:neute a~on:ttm . os. Cl'<::tl!to~ ioe.xce:! i- pontlerancin, que ~e lhe tlevem, por. S:1rv!c;es, 
ve1s da-eng-enh:H'I(~ k·:l~.tlem1, repc:rcnttU no prestado:; comtlesmte,·es~e e sacnfic1o, a:oda. 
parla!neoto mal SilCC<!tlWa na pl·ime:r:·~ tom- ús Vi!7.C5 c:'S•;ueci•io::, serviÇO$, de Yalia, pol·~m, 
t.'ltiva de reducc,:iio c.!o l.;itoh\ à parti1· •ia esta- co:110 :1. ::iio· teem m:.ioJ· os llJ~is insi~n~s da:; 
ção de .l•li7.li3 Fóra, teve mais t:n·ue ex!~o 1 ont:<l:> clll:;;;es do p:'tir.. E~:;:1sot.ra" :~o :'utul'ü 
110 sea objco::tivo a. p:u·Ur d;t e;t:tç-ii.o de La- I d3.l·ão dcpoi:"!:ento !)~rp:::ti.lO de ·;ct':>dUi•.l:u.le 
fn.yet~e. e agora se J·e:Jo\·:l, 13ucot·?.jl.l(h e cu-~ ::rc;hi-per•lttlari:\ i]:!e olepois de l'e:\iizru· elli 12U 

.be1·ent.:, para. conr:ui~t:\1' :t co:unleth·io.Jo.tle c.!o le!;'ua:;. :ü1~wcz de v:tll~s e se1•ra IIÍ:\S, C•)los
de:;:itl<?J·atnm tcn:\ZÍncnte pmse;:uido. I s:1~~:; einprehen•l im·:nto~, nilo tlnvit:lon, mnis 

Neuhum:l •hvich ;;nhs!ste IJiaush·el: o tal'Ú~, <ltuc~oniuu;w-lil~s o destino, :1nnull::l.l'· 
projecto :tllJ: .. H:.!o pt·<'tcu•le nJclti7.it·, de!iuitiva- lhes, em paúe, a utilhi::vle, apl'Ol••·iat-o:;:, e::.:
ment.e," linh"s de: um :nP.tro •.tu Litola totl~slc!nsi·:ame!~t~. :1. f1m que lhes não l:OlTt:~pow.le 
as da istraJa ue FerJ:o Cenlml . às proport;vcs e :to:; onus ne l !e~ l'epl'c~entados; 

Ot·a, c;;,;,, nt.::tlhl;\ f•l'll'ece-nos acarretn· p~r- e tw1o b:o lhr-s.a-h<\ Ct)m o duplo •.iet:-im.::nto 
nicio:;,) en'dto.:cont>:J.:i~o [.tat·::t o P<l.iz e impos· t!e :1hatcr. Jlil!'<t scmpr,\ •·norm-::. p~u·cc ll=l tio 
sibili.tar;à•) d~ Y:tnt:•;;cn:s J•t·e<:ivsns ~ in•.lispcm- v:tin1· rl:t n:etl:ot· p:'Oi>ri<:d<\•.l<: oa<:iüll:tl e sul.J
s.:vcJ:;, a c:; to:~ n:::s·~;:al'<'l.d<1.5, pelas nctuaes cem- tnltiJ· i~ e:q_)aciuatle utilitarta dest:\ rncnhhldes 
iliç~es da•!Ho:lb. ~stt~t.ol:t . . . , prec_io~:~s, que se? Cill'<H:tet• iu·1n~trial, e?~-

_Cneg;lclo o efie;~o a:aa.l tiO pro.)ecto,. nmr.w- norwco e esteategtco e o rutur·o ua Umao 
m1saua:; na cJe umt:wtt·o :;s l•it•J!as da t·ei'c- Fc~der.tti\':t altan:,>nte redamam. 
ri da vi:L-l'en·ea : c:;l:H"iio di;;:;ipru!os o:; ""11 H<t- Sob o a~necto tecltnico a i•l'<\lico eliminn.-se 
dissimr\s capi!ac:s empr..,g-atl(l::; em úXC(;SSo de er..·ectiY<l.mimte :t supo:r!ot·itlade c!e Yant;~geus 
obr;:~ ue cuustrucção t!a e:;tm,la. excesso ui.'io no tocante ;~ ve!oci;!:1de, sezm·;mç,, commo
só to!'ll<ltlo di~p<:u::a.n~l mas ini1til r·ela rc- di!ht\le e amplitude do trafego propordulJaes 
duc<La<> ; Hca~·u iHm:i•lo o capital corr.;:spon- ;i. bitol•\ l:tr~a .. 
-dente ::o tlcseJ!volvimento de.:meces~trio l'o1·- Dir-s~-i1a~que essas, U(l. pro1J()rç~o em quG 
ça~o p~ra. as uovas li nh,\s de bitol<' e~ti·e! la, as pern:itte a bitola estrr.ita, siio sulilcientes. 
CUJ.<t prJnctp<'l.l Yantag.em seria e'·ital-o dimi- ?11M; tal <1fl1rma.;-ii.o, si phntSÍ\' el e subsi:;teu
numuo as despezas _de primeiro estabeleci- to, de nechum:t sorte dentoDstm que se evite 
mento, e qt!e o poden::un ter muito !!Jenor pelo •• perda alludida nos extenscs trechos cou~ 
emprego de .m·~nores r~ios tle curvat:.tl'<t e truitlcs com a primeir;\ bitoheuos demais, SI 
.ma10res decliviJades ; os viajantes e as m'er- ue!lcs fosse !U<Ultidn. 
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. Tem-se procumdo, e·st~~tnir, n'umn rela- oo c01>juucto de seus i:nmcdintCis errr~ito;;, . 
tl>id~th~ ar~·ixon:ada. ús vr:r.e;;, a er;uivalcucin. o argumento C:lpit;\t do uos~o desacco!'do. 
do eO~itQ ntil da;; duas bitolas no caso B:1SI.'\t~tlll p::ra rc'l"oluzionar fut:clame:-tt:tl
particu.l:u· d~ Centt·al, e esse esfall'ÇO mereceu mcote o t-egimen economico do naiz i:Jte~r·o e 
a Cll:lcl.Jit>":I(<~O fie talentos pro!issionaes de eJ·;:;-uer<lm, re::snrtiôa uo que so fJUol~:-a t•m~er
relinutlo qnilute, dos qna.es jnstameote se qne ros~3 sorvt,!louro d;tS !'orça;; vivas !lo tl'a
des'l":anec~ o pair.. A ;;ef}uencia Jon"a r:!os b:llho e dct ot·rlem, inhtunad;\S sola os •lestro
:\t'f!uwen !o;:, em geral :tuStl"aCtOS, tendente:; <;I>S de inst.itnit,;()es anti~;~:;:, p<·ofunrlis5i:n::.
ntal fim, sumula-se n;ts p!'iucipae~ alle~açOOs mente eni~tizad:~s nos intet'<:!)Se;; m;lis ,-as tos. 
sezuiute;; : - e<;nisticos e podero~os da N.•ç-J.r,, prospet•i-

- ~\ bitola estreito\ pót.le p!'!rmittir f;'I'lllldes dade no·1;;>., alvir:areit·n, in~xli;:n$lU\"CI IJUe 
Yeloctdntles. O tr·ac;ado real da E:::trada Cen- materinlmeote se constnt<\ no~ int"rmtarios e 
tral não favorece ns ma ximas ,·elochh:uh:s nas cift·ns •le documelltos pnb!icr.s, ·a todn. 
ob~!chs para bitola equi\·alcnte em outros ~en:c f:tc<-is c accessi'l"eis. e..-i•l•mc:;tu!Jo, ;te 
pmzes. con t!·arlo Jas :1pyn·ehcn:i0es, ali:":s,ju:t.•s e cri-

- As l'esistenciasa vencer diminue:n nn bi- terio:;M, a. mullipiicatão o.ni>:)uc!orn dos ele-· 
to!,:. c:;tt·eit;: .• -i relaç:iio do peso morto [Y.\1'<\ 0 r.1entos de riftnezn. e de credito, a qt:,i
uttl llos ll•.:Jns. rn,·orav•el '" esst\ bitola, con- nl!ües lnrgos repartidos e:ltr~ :1 unic!ade e os 
sente no ang-mento do nnmero íle vchiculos est:\d~·s ua Repul.Jiica. FCllerntivt\. 
de C.'\•ln. t<m <l••quellca e pois uo dt\ capn.ciclo.clo A Republic:t. eJTecth·amente. p:tr!l furtunn. 
do tt·<t!'o:?.c-o. e hom·:t. nossas, apez.1r d~s úifficulcl:v.:les. 

- O ~~·~.;çl) de coustrcc~ão é muito inrerior pre,;;ntes <: .d::s :tppr,reoci::~, ~xhibe ao :r.:mr!o 
na ~it.>h estreita, cujo tt>aç:1uo encur·ta os rlc- cn!to B11~Zll nv.'"?• resuscttaoo ?" plemturle· 
seuvolvimenlos e contorna mnis cccnomlcn- das for.;-:~s poht:c~s e econo~tc:~s, s~hr~a 
mente os ac.-:.iclentes topogTaphicos . pe:dr:1 t~1ump~1al ua. l~e(!e;·n\·ao; m~t1tu!~C· 

- A udnpl.:'ção d:t. hitola. cst1·eita a e5t:-:vla e.m t•:Jgtn:en, sem. r~val. co:no P!r!l!_ltutor_o~. 
d~ ot;t:-a. l:t.rg;t, anter!ormer:te const1·ui\!a, hhfrdade e da <lctn·.r~;~de ~cs ca;a•!aos. ;, t;,o
TU·tualmeute ele•a os raios de cttrv;tlut-a c t;t(·~-. P.m S!U\ V:1Sttr!an r.e mt:tto~ m;~,l~?S 
~bate :1. ';X)rcentaa-P.m das t.le.:li\'it.!ades. de Kllometros .. 'lu::~!r~rlo~. ~la pro;l!g:d;rt:ta~, 

- .\qnP.Ih bitola :s:~pprir._le as ba.ldeaç.ões<h\ 

1 

r}~'.tlal'~l~.~~te ot,;t::~~~UI:.l~, cie._rac:u·sof. na~n
Estracla Central e uutfoa·uusa 0 t,··>o dos ca- t,ll·.s, v.IIJ,.s e pt~c~~·so~, '(l.o.:: nns t>~>~r~os 

·minhos de ferro naciouae:: . - l E~tai!.os lenlnt;~ l'l:liZcS de gr:tll•le rnturo,. 
õlütonomo:;, acti"'"o~, :mtip()(las ecnoo:nF:os, 

Não procedem para o ofl"eito almej~co se p<,de o!zer, thls antigas -provLrtci::l~: a')ni-
taes nlleg-:~çi'tcs. n!:o::1dos com Jar.:mcr~\ nos y>tema. tribnt:wio; 

Ern p:·imeiro IOf:nr, reputando-r.:;, em tlesoht:rario~. er.~ pa:·tc onde k"lo, al;:s c!ivicl:ts 
absoluto, JH"• 'cedeutc,:. h:\ a t!istioguir qne se -:ont;·:lhidas no e::Hntto re~in;:-n; ..:o::so
n:i~ cog:!:\ ~:l sclecç-ão opportuu:.\ da IJitoln. litlatlos a iguns nus :;obn\S d": srn:$ cn:·t··~" c 
m:n~ fW<'pt·ta á e:;tt-aaJa a const1·nir; sim do 1~as :)(>~m-an{":ls tle s1:n :tcti ,·i•J:'IJo c!'i\e!·io
outl-a. jiL !·e:tl'z;v!a, ú cost:1. ele multas uezenas ,anwntc emp:•chc!:idedor<\. 
de miJ!t;!J'es de co::~to.> de réis c de um tYP<> ,\s rcC'cit:ts l':u·ticnl:u·es •1es;;cs F.;t:\(:~'s
dh·er.;o tio preconiso.do. • • monl:1ntc~s jt::tl~\ os m:ds pl't'!'Pct'c>S .:m a!;;u-

A '}ue:st'io t•eal é cvidentem~nto a. de cleci- m:1:> clc-zenn$ tlc n;ilhar c!e contrs d.:: ;·,\!~, 
dit• si à pcrth ine,·it:'L".:el c cxtr~ordinarl:\ tk:ixa:vio ~~~c~P.SSi>an:~nto t·:n saldes ::n;lta
dos capit:te~ absorvidos pela constt·ncç;io com dos :to~o.; c·:>pit:•C$ ~ct·:~dnre-s c!t> inda m::ifJl' 
a. bitol:.. lar~ e nn parte c:e:;sa C.)OslruC~;ão, !'l:::st;:rio !h!auCI:iro e:n p!-oxint.l intm\l-::om
q~le se to!'nar desnecessaria depois de re•lu- m:td::s :'t da lJni:io - tripl:l. hoje ô:t tlos mais 
ztJa :~quclln. it :lo nm metro, corr•!::ipondcm, nc.taveis tampes do irr:pcrio, supt:::·iot• :~ tre
no pre.<c;11e c no (Hwro, as ntnt<t;.:ens, me::- zentCIS mil ~.:ontos ue J•.;i:;: -cle\·:t:n o total ucs 
mo maximas. c!:\ J.oitola. e5treita; e si :\ ca- re<'m•:;o:; :lnnnaes c:o p:liz }!roximamente <\ 

rncteri.:;tica iun~ão nolitica o cconomicn da tnei•J milhão •ie conto~s. 
primeit·:!. via-Jerrea' nacional compot·tn. c Ao ,·nlor dcs propt·ios da. mesmn. t:niã(l jon
''conse!ha, atteato o {l.!turo, semelhante re- t~-~c o tlos tlaqnel!es F.stn.clo~, continu:cmcnte
ducçüo. :tcct'GS:-i·~o• e;;,;es peln ensnoch:~s twt;:1m•mt:'-

Foi nesse ponto de vist:\ que radical di>er- ri:ls, pel:\ polí tica de melhN'amentos pi'ó\·:d:~. 
;:rencia. sep:lõ'Ot.:-uos da íllostre m:tioria. ua em ntili$:11· aqnell:ts, nelas nece;sidac1es lm
Commh;siío tl:! Obras PubHc:t~ . prescindíveis ue certo$ ser~i_çps. no re<;imen 

Os dons acontecimentos Mcionf-es que fixa- DOYO, rlístribuidos·<tosmest:1os·E:;ta.:los. 
mm as e;:tarli:1S mnis !!loriosns d~ redcmpçiio Re:tliztt-se, em bom modesta e retard(U'ia
ruoral e ci'l"icn elo Brnz'il, ainda tü.(l recentes mente, a exp:1DSào inclnstrial do pair., 1Jrose
e caloros.\men te feste:jndos pelo animo pa- !:íuindo ·a vnt•ierlnde tbs iodnstri:ls e qaodo
tri?lico ele todos os cidadãos, ~ubministram, lries extensa :.unplitude.- esrcrt:o, apéz:tr-· 
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dos et>ros commettirlos, da crise cambial, e pela desconfiança dos ca,pitaes, nl~m do mais, 
tlo retrnhimento dos cnpitaes, das <lifficnl- .ltn.bülhacla por di tl'amnção ins.idíf!Sf\ contra. 
dades re~t;·ictivas do movimento commercial as nova;) instituições; sitií\Clo no interior pela 
e er.onomico, animadoramente eucamiuhatlo e imped eição dos recursos de ct·edito, peht dell
certo de iuveja.vel f'uturo . ciencia dos transportes, pelns r!lstricções ao 

rteditos, a ltitmente compen;mdores, esti- seu movimento impostas por causas varias. 
muJam <L agricn ltm•a. no sul, favorecid\1. por en tre as qunes as recentes pertut·bações da. 
fot•tes e ~ontiunas col'rentos de immigt·açiio ot•dem e c1. crise long<t e fuoesta da pt•imeira 
est~·;\n~en·;~ , pelo geneJ'O da, cnltnrU>, peh• vi<\ tle communic::tç:lo entre os estados actu
mmot• lacthol::ule de c~qlt taes, pelo clesenvol- almente mais l'ico~ e activos da lini~o ; ainda 
viment0 ineessante dos meios de transporte nssim, no computo de suas operações auuuo.es 
e pFlla f,~r tilidmte ineff,wel tt<1 S te!'t'as; ao revela sempre multiplieados os coeficientes da 
norte encontra-se-a mais animada por me- riqueza p:;rticular e os dl!, reml:• publica, se
lhot•os preços, eembot'a carente de efficazes e n·uodo o d'~ I!Ionstl'a o pt'0°Tesso dos seus esta
promptos auxilio;;, como a de todo paiz, snsce- gelecimentos, o d~ todos 

0
os tributos pot• elle 

ptivel ele pt•oricin sot•te. pa"'OS e especialmente o dos atluaoeíi'OS. 
,\ utiliso.ção regnll\r dn. ]Wecio>a. iodustria Desimpedido de taes estorvos, iiworecido 

exh•acliva dos extl'emos estados sr;ptentt•io- pol' melhot· pratica dos recut•sos de ct'edito 
naes ; o desenvol virnento nrg-en te da. indus.

1 

indispensn,vr:ds de serem supprillos, desde já, no 
tt·ic• pecnat'i<\ ; o do da prodigamente com- quo lhes fttlta em variedade e elnsterio ; 
peu~ll.llot'<t tlos coul'os ; o do d<t cultlll'a do ;U'Ol'Oçoa.tlo pela elevaçfío da ta:\•t cambial in
alg(\(liio, do cac:.'to, <lo matte e outras pecn- e v i tn,vel com a pttcificrtç:lo elo paiz e •• regula
!i;H'E•.,; ús rc:;;pect.ivns reg-iões ; a tl i:;semin;:çii.o l'irlatle dos negocias poltticos cott•egues ao 
Jncrati v<1 da J3equetH\ lavoul'\1. dos cel'eae;;; patt•iotismo exempl:~ r, indulJitavel e alta
a. <l iil'erenciaçã.o progre~siva dos a·enet•os mente capaz elo nctnal Pr-esidente da. Repu· 
CU\tiV;\CIOS : garantem incalculave t o't•bittt ~L l)(icft ; atlendido, elo pt'Ompto, na remoção 
capac id;~tle ageicola do paiz. Estimnlo-se-11, fMil e va.ntüjosissima ela crise iusupporta.vel, 
qu:'l.nto a:J t(~s . peh1 organisação deiioiti1·;• e que impõe-lhe- e:.\ qual se tem louga, e pa
el'ficicutfl elas in~tituiçõ,~s de cr·edito ceal ; tciotic::tmente resigoudo - a i nsut-ricieocit~. do 
pela d i~t l' ibniç'io , com eq uühlcle até hoje tl'a.i'egoda citadl'.. vin-ferrea ; r<üalmen te forçado 
olvidnda, rlos l, raços d1~ lt'<lbalho ; pelo jw;to ·:~, correspoutler ao desenvolvimeulo a Iludido 
imposto terri tol'ia l, só ri e pois daquella orga.~ dus outras iudustl' i!ts: ao commercioé infallivel 
oisaç;ío po:;:;ivel, mas então necessario par~ o advento de afortunada o proxima época de 
d~Dtet•m i nnt' o apl'ovei tamento das tel'ras e :t <'Ompeti~ii.v vantajosa, D<\ amplitude d;\ acção 
evolução ,,,·uden te elo sytema actu;ü das pro· e no valo r de lucros t'eae.c; e acoroçtmdoJ'eS, 
pt•ie-Jades rume;; : e em pt'Oximo tempo estará C"ll1 os dos paizes mais prosperas da Enropo. 
assegm'tt•.l:t situação incomp<n·•.wel àquell<t e da .\merica . 
mesma a{) ti vidado <\.QTicola, sobt•e a q nal a o compu to, pois, do acti v o e ela potencia 
Repu h lira pro!:isa e h a rle insti tui I' a melhor :lconomica da. naçiio, gl'anclement.e multipli
hase r.!o sua fot· tnn:t e de sua estabi lidnde in- cados depois da abolic;<'i.o dos esct\wos e da 
destt·uetiveis . pt•ocl<\mnr,ã.o clã nova fôrma ele govcmo, longe 

Niio ó licilo duvidar tio fu turo de nossas in- ele permitt.it' aug-nrios pessimistas e aconselhar, 
dustt>ias manufactureirns, promissoras m• sua nn. soluçKo dos problemn.s occnrt•et1tes, re;;tri
pequena vari ,~dad() actnal; em tal variedade cçües n.var,,s, alarg-a 03 horisontes de tal so
suscep tiveis de nmplo, indefinido desdobra- lução, sómente delimita.dos peh pl'lldencia de 
menta; na sua cspecialir.!acle not;wel, ,, ela rl\- appor ás propositnras opportonas os meios fi~ 
bl'icação dos tecidos, compensadas por grandes nanceit•os l!e sun. realização, sem prejuizo da. 
rentln,;, mól'mente si, a.mparatl<"t, como as eqtwçi\o possível dos orç<\metltos or·clina.rios e 
outt•ns nacionaes, })Ol' proteccionismo razoavel oner<\Ção inclehita do futu1'o por abuso de cre
qufl as tlefenda ch1 compotiçoo estrangeira, dito longo e tli tl'icilmente solvavel. 
vellando-lhes, entretanto, a todas, comjustiçíl . Não nos desvaira optimismo clesprecataclo 
aalt;u,rbitr-al'ia dos preços de seus productos, exprimintlo·nos assim. 

O commercio importantíssimo do pair. sus- As fi nançtts ela Repuolica. demãndam a 
tent<1, .envnlecc e incremeuta n notoriedade mn,is criteriosa parcimouia nas despesas pu
de ·;at·ws praças, ao sul e ao norte, com ex- puhlicns. 
pansão e movimento extraordin<trio, solida·- Conservar, porém, dentre essas, as impro
mente fu ncladns na respeitabilhlade e vastidão tlncti vas on <lesnecessarias por contempori
cle seu credtto no estrang-eiro, s-raças a com- &1ção benevo!a., e empregar o methodo syste
petenc.ia. e probidaclo superiOres ~ todo matko de recusn. para out ras inctispeosaveis 
encomw. á solução tb, crise ecouornicae ao estimulo da 

Sitiado no in tet•ior pela. flnctuação do cambio r i'lues<\ m>,cional é frouxidão e é emperra
stagnado, enfim, em quotidades oppressivas, man to que se não combinam. 
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E.quil!brem-se os . termos do orçamento· e. Minas, ao tempo que hade augmeutar con-
ordmarw p:1r ecooomtas sever:-.s. su.leravelmente as rendas de exporta<;ão ues-

.Mns p:H·:\ o ol>ç~tmento e:draordin:~rio de te~ estados e as aduaneiras lh\ União. 
obras ·impJ·esci,~di'Veis J~ec!amad~\~ iaadil! - N;~ ot'dem política~ e a.dmiuistraúva, r.ão 
1:elmea:c, o:•ç:m1euto susceptível de ;;er obstante os temeroso;; e longos moYimanr.os 
ser\·ido 1"'1' excellente :1Jlpli.c.\ção !lo credito re...-olucionaeios, as agit;~ções ur. politic:·1 pal"
publico, set•i;\nt absurõase fataes as lleneg·açves lidista. as Yaciliações e o:; en·os ir.•!\'il<• ,·eis 
uo poth::• legislativo, in~;trui,!o, cvmo se. ac!.a, em todo. s;;s.t":mn incipic.nte, o Bra?.il {"Ale 
das ca;.l:O<U accessori<IS <r permanantes .!;\ Cl'i~e mostr(rt· .a crJllC'<• do mundo : exterminada a 
actu:\l: reYolta; aniqt1ilatlo no sen primeiro tonta-

Impúe-5c :~regra, 6. qm\1 referimo-no::, tanto mcn :o caudilhismo ;~ssolado:· das nn!ras re
mais fnn.:~d<<, qu:mdo se deve contar com o:; pu!J!ie;Is merid!ona.es; possível, t:drr:z Jl!'ü
e:Q'eitos tla orientação Jr, actual GoYe:·uo. .x~ma, a auhe!ada paciiie<rçiio r!o snl; di~sip;\-

0 resv.::to absoluto its autonomh\:> lo~aes, das as :<rvr~hensües do mi~it~l.!'ismu velo aJ!oio 
depois cle i:ltegt·adas. 1;or meios l~?g;;e:: e cleco- le::l, dtsctphnat!o e patr1ot;co do exercito e 
rosos, •~ p:n e ;l lei na Reput.lic;t, fa<:iiital~·: aos ,l;t armada ao !!'OYeruo civil ; pontuali~simo 
Estado:; in:~oltera>el confíanÇ"a. leYan..to-o::; a ó Tl:esout•o no cumprimento de suas obri:!a
empregar no de;earolvi1nei.~to do seu regimen · Çües; ~a tis feitos com esct·u pulos:< ex;Jcti.dão 
econo:nifv despezas fo;·çaolas. a tê l!ojc, peb os compromissos do extc:rior; proYido:; e 
necassid;;rie clt'; ::t!'mi'll-os e•m resistanci;\ ctli~t z exê:cnta.L!os com • egalarithv]e os serviÇ;Os iu
contn" p.::•tm·h'1çves e ~u1ne:l(;:\~, infdiZlllente têrno;;; col'responctido peln <:on!iauç~" dos Ct'l.

occorridas ereprodul.idas. pit:res uncionnes e estrangeiros o cr,1dito 
As con;equenci:\s de!>S<\. ~1.pplic:tc;-ilo em todo pnbli<"·o; ;wulta.ntes na arrecadação, apezar 

Pl';iZ hão 1ley:r o iocreme·n~o d:: r!qnezr: P.ll- d?s seus clefei~os, as ~e~~las p~·evis t::s; Jn•esti
bllcn e '[:<~l ·tn:ulàl\ a rev:alu!a~ao elo ct'C:lhto g'J:ldo pot· toüt\ 3. op!!l!ao o lTo\"erno, 11U<fsc 
naciono.l, :, p:·o:;re:;si•a re!nteg-ra~ão da moe- inaugurou e se nw.ctém ent:·e ma.nifestacões 
d<L no Yalo:· do padrão fi:s:a.do. explidt:ts e espO!ttar.eas uo mais dcYOt:lr.io e 

B:lixará, por isso mesmo, en1 ,Jescensãc ti:•me apoio nacional. 
confortat!ra a _ press1o <ht :nót ] .• art.:: Jos 'E$se descortino seg-m·o, que as difticulJn,les 
imposto~. :::in;.Ja, que ellies se gu:mle:n n:~,- re!e\·ao te5, ma:; oito insupera\"ei:> tlo ;no
mesma:; taxa:; ou l:e de>tlot!rem e modiliquem nreato. de nenhuma sorte desmentem. ê o 
em systematisaçã.o mais· perfeita. criterio lJasico do nosso juizo nu ass:nnpto do 

O equiliiJrio r.l.o orçt'l.lllr~nto ordiuario ci~a- presente voto. 
tri7.m·:i. si.7.U!'~ chronica, pala qual se e:;~·nh\lll Ante esse di5~ortino o projecto u:\ maiori;\ 
;\S for~;~s •!o Th~ouro, njudarlo embora da;: j •.la commi~são se nos afigm· r. eno contt<ttlilo
opera(:õcs de credito freiJ.t:.ente;:; para sald::r ril) e funesto, moditica.odo insanaYel, cu;;t<.~~<\ 
asultado;, derteits . e inopportuname11te o c.u·acter tla primeira. 

Esse ecuilildo e a paz hão de filvOt'.:cer r, I estrml<~ de Cerro do Brazil. contr.1. to:las ~s 
mais e iu~i5 o ct•edito interno e e.xtet·nc,l snggestões razo:tveis e eloqnentes (lo passat!o 
alteiar o cambio, üeseogau::tr tle criminosas e da actualida.r:le. coutra to•Jas as pre1·i;:;<•es 
usuras :t a~:ot:gem, estimular a. immizr,.tc;io disct•et:\5 e attendi.-ei;; de l'uttlr<\ inf,dlivel. 
tlos C<:~pit;lc:; cstr~~r.geiro;;, , abt'Íl' noYos ~ ll<Jli- . A uós, àS linhas dessa estrada, t<lCS (1uaes 
zontes ú" i::•.lnstl'ias e a<) cOrtimercio bencfi- rrs prescreve o projecto suostituth·o iJUil temos 
cia.dos, alem disso. pel:~ ret'órma d;\S insti- :~honr;\ de apresentar, se nos autolham como 
tui~cs de ::redito. a dupl:1. irrMht<;;iio das arterhs portentosas da 

A arrcc..'\dac;1o dos imposto~. que excede economia e da riqueza. uacionaes em lm~c.'\ do 
sempre de alguns millHtu•es de contos de ré:s sul e do uot·te do paiz. 
aos o r~=•• dos, ganhará. tsua. elastici•Jnde com·~- Uma é o c.1.minho rranco e snfticientc ;i per-

- - niente.depois.d::t .corr.ecçiio-d::ts impcrfciç.ô:)s.c mnhentt·e a. ·.pri:neir;\ p1~1ça do Bt"n;;il -c . o 
dólos qtN a restrin!!em. estado, cujo orÇ;lmento sobrelava. de alguns 

:\.s rcmda.~ ::tduaneiras, cuja progt'•!S$ão e milhares de contos de réis o de qualquer 
not:1.n:l c se tam às vezes, de um a outro dos outros ; onde a expansão industrial e 

.nnno, accer.tuado em uma porcentagem de <\gricola prodigiosamente recr·ndesce e ate 
50"( .. , hão de t\.-olumm•., supprimidas as com- em reg-iões nas quaes a. bitola unirorme 
pre~u.::« <lo c~mbio e d:~, fl'l.lta do e5coameuto de 1"',60 ~ervc riquezas uaturaes do u1aiol· 
ao commercio de import:::\iio e ao intermedia- preço, proseguidas com l\ mais cor<tjos.'\ ::tcti
rio, e a. d>:!d':ieocia· de mobilisação e actiYi- >idade; é a I ig•<e<'i:.o, des~ssombrada. e Jecunda 
dade mercantil elo coml1llercio do iotcrio:·. ·para todos os efl"eitos d:1. concurrencia, entre 

A soluçi'io da crise de tr~nsportes, só por esS(I. mesma pr;lça do Rio de Janeiro e outra 
si, a.lent:ll:ú, no desafago. :mais coufortativo d<tS ma.is . im~:~ort;tn_tes do Sul, a de Santos, 
e oo impulso mais fecundo, o commercio desta l permittindo ar.1pla selecçlio e ·franquia <~ . 
c:1p.ital.e os <losJres,Estados do Rio, S: Pt1ulo lavoura.. ~ ~ ao,_ com.r.nercio 111:üs prospero do . 

~ . . . . . .. . 
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':)aÍ7.; ê " celo.rc c potente '\"ehicuio !JOe póde e t:\es fun~.ões, iosu...<ceptiveis ue coutestaç-:ro 
de u111 jach> lcmt• e~s recm-sos preci:;o:s á plausível . 
·C:tpi:al t!o g~t:ulo de S. P••nlo, onde, seudo Est'~ialmeote uo tocante a. ca.d:~. uma, as 
ia~:,·!tavel a IJ:thl~açilo, atteut;l. a. dut·a~.ito tla modilic.'\~ do projectoâ primeil'a. remedeiam 
vi:lf:<::n, e opti:uos os recu:-sos, se cn.·ontl·m;i n. auomali:L de manter duzentos e trinta e nm 
-exet!lle~te ·~ntrc:posto em ta..:s eme:·;;encias, I kilomett·os de uitola estreita eutt·e os 12-1. da. 
p:tr;t d'ahi Ol';illUlz:\1' 1 . .e!a. rede uui!ot·mc de Estl'ad:t Ce:ttral, os,~39 ~~~ [n~ lez:t e os ZíO 
'bitol:l. estl'cita, cvnstruiúa e :1. coostt·uit'. a. d:\ Pl!.nlista, á segunti:L waut::m ;~ pos;uoç.1. 
expedição reg-ubr tluqu~lles mesmos t:tcios futur;l, de (Jlte elln. carece, ali tu de de:;em
pn.t\\ o lhila.lt•o pt•o,·:t.,·el de lut.ts 'ltte :1liil:;, penh:tr se11s Iins n:na. vez chega,\:~ no S. F•·a.n
.a to io tt~w~e procu .. at·emos ~empre evitar ; cisco, ptwa onde wn•Jern totlas ~lS vias f~:rreas 
e fina.lmC~l t~ o Villêlllol illiCl:\1, 'lU C J'utm·o lll:tis Í111port..\ntes dos fll:J.i~ pod<H'O;)OS Estados 
bre\·~ tles~n-:olverá, o.:•~mo é pt·eciso, entt·e :t tio tlorte e as de outt·os de admit'<wel l'uturo. 
capl t:tt d:t Rc>public:• e: O$ estad•JS de Goyai\ Ora, dad;t :t procedendo. <!:1s , .• onucr:'ções 
e :\1atlo Gt·os.;n amuos C.'\ pazes de porl~nto>.'l. que deix:i.mos feit<\.5, no qne sc t\!Í•!t·o ao re
pro~p .'ri • ! : ;tl,}, ;\O mesmo tempo que Slll'~'e de ~i meu ecuuomico •lo paiz; eSc!at•ecioi;J. :t.cnra.
inte:·mcJial'i•> cnlr-! as filculda<les commet·- c~Ct'lSilç:1o natm·al e .inalicua•el rl:{s liullas 
chcs •h pra\:' tl•> RiQ e ns zonas ca·la. 'l'c7. cousirlet':\das ; par·ece-nos iu.lubita.rel que, 
mais .1•!.-cll\'Ol\·itlas, qu11 a estrad;t .lio~yan:\ ll:\ situação re;tl illt. q uestlo, cou1o J~!iuimol·a, 
SCl".; tl t•:·o:~lll'·'· ~ ás pet·:l:t:; ex;:;lie<tdas e r esult:wtP,; •l:t J'e-

A ~.mit~• li uh a ü a tl'iih;\ pl'eciosa. qt:e re- cluc("ii.o 11:1. bitoht dessa.;; linha, juotat··se-hia:n 
corta o m··i<' J'ieo v rutm·oso estado ceutml. as devid::s :i insufficie:.Jci:ttles.as no rntnro e 
SU$i't'l•til· ~l •·Ju <'Jl·' C<l. tm•:\im~ Je :uujtli:";ilÔ todus o~ inco:nreohmte:; de disrirtuacão, que 
iucom~ll<!thlll'a'·el em suas riquez:•s; celleit·o n:td<t justi:tca, !lO modo ~e consiul.ll'<lt' as 
on•le :~ \'aric•lad<: IIm: Clltllu t-a.s actap~a ve:is pá<le mesmns linhas, não como os · dois troncos 
al•:•st.Jr,JI'.••Ill ·~na:::i todososg•:ue:·osdeculturn pt·incipaes ,[a viação uacif.ltl:tl, m:ts como 
est:~• :l;.:'l.lÍ!':\" na<:h111:tl, o consumo int::rno .!o linhas de caracter commum, :•ll~tlo:ra.s ás 
p:.tiz; Ya:,to C p;ut;Prl•) I'CJIOSilorio de pode:· de demr.is e JWeciS:llli(O discij•lit:ar-SI.l U!\ UUifor
eco:lclm!:t e capilnliza..-.ão, •lc cujo :ljWo\·eit:t- miui\tle estt•icta da bitola dessas ontt·as. 
:::ueulo ll:io dll su1·tir í'orças p:·ecio:;,.;; ús in- Con:;idet>andoporem asalleg:\ÇÕ:)S nreucioua.
<lusl:·i:•s e :10 comutcrc:io d:t Republica; ê o d"s e relatlv(IS u superioridade •.l:tS linhas de 
·traç.o (\(! uoíão cntt·.: :'t c.1.pit:;.l desse E~tatlo, bitoht estreita; con.:;!deraoclo-as me~mo no 
e a c:id:t•!c do Rio dcl J:•neiro qt;e, mesmo sentido aiJsoluto em que empregam-n:ts, ~em 
~eixau,lo de se!" o. capital da RApulJlica set'it att,oller não só :to ca.mcter particul:\r das 
sempl·e a ch.hn!c mnis im!>ort."\ote e o r.entro 1i:1has em qu~tão, mas niutl:t à eirclllustan
coumtet·cial mais not::~.~el do Brazíl e da ci:L de se tr;;t..w dell::s depois r! e coostt·uidas, 
.tuucdca •.lo Sul; e a cor·da irromph·el do com acerto ou erro, e111 bitol:t lar~:\ ; não 
arco do Jiltol'al cuj:t c.lefeos.1o ;;umciente •!amos Q. essas mesmas alli!g:tÇõe:; ó eJl'eito 
oabson·el'ia folbulo.:;as somm<\S U'ltma. ex:t~o.;;iio extenso e decisivo que se lbes attrilme. 
àe im•tnm.Jt·ns lcgua:; ele costt mm·i tim!\ EiTectivameote gr':\nues Yclocida•!es são 
frr,nc:\, :~cce;;sil·el, até hoje e :tiuda. po1· loogo <\Ctu:olmcu te possi..,.·cis em C:\tninhos de fct•ro 
tempo iuolel'e~:\; é o :~.talho int~rno, domes- e~tJ•:mg-eiros tlc bitola. estl'eita, em cujn. 
tico. pol' •)n·le it·mum ' !I te hão l!e tmositnt·. maioria, aliás, não se n.pplicam o:; minituos 
tt•aclat\ itl~utidc:tr-se os interesses tl:ls daas de l':'lio do cur1•atum e de a \i1lhameu tos •·e::tos 
zoo:ts do paiz; é o •::.'\0;\1 que a. sabe:ioria e os mnxirnos c.le declb·id;\(le, innwin•el e 
~co:to:ni;;:t Ja uaçii.-o c;n-·a u·um dos mais co:.1tiuunmente usados entre nós; m:os nem 
];ll'nSp~;r.1:; cst:vlo~ como succursal p3.r:t. dis· por isso deilm de ser verdarle que as 
tribuiç:lo ao sul e ao uort.; de todos os effti· maximns •elocidadas deSS<\S li altas não pó<lem 

. tos J:~ uavega~~o llo f:t-aade rio S. F;-a.ncisco, <Lltingir às ma.ximas >elocitlades •las de IJitola. 
__ .. _ -:éujo ucst!no ·~ão bem h:~. si!!o-. compr._>hendillo l:u·g,l. Loj:io "- reda~4<> c!.a. b!tola. implica. em 

qua!llO f:mlOS)\Ueute tlecantaúo; é a. bra.<;.ad:t. dimio:Iiç:ic ioevita.'\"el da VCIOCÍÜn.de possivci
bercUbl •1' uni:io poli.tic.\ contt'.t o sepa.t~\- r.u cstr:u.la.. 
tis:no tlesola•lor mo.ut~:udo juot<IS em reei- Si o traçldo re:\l da estr:tda. centml e sua. 
pro~~ c fr.:.ü ,rn:~l intt~•llig~oci" ~1s do::u:; mo- cooSOl'V:\Qito iosufficicoto nito r.wot•ccem ns 
tades r.l:1 t~epu1Jiic:1.; é, etn tim, o unico rccnrso ml\ximas velocidades propri:t.S d:t uilola larga 

-e~tJ"l\teg-ieo po$sil·el qu.e no norte, :\ba.ndonado aos paizes estrangeiros, o tl'<l~.allo das nossas 
-de fvrtilicaçõe:> em s~1a. extensis~ima. costa., estmdas de bitola. estt·eitn, ouí1e, segundo ·· 
póde le>a.l' .ttmpa.t•o e segurança. em emer- acaha.mos de explicar, os alinll:tmentos rectos 

, gencias tle perturb:..çi'io e de g-uerra. · fl•equentemente se eacurt:nu no limite rui· 
. Es.a~ lin_ha.s, como t\il considera. o projecto. ui mo, onde abundam as curva.s de pequeno 

. substi tutivo, independentes mas solidaria.s, raio com gl':t.ndes desenvolvimentos. e as 
:~e.!f, •. t~l destino,-:Peri'dt<\Oleote cara.c.t~risado, declividades fortes, ta.mbem uiio consen~em ns 
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gmmles ~elocida.t.les da. bitol:l. estreit:-.. na- ~eis, embora seu.s resc.ltndos :~.utiuomicos não 
quclles paizes. Ess:l. vnnt.1gem seria, até certo justiliqnem a dista.nci:l. exagerada em que se. 
pcnto possível, depoiS de substituitla.uo mesmo pretende separ<\l' as vant:lgeos de uma das 
tl':\9ado d:\ central~\ bitoh\ larga. pela estreittl.; de outra. bitoln.. 
ser;a, porém, destruída pelo augmeuto de · 1 percut'l;o resu lt:l.nte de deS<m vol "lime o to desne- Asslm a guns engenheiros distincti;;simos 
ca.~:~.'\J'i" o sõmeote tlauo ó. estrada no projecto ef.ltre nós e no estrangeiro. não se tem pcdid~ 
e na construç(;ilo por se n supPOl' destin:l.<.k1. a u~cord:\r qu:~.nto ús imlucçva.s í'ormaes a 
consernu• ,~ hitoh\ de \"'OO. • defioitiYas de semelhantes formulM . 
. As rl!~i.stencia.s n.. vencetr sii:o pelos partl<.b.- . _o preç? de co1nstrucçlto da lJitola estreita. 

1'105 d:,t. ht~O!<' cstt•ett:\ cale~1ladas com preoc- e mquesttonave mente inferior ; mas, além 
cup:l(:a(l YISIYel de redu:r.tl-as mais do que e de que estll. cour.licçrto está subordiuMa ó.s 
n_ratl•!amcnt.) ""SSivel. . dema!s, evidentemente ni1o se applica ao •·v caso discutido. 

NO$ ;;.!ioha.meutos rectos · n resi;;tencia e, sem qucstiill, menor' D;\S estt•J.das de blto:a A bitola. estreitt\ intt•odtu;ida na. central 
l:l.rS:\ ; maior nt\S de bitoll<\ estreita. Ana. lo- nngment•• o raio da.s curvas do tr-J.çado e 

t 
1 

diminue as cotas dns decli>idades. Não se 0 
g:-Lm~n e nos ;\ inhametltos cur>os, se se deve negar, em certo gt•áo, sem exa.noeros 
COUSII!_el'.l O _peso bruto dt)~ h'ens. _Nas rampas pí)rém, que si aS l'Ol'IDUh\S de a.l!!'uns en""e-
t\ rc;;;stencta é proporc:1onal as cot.1.s do 1 . 1• v o 
decli\'t!: o:\ uitol:~. estreita Jtôtle ser menor, n telrOS exp lc;\m, as de outros contest.1.m . 
senrlo meuo:· o neso dos trens, mas compen- w~:u; ess:'- v~ut11.~em não eorreiponde, espe-

1 L' ct=~lmeute para. o futuro e relati\';\mcnte ás 
5:1.1'-se-.l:L ~m. parte essa _vantagem pela. m:\lor funcçõas J?Or nós a.ttl'ibaido.s ás linhas dessa. 
cota permlttta:\ ao uecl:-ve ; na bltuh\ la.r~t o e:-:ce.s.;o de,·ido no m:!ior pcsó' dos lrens é estrad:l., t\ perua que a redu~)io ele termino. 
attl!nu:~do pela menor coro. do decli•e . p;\r:l. :l. r.\pidez tlos ti':I.Osportes e a capaci
t:1mbcm 

0 
m:1.ior pe;;o i:nporiaodo maio{· "d:ule do tmfeJ;O, iocontest;\velmente saperio

a.tlhere:~cia, importa. por isso mesmo condic- res no. bitola larg:t. 
ções mclh~res de >eloci<!a~e e segurn.nça em Demr.is, no caso p.trticul~t· em controver
to.vot'. tj;L l.ntola larga.. E s1_ p~ru. comparat'vfu> sia, um sõ argumento póde enfeixar os ou
theot·tcn se e:;tabelecem casGS de trens débito l:t tros : Si ns mo.is notorias: -vant.tgaos da. bi
estrcita com carg:l uti!, l;gual ou m;úor que a t.:lla. estreit:l. resultam do menor desenvolvi
de trens an:tlogos de bitola larga, é bem de mento d;\ linha. e (\aS menores despezas de 
vet·-sc que as vantagens devi:Jas ao menor constr••tcç.i:o do leito. quues vact.1."ens póde 
peso tohtl diminuem em tal hypothese inevi- tmzer o. applicação de tttl bitoln. em estl'l.\tla. 
ta-velmente. jà construiria, com todos os •!esenvolvimeotos 

A distincç.ão dess.1.S resisteoci3.S fundada e todas us despezns de prirneiro estnbeleci
na_s l'~h\çõe~ entre o peso mot•to e 0 peso me o to exigitlas peia bitolo. hwga?. .•. 
utll dos velnculos, relaç<ies umis favoraveis DuM uníc;ts ;tssigunl;tm o parecer· e o pro
na. hitoh~ c~tl'eito., nao pó:l.e ter 0 v:\lor j·~cto do. commissüo·: :\ suppt•essii.o d;\S bnldeo.
presumi•io. E:iiS:\ relação, si for exagerada, ções e a uniformistçiio d:\s bitol~ . 
coulpt•om :tte :\S concl.icQ\í.)S da adhoranch~ 0 A' primeirn vista. se l)ercebe ni:io h:1.ver 
seus esseociaes efl.'eitos. nenhumn. propoNionalhta.cte em ttü asserto • 

Aiod:1. ultim:l.mente, reunidos cere.1. de não ser possível qne sub.;ista tt equimleocià 
.quarenta eng<:ull.eiros ccllehres, o.\. exposição entt•o todns ns pertlas e incouveoieutcs, longa
de Chicago, rtr.eram una:uime repa.ro em h! mente e.xplie;l..lt\$, o os dous uuicos proventos 
sentido qm\nto á lcve;;a, extrema. de a.l""uns preconisados pelo. maioria dt\ commi~s;io. 
carros amel'icanos . " Aua.lysemos, porem, o real va.lor de seme-

Por outro lado a desvantagem de t:.\l lbautc affirmativn.. 
·relaç;io .D~L ~i tola la~g.Qo...;pQde ~er dimiouida AS baldenções não siio a co.uS!\ priocipa.l da. 
por modtfie..'l«íes no- systell4"1.- ae · vehiculos crise de tr<\ospol'te, nem teem o. releva.n
motlillcações possíveis e Hm mais de um pa~ cht temerosa que·ngôm se llle:.~emprestn.. 
i'ealis:td:ts com exito. . Ha em sentido opposto, ;"~.SSeveroções com-

A manip·tla.ção das formulas, brilhante- petentes das mais iosmpeitas summida.des te
mente e-3grirnid€ls pot• p~rtida.rios ·I e \li))."- e de chioa.s. 
outra. bitola, dependendo de coefficieotes pra-. Levei, o pt•econiS:l.dor infi\tiga.vel da bitola. 
ticos, contestados reciprocaroeute "()'Ir uns e estreita·, nffirma que a. b..tldenção f;\vorece o 
outros, não fa.cilita as verificações rigorosas .e emprego util elo ruaterit\1 e qus a das merca
.absolutas. . doriM entra nas operações da e:<:plor~o das 

Taes algebr-tcamente deduzem superioridade estt'Ma.s de ferro co:no re'"'ra. util e necessa.-
-evideote de uma; "tae>. iguá.lmente pateo.- ria. .- -

0 

· 

te:l.m, e~· igu~l ·evi4encia., _:.~. de -o~tl~it.?la.,: - Systemas aperfeiçoados e _esper.ialglente os
sob a egt~e das compete:UCl<IS- m:us·respe1ta.- americanos tize•."t\m, segundo a opinião de-~~-
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voine e Pontzen. decreS<~cr indefinid;J.me:"lte :t- ~ Eli~i:laua..assim :l. relernncin e.:s:aggerada 
importJtncin outr"o~';l dndn. ás b.'lluroções. do primeiro benel!cio precooi~ado. l'I:St<t ver 

?\o ca~o particular ua Estmda de Ferro Cco- ate (lU e ponto :;ubsistem aS allega<-ões quanto 
trai, p;wa, .,ppormos co~testnç.ã~ t~rmiuaute, • ao SGgunuo-n uuiformidntle das IJitol:~.s. 
n::. nltm·a <hcompetenc:t:t lk\ lll:"I!Ortn. u.~. coou- E' ess~. em verdnde u:n :denl :mtbicion:wel: 
1nistio a eõpackthl)êOlA dú Sl?tl •.1 1$';'1t'l J~,:o,n1~H\ tnas tu1 cli~tinffnit· o c:tt·acter t.li.\s '\""ia.s-f•!rl~ea.S 
JJonrnmo-uos am trauscrev~r ·~'1~'· a szg-mn- qna.ndo se o pi:'etende len-isl:.\tiv:\ment~ nres-
te opinião. de um do~ 1_n::us Jn,;:g-nes eo_ge- ·~rev,..s em· nl.lsoluto. o ' 
nheiros llU.CIODt\0:> e:; CiUJO talento os [Hi l'hdn.- o:\• In. ~\. idenlit.lade rio c:'ll'Mtet• e U05 . fins 
rios tia IJilolp. c~tt'.~lta devom_. em .G":·aude <las e~t1·ada;; esso. nnit"ot·mhlnde é n~~e;,n.ria . 
vnrt~, i~ ncto;•~<t. li;~ r-educ~;lo tl.t hltoh• , a E!!a não u, poróm. essencial enteo ns !inll..'\S 
parttt· U~\ cstO.Ç·l\0 ue .. nfa.yette- o D<'. LO.)<) do i:ltei·esse C01ll1nel'CÍ~\I o 05 tL'OllCOS c.lt'•le<lCS 
l..cilc Pet•eira: da vh1çiio .ro pair. com o cnra~t!!t' politico. 

«Assim como esse incorn·enien te não foi. ec!lnomico c estt';\teg-ico, que lhes c.\ cxcLusioo 
l)Ol'Jm Ulll ousta.cu lo fllll':l. :). t'euncç~"'(o ti:\ bi- I e )J<!C!!liar. 
tol:1. u:~~ numeraS:\:\ _lin~t:\;;em ~ont1·~\to ~om <'SI Em nen!tunv\ pat·to do :nu:Jdo essn. tmifor
Estr<ldns de Fel'N\. D · ,?edt•o l~, d~ ~ · t>anlr>, n:ld;\'lc absolut:\ lili out:d:t e ditli~ilmente 
B:\hi:\ ..., P~rn~\mouco. \l~Ycn .. c: ~!1L;'e ellas 1 vbi~l'·Si?-h~ . Pm•J. cit:n tl<lucos e:~:emt>los 
não pouc:\5 coJv lr:ll'eg<J l;l s_:~peno;· , "'"' rro.,.~-1 ba~to.-nos iemi.mt\' ;t !ugl:tt~rl-.\ e a F;•;tnç:a., 
vel do p:·ololl1j.\Olento, _ ns~u11 bmJ;.';n 1leYe-

1

. qn_c. :;e!:;tndo est:\tistie;, respeit;t,·el, ma,nti
mos entender er:1relaç;~o no me:;mo [l!'Olougo.- n!m:il l.li!r~r~ntc:> IJitolas ililtt·e O,'"l.ii o 2,"'35, 
mento. . 

1 
• c os E5l:tuos t;uitlos cn le so encontram 

Nem se uiga que silo lu!lt;IS c.c \llte\'<?~;e IS..J:i2 kilornctt·o:; do bitola tle I. "'5~;;~ 1$.715 -
loc.tl ot• de pequena e::tensao. po~·que; alem kilomctr·os de 1. ··~5; 153.9:?.0 l~ilo:nP,lros de 
dcs g1-üntles ywo!O:Jg'(\tr.entos di.lS hnhas de S . 1."'·13ij; ii k!lo~ictros de O,wOOG e 15 kilo:ne
Pnulo e Bahia. e, além d:\ . M~gyana que se tros de l."'i)lil em 1885: essa esta.ti:>tic:t foi 
destinn. ntr:rres;;;H' as pronncms de S. Paulo oezanisa..b h~\ o. I zuns :tn:ios; mas o montante 
e de Mi.~;ls, te~o." ben~ .?erto :- p:;:.tll~!:t -~~~ d:i~ Ynt·~~ pl\t'l!c!lo.i cort·~S!>O~t<le:1tes ás. di
Loopol< au:t, CUJO tmmeJt .. to obJe~t.,_o, l«\lJt.:l ,·ersasl•1tola.s f,lz presuma' na.o ser po~stvel 
~o .i\fatto, tic;~ ao lado ou na. f1·ootemt de &t- qne se t<:!nln 1·edis;Hir• :t nniformisaç-lo. 
b:u?, seg-uiur~o-se-lhe •> protoog;unento p:tr:\. Exemplos 5ignificnti\·os d~ qut'l J!lC$1!"!0 na. 
o Norte de Mtnns. . . . . 1 An:eri~\. ante difncnlrhv.les extt-:.wt·ilillltria.s, 

Não preten.•\o com ~~·-O d1z~r que_ '-' oa,~~n- não !'oi escolhida. ;\ vi tola. d<J uut metro, dão 
ção s~in t:m mcom·en:cmt~ tnseusn·e~, aJOd:\ as vhs fel'l'eas mt3xicau~\s. A t1':wes~ia das 
mesmo pnrn. os passageiroi;, eSJ>:lCtalruente co1·,\ilheil·"~ em m<tis de um ponto, acciuentes 
por c;útS<\ dos volum<~;; que co:n,;rgo condu- in"'r:ttos do terl'eno cursos ü':l.""Uil tot'ren
zem ; mas nqo e de ta1~ ~rclem que z>os.~" te1• cr~es. oh~taculos qué ntemorls~tv~m os capi
tn'et'~ule;·cm.c:a denote aus .-aulag~u:;_ (,,~ r·e- tacs c ,·eocbm quasi o poder technico, de 
ducettO de bttol("l,snlvo .em pequ:u\UO::. prvlon- nenhum:t sorte imparlirnm que o Governo 
g<lmentos com trafego Hn_Porta~~.e. :'II~xicano iixasse em 1"',45 n bitol:~. de nlgu-

Ueslilo par_a os pa~sa{lc:;·()s _o :ncorr~noclo se- ma;; estradas, como n. de Ver::t. Cl'UZ a.o ~Ie
,·ia. bem. suavt~1td(), s• a.< ar.l.nm:stl·açues l::l!cl.es- xico. ;~ Ceut1·al Mexic:~n(l. tio i\I!xico l\O Passo 
sem f"c:litar-lhes ~e1·ccmtes tJm·~ IJaldeaçao d~s de! Norte, a. !'bcio!l(\1 Mcxicnna e a do isthmo 
volumes r,rue lhes c cla<l:? (.01'Ulu;t;•. Quanto -~'$ ue Tehu!\ntepec. 
mercado;·i(l$, o acc>·c:;c·;,.,o de de.<pe;a no scJ·-
1l.iço e bem jlC1~CitO e pllde ,·eprese;llar·-se ll<ll" l\Iesmo no Bl"<lZil a tmiformisa~:io absoluta, 
um e:::ees~o de 1JC;-.;tt;·s·o ele al{}tms l~ilome:,·os, i qu:rl se S;tcritlc.'l.rn rlesde ji\ i2-lldlometros 
sejam úu(l$ le!Jua.~ ; port<mto, ~o quando da. ~?stt·ai.h\ Ceutral,.~~epeud~ril\ tln acquies-
0 movimento fosse tão ;1,ru\tatlo qne não to- canela ~"~-C?~np::~ma~ couce;;sionalias'"";de -~· 
lerasse um t:tl au~mentO"rle. percu:-~c;--pod~t·i<~· estt:td:~:.-ue· ott~ht !().1'8'"~- R.esignar-sehiaJ:!l 

-éõtãõ-n:b:ilcleai;ãÕ tornar-se um ou:1s pt'epoo- alias no onus c\:~ tustallr.çuo úo trilho ou trt-
deronte. » lhos lntel'medios, á simulmneid;\de difficul

E..~es inconvenient~ das baldeações, que, 
n""ol'3. sob o patrocínio tle tiio insuspeitas ca
-pacidades, nffi.rmnmos não terem allsolut;,
meote o •a.lor inriicadn, S'!riMt no projecto da 
maioria da. commiss<lo suppridos, mas substi
tuídos pc>:> outros ionumeros, que aos serriços 

;--da estra:l:t central tmriam confusão temerosa, 
aggrav;mdo n situnção do commercio ~_11:_ ht-:_ 

-:-:vourn. - ·-; -- - =- ·-· ·· --

tos;l dos set·vlços uuma tl uot1Lra uilola., aos 
vr·ejnizos ,:eterminu.dos pela reducção dedn\
tiV<l à bitola esti-ei ta~ H:>.\'erh\ mdo de ror
çt\k..s a tMS traosrormaçVes 1 Serin. licito 
ob!'igar o Thesouro Nacional a todos os onas 
exigídos pot· ess.1. iooovação uo~ contracto.; ~-
E' sem elucidar ess:\.S questões qoe:o projecto- .. 
dõl. maioria. da commissã.o immediatxmeate·sub
mette a .. .J>l'ilneir~ viaJel.'l'en.: :nos rigores · -~ 
ao seu ideal ;,t\isoluto de U:ni.formiaatte: . . - ·.; ·, 

: : 
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A qu~tão capital, porem, continuamos :1. sendo que, quanto mais considerovel o tra.
insistir, é de S:\bet' si aos c!l'eitos dessa. uoifot·· Cego. mais pwfeita deve ser a estrada. o :l.U
mi<hlde correspoudem as perdas résultautes gmento das de$pezas do primeiro estabe!eci
da exteuSt\ modificação :nos trechos construi- tnento em tal caso, resolvendo-se afinai em 
dos da. estrndn. economia da exploração definitiva e perma-

A maior velocidnde nos t ransportes a.bsnlu· nente. 
tameote o:1o & condiQ<Ió diõoo. de menospt'eQO. Ot·o.. no Bra.zil o trafego de neubuma es-

Banderoli, em celebre conferencia. realizada tr;ldn nc;> p_as;a:r;to, no presente e no futuro 
no Conservatotio Nt\cional de Pariz, ex-pia- excedera jamat:> ao da Centl·al. l\!ostrnm-n'o 
nando bt·ilht\lltemente e:sse assumpto, acceo- os algarismos aonnaes de accrescimo consi
tuoo quanto MS viajantes importam a eco- dera.litlissimo. Evidencia-o a propriã crise 
nomia do te:npo, a segu1'MÇ;t e 1\ commo<lid;\de de transportes, levi\ntaudo umsono e justo 
do trnnspox·te, e quã:o subidõl. é :~. influencia ch\mor coull·a. n insufficiencin. do :v~tun.l, que 
das 't'elocitl:\des nas relações comrnerci.aes e dez i\Uuos antes se jula-a.n• inverosímil ou 
economica.s, n. cujo serviço destio;tm-se :>.S hyperbolico. -
vias ferreas. Oiscriminaudo-:>.S em classillci\- DesCallecerâ., porventnra, esse temporaria
ção plausível, n.nalysanLio-ns nesta sob altos mente com o pt·vlouga.mento ~ ~las qual não 
criterlos estatísticos , concluiu por atnrmur que ha. de ser a enorme compensação che;;ada. a 
as razões e os <\lgarismo•S militwam em pt•ol linha á sua méta, nssegqrada o. perfeita pra
da bitoh\ hn'!fl\1 lil<it-mant<l om cir~umstan- tiC;l._;cm do gt't\Uuc rio, cooslrui•la.s as liuh:ts 
cias caracteristica.s an:>.logas ás que julgamos que do littot~ e do interior de varios e;;ta.
não poderem ser soneg!\das á Estrada Central. dos o pt·ocut•am 1 Darão ess!lS \l.\S<'lo pe-

Orn. e~sn rapitlez nlil e precis.\. importa. culhw ás mercadorias drenando o trafego da 
fatalmente em au~meoto de peso morto. Central1 .:\I:.s essa, permanecendo e:n bi-

- E' port(l.nto inCÕmpati.vel com os·argumeo- tola larg-a. njud(l.tJa de t:l.riCas dil!erenciaes 
tos que, o.\ mais fa.vora;velrelaçúo desse peso rel.:\tivas ao percurso, protegida pela. pre
morto par;\ o util corll'espomleute na llitola emineocitt dos mercados que n.tr:l.vessa. me
estreita. lirma.m 11.;; mzües de prefer~ncia !hor poderá resistir a ess3. drenag-em,' do que 
desta. . si ti>e< sido construída em lJitola e:;tt·eita. 

Sl ,,quelle é, dé f<lcto, o rlm pro;;eguido, E quando os etreitos economicos, aos qnaes 
desarr:lzoarlo é, quereo<lo-o, ·estabelec:.r p.t· pl'opoSitnl e locga.mente nos refetimos, se o.c
ralle!os que demandam condições com o ceotuarem em tOda sua inli!osidade e em todo 
mes:no escopo iucoaduo:nveis . paiz. quai oü.o seroi. o ti·abn.lho desse escva-

.A clnre7~'1. e o vigor -clesse argu men·io res- uouro poderoso pam servir aos n.muentes ri
sumbram numa evidencia<;<'lo impressi va d:t quissiruo:; r1ue delle llüo de tlepender sempre, 
simples inspecç-:io das locomotiv;.ts, dcslinad:\s pela r:.ziio mesma. da bitola di1Ie!'ente ~ 
âs ·m(l.ximas >elocidades. locomoti>ns cujo Outro.s estradas particulat-os, cújo tra~ado 
peso se accrasce pnm gaohat•-se maior a.rlhe- impen&"ldaruente se permittin, oxllanstal-l 
reoci.'\. hã.o ;\bsorvendo cs seus melhores elementos 

Le"l'el. o apoiogista plNStigio.;~ da bitola e~- ue trafego 1 
treit<l, esclarece de m•,uo pertctto ess:L nSJll- ;'\Ias, ll:1da a previdente sepnraçiio das dua:; 
raç;'lo da ttnirormid<trle Jt•ig-oros;\ ntts seguintes· iin!l;tS, como o proj~to snbstitutivo as es
pondera~vcs: « Uma slllw;iio tmica seria co;~- t:1tue, lig-;tda a riqcissim:~. zontJ. de S. P<tulo 
traria ao /Jom se11so, contraria. a todas as ao Rio rle Janeiro em system:~. uui!orme de 
idõas ioJustri:tl':i ,, tX>a · •·o~.ri.t • logie<t das cou- bitoht lar~ .. lig(l.tJa po1· tal systema. a praça 
sas, que decorre da uiO:erenç:~ das situa~'ÜCS. dessa mesm;\ cidade ã. de Santos por igual 
da. desizna.ldadé do~ recursos e das ncce:;si- srstema, ligatla. aiodn. aquelhl ã. capita de 
dades &ts estt'adas a servir. O instrumento lllioa.s e ao entreposto commercial do São 
de tran~porte d_e>e se1~ p •·~porciocal :·~ tmtu: ~~'"ll~is~o, npe:•feiç.oaª9-o,.set'J:I~.Q-~1e .... !!JÇ>do .o. 

__ reza. e~. a.. t•X·t~n:mo,do·-~;crnço-que pó.le-'pl'c- · -penmtlir eil'ectt>amente as vo.at:~gens <h b1-
_ ·-sfu.r l> : e t\ind<\ em Otltro pouto mais frisao- tolt\ 1:-.rg-.\ e diminuindo, por essa razão, O 

temente nccres~ota. : « o pl'incipio fecundo pt·eço do custeio: os capit."les do Est:ulo, que 
da proporcionalidade entre o esforço e :>. s ttis- nã.o 4lero:\nd~m alb.s rendas, mas jà encou
íaç."io. <L relnç.io euln~ a vuwuci>L «..o iu:;tru- tr<un remuuei-:>.Çáo equi>aleote na pro;res
meoto de transporte ~~ o valor uo tt·afego é sã.o do •alor iotrioseco tb estrad:l. e no .::um
hoje tona axioma e esm noç<1o de-,;~ ser propa- primento pleno tlos fios desta, permittit•ão 
.gada o 1;w.is-1'ossi~eZ ». condições iovcnci·;eis pela concurrencia da~ 

.,Sezuin, no seu importante livro - A in- companhias ?nl'ticulnres IJUe niio podem a 
ftüen'ê:ia dos Caminhos. de Ferro :-, plncita. .custa do jut•o das :\cçUes correr parelhas com 

. ~opinjQes, ã!Ji.rmamdo rédund~ra questão a. prodiga_lidatte fe~undajo proprio .naCi?Dal, 
_ _,cap!tal no· ~nhecm:euto e:s:.a:to d:l quahda.de a~cL~, ~hás, ~o~o ~ta;a.o semp_re. a. E_l~ores 
__ . .:.~, lt!Lq]JaDJid:l.de .. das_ n:tatenas a tra,nsport<lr., disp~nd.o~.~,-~ru!te1c.~..., · ·-.- .,.,· . ,..,·;,-=-~·"""·.:::<:-

·.·.:-..: C~:n:t.r:LV .. "Y ·_-!. .-;- ·. ~ . .. :~ .. ~ ... ·. ;,..~:· ~· .... ~r . .. . •:'.;r;..~ 
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Assim. -pois, as pcmdera~ões alludi~as em 1 Xc_nl1um pt'Oblema: reclo.m:~._com !ll~ior ur
comec.o uão prevalecem,como desde l.lln o.tllr- genc1<t os dc!.>Vellos ao Cong-resso ~ac1onaL 
m;\mos 'Oato;.l o otojectivo ao qual querem ;lp- . Ih tres longos ;\nnos cla.nm jnstamente o 
plicnl-:~s: . . ~om1~eJ'CtO iotermed~m-io, de importnçii.o e elo 
. Cumpr·e-nos, porllm, :uodn. nass.1. parte cs- mter1or pela cessa~ao c!e íingello que lhes 
clarecer uma duYida possível. tem :lcarl'etaúo as mais subidas perdas. 
m1~-bn ouc o <1\r::oumcoto prc;;nppõc n Em )$92, em reuniões publie<ts e uumero-

redu~o ctefiniti>a de! Gitola . E' cet·to e ni\o 

1 

sas nn. ,\ssocia.~.ão Commot·cial. le•antaram 
podin. de_ixm· de f:!zel-o .. sob pe:1a ~e dc!sco- ol'deiros protc:s~o_s,_ (liõcntiram o nssnmpto e
nhecer mept:1mente o nm pr:morcllo.l e o :tl- chegnram a dn•Jglr-se encorporados,· num 
C:\DCe do lJ:'Ojecto. prestito de Clll'C;\ c\ e dous mil do SCCS i'Cpl'esen·· 

Em p.rtmeiro lognr n:to hesit:-tmos em I t:\nt~s. ao <:befe dn. l'\a_c~io. 
presumir qtte essn. dédat':t\'ãO, leal e rr~t:.C.\, Aimhl em dos do a.oíio proximo fint!o, om 
será no clebnte ft:it;l. pelos sign(:t:lrios do I reunii'io .::onjunt;\ com os ltigoos membros da. 
mesmo projecto. lntenllench~ Municipo.l, uo pnç:o dessa !u:en-

Tam'Oem o àemonstrn.o preceito deste mnu- dencio. e com o compare~irn~ow e lJronuncio.
dando introduzir a bitola estreita n;tO só uos mento de um dos m;ds pre~tigiosos represen
·trechos m:LiS assoberbat!os, porem na c.t<tc;~- t2ntes do Districto Federnl no Congresso, 
s:<o rle torlM <l-S linlws.. tro.tnram novamente da. palpitante questão. 

· · Clnrnmcotc o o.cccn.tua. esse cstatnto '"nsto Iuc.'\US(\'I'Cl e perenne c:~mpaoha, ua im-
comparado á declaração do po.recer nn. qu:\1 prensa, "PllE:Ilou sempre contiante e esclare
se reputa ainda w1o es!Jolo.da u caJ;aci<lacle cedoro. aos poderes pubHcos. 
actual c!o tJ·a{efJO . Tempo é, portanto, de prover a rundamen-

Ce:.-t..'\mente, ó proj<!l.!to cogita da tent..1.tiva t:l.es intere::ses couser,·adores envolvidos na 
.:t>ro>jsin·io, ·d.n:ujo e~:ito alii\s duvidamos, de 'cl'ise, que.n!lo de,•e perdurar. . 
manter o serviço-sim.:tlt.'l.ueo para aproveitar Verdadeira calamiLhllle, concorre ella. com 
·o m<ü!!lrhtl rodante de bitol<\ larga ainda o C:l:nbio p:trn. avultada diminuição e quusi 

·· existente. süspeusiio das encommendns par;.\_ o estr:lu-
Mas, 1·econhecicfa, como :;cl-o-ha <.>m breve ;eiro. Subordina o regimcn de cn:;as impor

· a impraticabilidace do systema. ~nda. que tantes uos extre1-:1os <!e longos pt':lzos pa.l':l. 
-tenrpol~trio, lOf,rica.e 1\ltn.hnc::~te a· preferen- dnrem ;:~são :i.s sunsfuel'c:ldorias. Ret.l:íz-lhes. 
·cia recabirà no. bitclr •. estreita. em segundo turno, os lucros já dest'D:::te 

Por \lltimo, o projHcto e o parecer !;eriam abatido~, nas largas iutermiltenci:~s at!xMlas. 
: . . or!zinnria e éssencinlmeote contradictorios, pmoã ·o recebimento de cargas na estrada. 
· si, presc:·eve'ndo a. mediu;\ pel11. necessidade dn t:xpi:ie-n 'as, segundo os geueros de seus stoks 
unitormisaçiio de bito.tas e da suppres;ão das a, enormes prejuizos paio. deterioração e av-... -
l:Jaldenções, D11. mesmo. 1acha de t er!':l mnnti- ria daq~:elles. impedidos de sabid!\. 
ves;;e duns din:e:.-entes bitolas, uma p:~rt'. e>i· Ao com:net•cio •to interior dos Esl:-tuos, ser
tar baldeações e ou! :-a pnm exigil-ns, pelo vir.!os peb cstr;.tdo., opprin1em co;\~(ves pcno
me.:JOs na e;;taçilo e~itrema. me:;mo dnda. a sissimas, forçado, ·~orno se achn, á liquidação 
bypothese absurda de n:io receber n. estrada •lns rncturas antes elo re~bimento ti;IS euco:n
de bitoln 1:\rga. >iajanttes c cargas D(tS estaç:ões mencUts, snjeito :~o exodo ch1s freg-ue:das pel<t 
intermedh\s . nu~eJ:cin., :ls vezes prolong-.1t1a, de artigos ele 

Ko:;so argumento !Jl:i.o é capcioso e tendente primeira necessichcle, alldicto no CO!JStrangi
a armar no eúeito, mas perspícuo e volvido mento ue :t~gra•nr o consumo cem preços 
C<lntr~\ o que se nos allõUI-:l. o result:lcl.o pri!l- compcosatorl(ls de todas essns Yicissitudes. 
cip.'\1 do projecto; fc•i, portanto, legitima- Per isso mesmo desFallece e oli111inu-se em 
mente posto e proc;edn. regives ou de ero. prospero e promissor. 

~-:.::-;: Gonsideranclo.--~:zol~l o .. pt:ojecto .qu:m to n.o. --:'l..s .. populaçoes cl•~ss~s-.-ESI!v.los-em -varios 13 
seu fim immediato··- o. solução do. crise de importantes sitios·som·em a c.lm•e1~\ de priva
transportes mantem-543 nossa. ài'l"er;encio.. çües extt·emas, elevãrlos os pr<.>ços. pam os 

Kão ol.Jstante esS<\, cumprimos, desvnne- artigos lmprescincli>eis, a propor~cs illacre
cidos. a ourig:le<"io de appl:tt!dir n. p:~triotica dit.•veis. 
espontaneidade do illustre membro dt1. com- Repercute vi>n.z na. industt·in. pgricola a. 
missflo que. honranur> suas inv~jn.veis tra- influencia de crise. A alt:l dos s.1.h•.riós accen
dições pt·o!1ssiocnes. :.eva :t meritorht ioici:\- tua-se e mt\nlem-se. Os efi'c!itos de::sta no 
ti v:~. de pro:>hl.e:Jcia. concretn. e opportuna. custeio· un. producção a·ggr;. Y;\m:.se pelo 
em tiio lllomcotos!> ns:sumpto, bem como no retrahimento dos commissal·ios. A's dillicul
'<ligno relator, que :w ~studo e prosecu~ão dades do. exp!~rt:lção requint..'\m em g~·ao des
de$Se justo .em~nho ue>otou a excellencia :J.nimadot• os prejuízos dos Jam\dores. -· . 
·dos seus talenms e <~ sua admira. v e! com- Finalmente as reodas adunneiras,correlátas 

-'-.~tenci3.~tecbnic.'l.;. ·. :'- a-e~traqa. e dependentes-dâ reguhiridade--do~ -- --- . - . .. -- - .. : . .. 
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ser\·i~o5 desta, so!Trem extr:10rtlio~wias reua-~ Üma meditl:t de transiç;.i:o paw~ o cst,·cita
cçues. mento r6o.ti;a<lo rp·adualmeate atim de ..:vi

O p:·qjecto Lb commis.:;;ío tem o fim patrio- ta.r-$e o ab:lotlooo uo a vnlt~\UO material de 
tico de obvüw a ess.-. l<~meot:wel situação . 201 ,1:~, que ess<l. lioha. chegou ;:~. possuil'. 

Iuretizmente, porém, o:s meios propostos De fn.cto, esta impol' taote l't':de de e,_tt':\d<1S 
uiio s5.o :tptos pa.:·a conseg~1il-o. de (crJ•o, que dte~ou a ter· 2.500 milhas. on 

A maioria a.pwveita. o enseJo da solU\.àO um pouco mais tle 4.000 Kllomet:·o;; tle 'ex
do problema particul;or P<\J:'a :\de ontro ç;e-. teüsii.o, Lh\ bitoh. ett:ccssi·ca de zm,J:~. só CO!l
l'al, (j!\1) ~. fasdu~\-a tUli!imniuaue tl::s bitn- Sel'nwa em 1889, r.liz-uos :\CWOrth ('l'he Rail
la.s. t::sse de:;itlern.tum a.bsor\•c il.S fot'(:<\s do \mys o f E~glaod, Íl<lg'. 248 d:\ I'!" eJiç;"io) 
projecto e dehm n questliio occut"t"ente, mas 426 milhas da hitola. de 2"', 13, d:;s l}llae;; 15:> 
es:se;:,clal, s~:m provimento. utilis~weis t.'lmiJem o::t. bitol;\ nor:tl:tl. e o !IU-

Victol'iosa. a propositur::~,, ficariam unilór- mero de lo.;omotivas Ll<\ bitola excc::si,·a, que 
miS:ld::s a;; bitoh\S, si ns comp<"l.:lhh\S ·l'a.rti- tinha sido ole 700 em 1879, est~wa l''!llu:dclo ;\ 
culares a.~:mJissem ao <\ppello do Goverao, e 200 em lSS\:l . 
si este se llecidisse :\os •Onus pre(\isos parn Com rererencia aos inconvenientes prnticos 
iono''<\c;"ilorespectiv;~dosdifrereotcscontractos. de det<\lhe dwirlos á interc:llaçiio, diz o se-

Mas a. crise dos tt'am;portes ncceutuar- guinte o mesmo Acwvrth, :i. pa:z. 25S tlo se~1 
se-llit\. . liv·ro : -

A lntcrc:ah,~:ão :los trilhos diminuiria. pra- ·os m;tis entllu:;ia:;licos aJulil'a•l<m::s do 
tica e iolhllivclmente a. capacidaue do tl~lre:.. « Gt•e:'\.t \Vestero :~> diillcilmente admir:n·ia.m 
go nos trens de bitola. estreita, e uma vez a estação de « Re<\tUog :.. Diz-se, nii.o sei core. 
rednzid:\ ue!luiliva.meure a. bitola, esse incou- que ruod::uneoto, que n comp;\nhia tlcsit..'\ em 
.venien te subir-i~_a._iasolrri vel auge.. . _. _. rerundil-:\_. e . r.ecoo~tr.uil-:\, _porfpte .. c:lst:u-h~ .. 

As estuções extremas e uc entronc:'l.mento 10.000 libras mais c:u-o .il.lh~ptal-:1 ú. bitol~• 
seria.m· rorçadns ao ·excesso de serviços cor- mixta do que :i. bitoh e~tréita. sómeute~ 
.respoudentes ao transito p·~l:)S li:.:has da. E' clara :l. _re!'et'eucia, ás complie:tçües.e em· 
Ceutml do materi::ll tias estraJn.s tle igu:1.l b:~.raços a que o est.1bel~cimento ri;\ bitol:l. 
bitola e em tra(ego mutn•o co:n >ll}Uella.; sel- -mi::;:ta obriga, nos P<\teos das e~t:1ç.Jes, onde 
o-hi;\llt :>em :>e. pt'O"t"Cl', u~ :~ntemii~, ~\ capaci- :\S linh(t_S ~een:t de tl~sdÇl_bt'>\1'-~e P•'r:·~ ... lS mat~(!~ 
uade Jos arm.~zens, :i.s imperfei~es das outras I bras de · e<trga, descârga, compo5i~lo e for
dependencias de todas as estações desde a mação dos tren . s 
Central'à mai~ insignirlcante. · . ·· couvêm :a.ciYertir que :'1. bitoln estreita-

Si, sem ·raL exccsso, ji:i. ·essn. cap:tcid:H1e ~ún·I'Oto-gauye- a (ji1e állude· o texto - in~lez 
é noto:·lameute precal'i;t, determina :m;;pen- supr:a, c a /Ji!ola ele 1.'",45, hoje typo_ da IJit<>la 
sues temporarias do tra.l~go, exige tixa<_:ão lar~::~. em to•h• cl. 8urop:\, ·e I!Ol'responllente <i. 
d~. dias intercalados par.<\ o recebimento de nos~a de 1"',130. T:\oto est:~. como aque!h j~~ 
Ca'rzus, tleraam!a. enorme demom n•• balde:\- foram ciuunv<hls estreitas. no tempo das ui
~io ~de~ tas dos \'ehictilos ft:ue ·:,s conduzem :,s tol;<S excessica.s de 2'",1:3 e 1,,83. empreg-adas 
estac;-ües para. os respectivos ~rm;lzens, é bem na. lng-later:·;\ e nos Est;1d0s ::.:nidoo.» 
du Yer-se como recrudesce::-.\ a. ['t'epoucle- Curnpt·a-uos bem acceutuat· esse ponto d<\ 
ranci<' cles...c:es obstaculos, ;t~grav:ul.os por an- questii.o. 
gmento ue sen·iços a. IJ.Ue se nilo !'nem cor- Em verdade seri:J. temernrio oeg:w qne de 
respoodet' instrumentos El<JUi mlentes c pelas I todo tempo se Ira reconhecido e lll'Ochmaclo ·:\ 
~xigenci:.tS ue ~odaS aS·C·Oillpa~hiaS de_ tra-~neC~SSÍ<.i<\~e impreS?iorli•:e~ de_d:~t· lll;IÍOr C.'1.
lego nllltuo, cu.JOS carros JI)Od.;t~lO o terao de pactdaua ~• actual, JnsulticlelltiSSilll::t, tio;; :w- . 
percot•rer as linhas d;\ •CentraL mazens das esta.;,ües pdocipaes. 

A foJ·maçii.o dos trens e a lota~ão destes l A partir da Est;\ç;io Ceut1~\l ess."'l. necessidade 
_s~t~i:l::"-P_or __ s_eu turno, p<!iorada. ent ~.~al. t:e::. ~~~l?-.2,\:~.§.J;i.gj,o __ de .. Ll)~J.l.~r.Q.t: .. •\~ P!'~~~.?1i!'1Jileds, .... '- . _ 

gtmen . . elos mrus diStltlctcs, vastos pl<'l.nos·, 1mp 1can o . 
A coafnsiio s :~. balburdiia, em systemo. não onerosissimas Llesaproprü1ções e constL'ucções, 

experimentado, sobrecarreg:tndo meios ma- a, ~'l.té ~\ mutlaoç:< do qmu·tel gener::l e mais 
terit\eS de sm\ re:tliZ<l{'<iO, j:i. i nstttficieutespar:~.· repartições <le guerm do eo.liricio onde func- 
seu destino a.ctual, serão predigas na deter- cion<\m p;u';\ utilt:;;.\çi.i.o da àre~\ deste. 
mioa•:<io de recl:tm:'lçUes nov<\S e jnst:l.S. O Governo chegou a convir no expediente 

Dessa coufusii.o e ba.ll:mt·din. potlemos feliz- provisorio de gr.mde~ galpões de mM.eira Jla.s 
mente citar decisivo 'exemplo, lembt~uló em referidas ~taçõe:pua.b import:.\!Jtes. - . 
importante tra.balbo de um dos nossos mais Querer solT•W a.çrise ~sem :\ttemler a cs;;n. 
nota.veis·· en"enheiros actuaes: · exigencia prelimi"m'l.l' é abstrahir ilo. printeim 

·« :.'i<\ Gre.~t-Western roi- reconhecid:l.· :~.· conuiÇão-<lo problema - ·a. mutlaJi~.'l. -(le .. posiçii.o. , 
intltilirlade do exr.ess.o J.e largui•a.. ela bitola _n. que. srto forÇ:J.d:~.s· as ~argas ent!"e . os.~ eHe- ~~· .. · 

'-·de.2"';.13:; ~a~interct\la.ç.ão. foi:~n_l.pt~egada como~ · dit?,resje ::,oS~·treps: que -~~--~u~l,!~e!ll.•B"·:-:.:~; .... ·";'tf 7;,:· 
oo • : No • - -- -=-- .::-• O o • ••• 

~! ~1 
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Essa. e de !11cto a ur~eoch ma i~ immediata. 1 parte> da át·e•• total do qua<lro. Ontras pro
Pt•o,·i·Jl'\. o:~. ~St<IÇ;io Centr<ll, nas de entron-·1 videucias regularmente tenderão n. esse ,:re
camen:o, n:1s outras de mo,·imeuto rei~::Ynnte,ll sultado, simplific:antlo e abrcoçiaudo extt·em:t· 
cessariio os etl'eitosinjusta e ex;tgerad;l:neute. meut•} os set·,·iços, e eutre est.'1.S. occorre-ncs 
attribuidos :is baldeuçVes. 'lembl'ar :t do inunedh\to estabelecimento de 
.:\.compa~~tatla de. o,utr•!: mo_:lili::':~e~ _in_-j cltw·iots p:tl'<\ celeri,l:\de das manobras. 

d~pens:1.::et• ~~ C(lta.h? d.~~l\G~ma~ .. "'"t~çoe~. 1 I~oal :;y~lem;t de mo:.liíka~~es, propria.~ 
~ende?.te::> t~tl,\~. a th,n~lll u.'~:~ :"\ bJ :~ç-a:.,.~':' e pm~\ melhot· <~ ist1·ibuição e aproveit<.\mento dn 
~~ ~nxum. ~a.p~dez .~.,\s.~~u::::~" ~-~e.~:-a.1 o·1~- al'ea ti:\ I:::;t;\~:ão de S. Diogo deve ser adopta
f•IC.lr!lent.e I eah~ave1 ": '.'"t:_J·1 ~x~.tu ~?'- pro- do, pt·ocm·nndo-se, desde então, <fU<\oto possi
Jecto~, p~.u1t~s <: orçaJ~1c.1to::. -,. 1m me hatõ e ''cl, multiplicar o numero de linhas e desvios 
ext1·ao_rtlmar10 ela~teno g-:~nhat•a o ~t·afego e tht mes:lJ<L 
~~mr·a."' mor part~ dos ~l)!ces q!~e :~?edem I .\ instalbç~o d~ u:na. esbç.ão espe;;ia!, com 
o tecelnm~uto ~o~tu~uo .'.1~\: lmert.:.tdo. t.~~ : " as dcr:endeHctas preci::as, par;\ o ~crYiGo dos 
~ e~UJ~rd.t.e~dm.et~.o p1 e ~H.en~e-de nol,\::o ~~: t:·en::; qne conduzem as Nzes auatitla:> no 

taçu~,~ ,\ ,'·1-~tallnç.IO,. ~m. :~<~;:"' ~<: . m~JO::. j :nntadou:·o de Santa Cr·uz, é de grande utili
a?e! fe~Nnc~o:. e,m,o~e~.~~:~~ P·\~ . .\ ~~mr!.1 ?._c,\ç.:o .0 . da<le. po1·que nllivia <L mencionad:L esta<:iio de 
r~1p1~~e;- ~o_::. ',)[ ~o:s ::.c_t \l~O~, :' ~~~~~~o",1\'•10 p.u- S. iJio~o. p~r:nittc a es:;e s:H·viço jllU'licttl:u• 
tt<:_u .. u d~\" .que~ .de.::.~m.u~.: •' P• ?"e~ e~u I~? r::- J·~;ul<u·idade, risca li:;açlo e t';l pidez propor"' 
to,,c~n.,.on.l~ll.~o., a f~tn~aç.w, tio • . !1 ~0,"', .1·11:' c;o:wes ao ;:·r·:ulCit: consnmv drL C:rpil:tl c por· 
m._a.ot t~~th::..t~:to d~~ lt~c!'.?" m~1"' n~:t.t.td~='' que é pou~o dispen\li.)sa. \·is:o scre1n {•S tel'l'e· 
a, provtd~oc1,)S .e~-~ucJ,\<::" teo.l~n_t~::::. ·"C\ 1- nos do <tnti~o matadouro pNuriedade da 
ta r (JUe a. tnsul'fic:I<~IICl;~ ths yep<H~çues ~ep~o· União. ~ • 
ra\elmente absorva rnatert~ll rodante tntl1s-

·peusaveL- fazeodo..:o · e:nvelh.:c~r e inutilisar- ··- As modidc;t~ües desde · muito plan.e.i:ldas na 
se em dep.:sitos e ollficin;\S. destituídos dos E~ta.;i:o )l:tl'iliaJ~~ tht G;U:lbp~\, l<J\':t!·ão essa a 
meios de restituil-os à. circuhção; '·" desanne- prcenchct· ~eu impot·taute destino. ~{eali
x:içrlo do" serviço· tios s<ub'uruio5. oitero:>o, im- za<~~~ . de mo~i~ a. f'acilitat• por <lpparelhos· 
proJwio e atr.tYeS>:tüot· do tt•Mego na secçlo p:·opt'IOS a. malot· ccleri<litde n;t cnr!!'a e des
)osubstitni\·el que oc~:upp,l; Ct•nstituem a ::;e- c;u·ga, a dar ao· c;~es e á ponte c~~ mesma. 

- qu~nchl collereute de medidas, reciproc:.1mente est·tçi:o todas <)S condições por-uma e·outr-a· 
completi,'as, e que eom :\ prin•eit'<.t citad<~ exi~iJ;iS, <\ instituir, si fôr· preciso, Move

. dissiparão as inflnen~i:as :lctu:tlmente oppos- nie_n.te set'Vi('o lle tlt'õ.tgngem pnr:t coérigh' os 
·tas· ao· trafo1!!'0 desetnln\l~l~~'t!o e lxtst1\nte. derettos o~c~rt•en tes uo porto ; au~meut<'\.ua·, · 

Efi'ectioçnn'lente as est:tç:üe::; lii'ÍtJ(;ip<~es e com inst<\ilaçv~s, julgn:l:\S uteis, da ~in·ca com 
sobretudo as tle;;ta G::lpital exigem mouiüca- qu~ pódc accrescel·aa cessão a. C}Ue é.ol>ris-ada 
çüe~ possll·eis e ntéjú pl:anejadns. a Companhia Ml'Olhora.meutos tio Brazil, a 

Na Estação Ceutral. cntt·e outr.ts, silo susce- Estação da G::unl;ôa adquit'irü. plena capacld~\de 
pti·;eis de·screnraprO\'C!tatla::; }'al'l•~S ·da i~:·ca p:ll':t toclo:; os l~tsque é ch;unach :1. a.t:.en<le:. 
do c:nadt\• que aiml·• o não ~ão de·;i•lamentll ; . A ·:on>tntcçao oppurtuna de uma cst.\ç;to 

_ uo e'diticio em que fttnccionn. a sec.,.ão de con- rnde;•en.ten~e. <l:t C.:,otr:tl e direct:~rnente li· 
t:\b!li•.lnde. cont'•.wnw ;;m\ actn:; l construcçiio , !!·''la n ?.In:·ttun:t, com to(I:IS (l.S condtçõcs ~no
o pel'llli t te, pôde ::;e:t• l<:n\u t:H.lo seg-uur.l<.) I d~!·Jt,:ls, 120s . \·as los .terrenos de ~no ameia 
andat· pat':t s~de üaqu·):!le llleSIIIO se1•>i•;o, pas· th~pu:! o .b~tatl.o .na qumta dlJ: Boa-\ 1;;ta, 7om 

. saodo o prim.~it•o a ter occ:tp:tç:iio mais util; :ll'lll:<zen; ~utltctent.:~. pl(ttato::m:ls mum~a.s 
medh\Dt~ mot\i!'htçito n;\S olJr:\5 que rlc;\n: I dc_=tpparel11os J~Jee<t!llco~ propt•tos para r_ap1da_ 
em frcut~ a es;;e <!;litlcio, espaço utilisa\·e!, e ~unnltauea. c•n·ga e desc;u·;:;a tios velnculos 
até ao pCf}neno jnrilim qne tlelimita este (!ue tl':\z~m ou retiram as mercndOl'!as, 
o:~. f;\ce externa <.h~ c:5taçiio, póde ser l.<·e tlepo:;ttos, f."Yl'atlor~s, chaves, d~s.-r:os, 

· n!ell\ot• empreg<do. a .'iuizc d:t a<lnlini:>traç.ão. , l ~le -~oct~s as . depe~1eoct:iS, enfim, .Pe~ult;l:res 
do qu~ pre$entemente o ~. T:unoe:n o l;'ulo :~ E',.aça.o,. f!U~ sem no futuro a pnnct.p:t.l d~ 
esquer,lo e, m freulte lia mesma estação, huha, Yll''' . ren}CYCI' todas as re:>h'JCções a 
é susceptível de rnnis ell1caz utilisaç:i'io. plen<\ sutl'ictencm do ~t';'\.fego. 
A p~quemL dep<'O~.I~ucia outle se .achnm ~ Ficará poneulura a tUstanc\a. relntlva
offictn?-S de electrJctt:tatle ~ a d:1. usma tl:t luz 1~1eute grande do centro commer.::it\1. Iur~
electrtc<\ podem ser re:movl·Jas 11arn o terreno hzmeote, porém, '" União não dispõe e não 
ua referida est:tçiio adquirido, ao que nos poderi<'l. cousezuir, sinão ao custo de onel'o~ 
const:~.; pa!<' d~finitiv<~ instaHação das mesm::s. ·sis~im:ts desa propl'iaçOes, tert·éuos mais pro· 
~ qne tle!·:-;ara, U<\ 11re?te da mesm~ .estaçao prtos, sendo p:w:~ lastim:u" que nssim succeda. 
.area ·ser\~ tvel _a; outro:; nns. . - .. - aos terrenos. ao nexos .Ms do :mti"'O· mata· 

- . : P~ovi~encins :~nalog:\s, em ?u,tros· ponto~, d9uro, que com.esses. r.worecerià.·. àre.'l. ba.s-. 
· :·-"'~~eallzarao.emprego.ma.Is proprlo' lle .. drV.ersas taute ... à inst..'lllâção.,desej:v:la, · inâs cque,:~noje .. 

. : - .... 
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----------------------------------------~------------------
pertencem à Comparihi..1. l\1elhoramentos do da estrada se pro•erá, com presteza e eco
Brozil. nomia. :is necessidades do trafezo. Rele•a, 

A no;a est'.tçiio, entrctan to, dentro •I e tanto mais essa medi•! a, qu:tudo ~se attcndc á 
breve t~mpo, pcrdcrà t ;a l defeito pro,.isorio, extensão futura. d.tt estradth 
attento o grM1de dcsen•ol vimento que :\u- A construcção ua linha dupla até a estação 
nnn lm ilnte SA rP-~istt·:t, e é c;\lcnla>el J)<\r:'t de Belém é da maior urg-eocia e pouco dis
epoe.'\ proxima. tl;t cidade do Rio de Jancii"O. peudiOSil, "l"isto :tchar-se realizada ate a de 
Tambem ~emelhàole collo-~ç:io dari~ legar ja SapopcmiJo'\; especialmente emquaoto si não 
ser melhor organiSl\do, courr.rmc se fal'<\ prt::· · levar u cabo:\ .Inhn, de que o proje.::tn substi
ciso e lucrativo, o serviço dos transporte~ tntivo cogita, como pt•olongameuto de Saut::~. 
urbano;. Ct•uz a 13at•rn Mansa on:\ outl"a entre a Ceotral 

A tli$cl'iminaÇ<io das otnc'iuas de rep:u·ac;ã.o c a Pãrahrb~\ uo Sul ou Enit'C·Rios. 
do materiat.cm \luas sccçú<~s. um:~. éestinada A est<tção de Belém r'!clama ig-ualmente 
:\ d;ts looomoti\":ls e outro ;i, dos c:u•t•os é me- to~l;l S ns modirtcaçües neeess:uias pat~\ que 
did;\ esseoch\1. ella ~e torne capaz de :tcudir, nn su:~. posição 

A Est;~'d:\ Central tem exig-ido nos ullimos especial, a tod:>.s :l.S cxig-encias do tr;\[czo na 
anuos ex.Lraordio;l!"ios sacrillicios om :<::qnisi- sccçii.-: mais :\pert:vla dn linha. ~ 
çõcs successinl.S ele m:ttel"i:ltl, Ol'Clln•lo sampre Tutlo quanto ahi exijam n. formação c com
por nlgnns milhat-eSlle coutos de Ct'éis- mate- posicii.o dos trens que de,·em percflrrer a 
ria! que tão dep;·cssa se adquir-:> qMnto. n"unm sct't'i\ n'um e n'ontro ~entiuo é intllspcn~aYel 
porcenta;e~u dcs:tnim:\c.!ora._lo~ se itmtili.s:t. desde já.; assim, a atlministt·nção pGt.lcrn au
Bem se o pot.lc c.tlcuhtt' coo:n•lcrantlo que :\c- ;:meotar , confo:·ruc se f:1ç:1. preciso, o nnmero 
tua! mente, depois \las ::cq uisições t-eferid:ls, de trens f:\r.ultati>os de c:u·gas. 

··d:\s 21:3 locomotivas po~-suiid;lS pela estrada P;trn r1ue esse. fin1.urg-entc.SJ. toci.Je c:-;cqni-
em :31 de dezembro \lo anno fiodo . .sómeutc 53 vel é tambem mister cstal)clacer no pooto 
~e nchn.·•~tm e~o1 IJom esh1tlo, sendo t·e~ulat• o de maior altitude ti:~. st>rr~, mais con>e
de ·15 e 115 ·precis:1Ddo -d~· gt'it:ltles l~pat~\- uieote,. estnç;io 00\-:1 pam ruitllO!!i\ compo, 
ções. · s:ção Llc trens, d:1uüc-!h~ to:h1s as condiçües 

Esse lament:wcl fàcto provém l'ln. ert•:vlis- tlescja.v-eis, sem esquP.cet• tleposito :vlequ:tdo 
sima ccouomi::~. de se n:1o dot::~.r, ue pcou1pto, pnra locomoti•ns e quo pe1·mittnnn.o só CCl'tos 
as officiua.$ elos me!os de eJTectttnr o :>et'>iço ~crviç.>s, mos ninda 'i•CI)uenas r~pnrações . 
ao qu:1l se ns de:itinou - economia dupi:l c !)e tal rórm·~ as IU.1chiuas possantes fnrã~ 
enor111emente absor;i•Ja pela per.!u e inntili- e;;pccinlmente o ser\"iço rl:\ subida das r:~mp:\S 
sação em l:t.rg-a .csc.1 la. ele matct'i;~l custos·;. de Belém ao mais alto rl:t serm e uc ?irah~: 
mente adqniritlo, e pela.-; C()mpms constantes até <'>Se poato; igualmente oos scntitlos io
de oult·o, pnr;\ atteudcr :\.s: faltas ·· u1·g-entes, ' 'e t•sos rcspccth·os s:e tlaril. :\os tr.ms uo,·::~. 
compr:1s clteetuallas semp1·e nns act u<lt::S c composiç.iio, augmentaotlo ;\ Yaziio do tt•afê!!O 
desfa>or:\hillssiruas comlições do i:<l!lll•io. I na~ t!Ga:; ~lt>sci-lus. . -

A pe1 ici:\ l"PCOtlhecitl:~ c notoria, a h::b!li- P:\l'it o me:.:no 11m tf :iin•b ind:spêris;~•êl 
dndo iozente \lo:; no,;sos o:pet'arío;;, ~;; peci:li- r-staheleeet· peqMml::t GS.lt\CÕ$, C•a de-.1ric~. 
mc!ltc u:\qnell:~s otficioas o: tele os tem havido linha~, etc . • entre ns est~~;õe:; actune$, que 
aptos C ••sforç.ldOS nos St~IIS misteres, tiOS fl~lnC:tnlCilte pOS$ibilitam-n'o~. 
livra da conlingcncia. :ttó c.::rto pontv ucs- Es:>-1. sequencia tle medida::. rel:ttivnmente 
abonadora. c.lc tal pr:1IÍC:\. pouco ii \"Ultall t~s. •hr;i. it. ::eccão rcret•irl:\. toda 

A •·ererida o.Hsct•imitlilção, poi:, c:n t!n:~s n. ~·~mue cap:1•:ic.lade c,uc ella po.!et·:\ ter, puis, 
seCções distinctas. não só tt·arn os ~!l"c:>i~cs •le 1ne~mo co:n Yclocld:1tlc~ co:Tcspotlllcntos ao 
melhor r!i \"i;;;io do h•:tbalhe>, :;cguntlo ::U; :tpli· intcrr:lllo •le tl"intn minntos ent•·c um c outro 
dões p:u·ticnh11·es, lllõ\S aiuc.h~ JWO\":d~ncia:~·t de trem, :<e pôde obter em tal ;;ccç-<io um numero 
mo:lo :.'1. u~:tnle!!., · J.l~ht.· simnltõtn.:irl:lrlo de I'•~· ~t:tl . diario de tlunreuta e oito tl"ens, ma
paros, !n.:1lo nos vehiculos de que se f;)rm:~m ximt> que não SC!"à preciso e conveniente at
os treo>; c:>roonas machinas qnu rebo ·:~m-n'os, tin:;ir. cmb~ra a mano1• distancia entre as 
a rcp:H·ticiio d:t locomoç;í.o sen:pre r~pta n clu:ts e.:;tn<:õ~-. co::secnti\":t;;. no trP.cho: seja 
atteodGL" :\~ cxigonohtS ,[,~ scc~ão do tml'ê!)O. :\de 9.005 mét.l"O;, P.lllt•a :lS r.le Sant":\Ulla e 

E.,;s·t 1mwidencia, pot• ultimo, ine\·itaYc!- Barra., !l \lC pc)rle $Cl' perconidt\ com iusigui
mcnle carece .te Sl:lt" compietall:\ pela iust:\1- rtcauta Yclocitlnde. 
1Dç;1o, em pont~ cou,·~uientl.ls tl:t. linhil. ue A ampli:1ç-~o dos cditicios:e sobretudo dos 
deposiios apparclhados. tle. moo.lo a etT·:x:tua- :wmazen;; •tas cstaçõ!JS principaes e, ;;obre tudo, 
rem-s~ O•!lles ns pequen:\S: e me.lias repn.t·a- d<l.S de cutronc.1meoto, é ne::~--sidadc urgen
ções que não precisem ser feitns nns oiTicili:ts. t.issimn., que obviará os exagerados ineol)-\"e· 
Evit:n•-sc-ba a~im pel"cu.rsos iultleis e per- nieotcs o.ttt·ibuido:; as bnldct\Ções e f<\Cilit<\rá 
niciosos do mate••i:.tl cstt;a!;.tdo; alli ria.r-se-ln . extraorcliliariamente o trnfego, restituindo~ a . · . 

- aquenãs· õfficiüas c"p:ir:i""'?t$·ai\·ers.1s seeçõ~s ess~,~ioilqmeroE"carros;'" que :ict~almeute sup~=··:- .-·- · · 
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· .,1·~m em <Út:ü;i todas :~s cst:~_cões 3.s falt:\S ::tos Con;n·esso 1\ncioonl. oo nnno. Iludo. so]Jre os 
hm:.zens;:des:mperJio,.lo ns hnuas eos·<!C5\:ws, ,·cncime.J_)tos do pe:;soal ela c~ti·~l:': <.l p01'9ue 
f:\cn!tand i, ::os i:lterc:;sudos o esconmcnl<1 ru· of\1) é possh·el, sem gt~tnol(l pt·eJ•.uzo publico, 
pi:io da:> c.trga:;. JH'Oprio de e\·it~'...- :\ nv:\l'l:l. e conserYat· t:les t·ernnnt>r.t('ües a.batxo elas que 
0 extrllYiv dc.-;>:<s. e t:unb:.>m m:tior numero de !'a,·orecP.m as.anport:tntcs companbi:l.S lJO.~ti-
v<!hicnlos p:ll'<l. trilDSpt~rtaJ.ns. colares. · 

A rdot·m(\ d~s tl\t-it'ot:l c dos re::;ul:unentos fn'lue>ti,nnvelme:~te :\ regcilal'id:Hle de triO· 
da esu·:tll:t. convenienh·mente re::Jir .. aôa. sim· imp<'rtante s~rviço ne:n:t~vl_a, ant~s de tudo, 
plific:~ril. o ·wecaoismo <ht.$ OIH~I'<~NcS commet·· :odmiois!r:tc:;'i.O que l!le equtvã!lm. em capa.
ciaes dest<l e incr.atn<:utar-llle-h<1 ~s rond~. chi:Hle e tino. 
ú1.~eodo ao mesmo ~empo ces~l' Jus!i$~inl:~s ye-1 s~:r•'l impos5iwl con~eguil-o sem ~. medida 
ch\m;\("ves quanto a cllmplexHhde e~w:u~tn·a, pro·1ost:\ e ·serin injusto e dl!S:u·rnw:\du con•le
dos proces~os n que ;;e tc~m dl! rest;:n:~r :1S nm:~ 1· ;~ t:t! S:lct•ilicio. si hot<\·es'e meios de f t· 
-partes r..!' deSViOS nlt:tmente det:•imeutOSOS zel-o, aquelll!S de CUj? experienc~a, :t~~t~irid.n. 
parl\. eJ.as. como se a conoe:::rue. a cu:;b de m•et·osl!llets 

F:J-ç-orecidos c;:rtos prodnctos natu:ra~s ~~.~ :;acriritio~ n:\ profissão dos engenheiros, hilo 
zonas atr~'~<dns, vod•:m elles dim:uuw o ele hatn·ir o publico servieo e os iuteresses de 
)>erc•:rso mutll a.ugmeutat~tlo • a. lot:tç~to ·~o~ todas ascl:tsses cxcel lentcs r.:suitados. 
c:trr•'-S, sobyetudo n? sen.ttdo <t:l. ~xpo;·t·•Ç<tO, :"':\ :lclualidade <1~:;:1 l'}nestão é c..<pltal, co~ o 
·SGndv que t:tl m~dult1 u~portr:-m. P•'rn ?S os lb.Ct•'lSdiutnrnos o demonstr:tm; e11. gest;to 
<.'Cntros <1~ consumo do mter1o1·. nJellloru\ ol:t. import:tntissl:nn t·epartição, que é 11. Es
notax.:l ~e twcços pu<.t"a C<'t'tos artt?OS · t tr:1é:t Cllntr;~l, altin~in <1o maiot· ~~:\o de 

l~uteuo!.t:neuto c:;pec:1al p:lt1'1. esse n1:1 ~om :tS rele,·:tuei:\ e re:;I'Ol1S.Ibilh\a,\e, porque an
comp:onhtas de trafego mutuo prortu1.n·a Y:tn- ~menta de.clia em di;t. em razão animadora. a.· 
tD.io.;o.;; l·esulta•los. vi;;to c~~o u.lgum:\s dell:ts h>togr~são do trate;;o; pt•rqne avultou e:!.:tre
m:tnteem e:xagger:vlas hmlits, csp~talmeute 1namente 0 pessoal e p:->1·qnc este, que 
pnrn. cer~es. ~tU l;OD:IS ooue a cu1tur.1 dess~ de,·e. por honra sua e nccessitiade primordin.l 
seria e::ct!:ttordw~'lt'wme~te ~ompen~do:•a, St t\a utilidade de seus c:trg<-s, mnnter-~e em 
por ;tqullll:l. ra.r.ao se uao \"t>:iem ptl\~os de pe!'feit~. discinlinn. B stricto cumprim~nto de 
sahill~. .• _ • ·• S9US. . deve•:es, mnnrJn n. justiça.coufessar e 

A ~tmpl!OC;<'~c:•o dos tl~:,pn.cho::.,-.elend:~o ao niio esquecer que se tornou gt·audemente mt\· 
uHtXttno poS$tvel, de\·oet"u. ~:·•~ctertS<trtamb~m ritorio coni ·os set·viços inolv~~a,;-eis que pres
as noYaS refor~.n~ I10$Stl.nlltando n m~t.tor ton dm~ante a lamen t::~ovel qunili·a.cht revvl ~ 
preste1.n, s·~m J!l'CJ'!I.Z·O~t.. s~g-u_r:a~~· aos_ te- - sei·'l'iços qne não podem, nem lle>em ser 
tucssado:;. M ser\'JÇO, a d~stt·w~tc:<tO eq~uta- e.squecidos t:lllto qu:mto nii.o podem nem 
ti><\ de>:::e pe!::s cstaçoues e a eswpturaçao d.~ deveo1 con'stitu ir pri'l'i!egio de ioattinzihili
estr:td.:•- . . . 

1 
• • clade pelas medidm; que a ju~tiç.t, mas só a. 

!\!edulas razoavets.de po~lttatnet_Jto. naLIIt- jnstiça, exi~it· p:n-:\. teg11lariqadedas func~s 
~~o·.lo ~5 l:e$p~nS~'I'~!S ll:t luet'arch~<t dos func~ d;~ mesmà repnrtiç-J.o. 
ctooarto; a. e1lectl \'H.I:flde de su:<s ordens. n 

1 1 1 1 
• ··t r , 

repre:;s;io e soLI'~tutlo á prevenção das it•re C? ~0'"0, •>;~r • • ~m ~rar ~ u_o s~•JS••. 11 "o-~ 
g-ubtrichhlcs. ,.irão compl11tar o uesidet·atum de ).~~pec.or;~:t e:.t~,td.l-o .. fot .P_n:.·~ .o tim dt! ~es_ 
{lrOp(•:>ti.i pelas refo::l'id!ns ret'ot'!llr<~. ~lln::;tr o d.t ec~ot tle attn,lnll~õ-:.. q~te Ih~ _.\b. 

A St!pat<1<:iio, até certo pontn autonomn. d~~ ~?r',emcomple~'!lleut:,?~-mp_?eY~'·~ ~-~~"'lOS 
di>c:-~., 5 :;ec:-u~s do se·r,·i~o, tal como 0 sutost:- tt~.u.r ruo~cson.,rto_ de:..tu.tdo .~ m.pc~:·.t?·. em 
tuti\·o u. tl i;;põe, é t:un llem condi:;-do. es~eaC!a.l "'~·t:et~s r. equ_ent~~· de. :odos os . -e: \1~0::. ll~ 
daqt:el!e fim. Só por essa convemente dts- e~lr.\d-~ ua e:x:te~~·to ~e,t.l: -~o d1rcctor, de~ 
tincç:io de funcçws, s-oliu:trias e subordina- ~~~ e~t~to,. sobs".?-Ia _lnl.~r ~·t!-:\. .se,. ~~upa_r .dos~ 
u<IS, ê-cet·to,. à dit·ecc;ito supt·ema d:\ eslx·a<la, ~:t<;,_:; .ot:re~~ u.t .. s~pte,\:a t:..e,t,t~. ,\ -~W_:: . 
m~s prasti;;iadas n'uma definida. oriJila do ~-lr,,o •. _?,t_nq.~? lo n:.JOJ,~~-"-~'IJes. e muutl~c~~QS~·· 
;tttl'ilmições e respons•'thillclmles, se attl·ahir·A .IC\m.~~~~tr.ltn ·'~ e t~hn~·~"· qt •. e, ~e tot ~t.:~ o!m · 
competenci<ts :1. esses set·viços, se d:'l.r(t a c;t,la pr~~t-as, ~m o~~!e.m .\d:t. a ~str.tl,\ o_m.t?'tmo 
um toda a iotenskhtdt~ util de sua _<:!spechtli- c~.a.J~o uttl. po::~n.e.l no sentido techoJCO, com
lla\le. e :se wauterit entre todos n s:>ltda!'!edalle u.etc!al e ccooomu;o. 
nec-~s:>arh . . Por ultimo a providsncia <le restitui;· i( es-

Foi para attinglr :!1 esses objectivos que o ll':lda, na vi.t-permnnente, to.das as conutçõ~ 
projecto substitutivo <:ogilou de au:rmen to m- necess.'lrir.s :t raci!itarem a. ma.x.ima veloc;· 
ZOt\\'el . de veocimentoS pnru. O pesso:tl Sll\)C· dt\Üe peculi::.l', O ris-oro~o cumpriménto dos 
rior. Esse augmeuto não .se deve adiàr, por- horn'rios, e, sobretudo, a. seguranç:a. dos traos
que rigorosa equidadE, manda. decret:,l::o p.'lra pot·tes, é esseocialissim:t. , . --· ·- . · 
S.'Ular·excepc:1o "occur·reot? na. ju~ta_ e util A sub;:tituiçii? dos' dormentes -·~ll!. lar~ .... 
relo1·ma, opportunn. os snbtnmeu~e · Jetta. pelo escala:e.as,·demms·Ç>bt't\.S . de~co~;~3erva~.ao .pre- • 

~.:. ... ··::::.·-··--·:.:.-:."':"-·;·~ .. :-:-· -·~-·': ···~-::·~ -; , :: ..... :-· ·-· -o • 

·~ -. . 
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dsam.serdesde já e, sem ec:onomias nego.tivas, Da su~~< exequibilidade -finauceil:3.·· não é 
feita. - · · támbem,iústo ·l'eceiar, visto. como·, ciuculaodo 

AS chu\·as torreociaes e p:·olongndi~im!)s mesmo a inst<\llação <letiuitivn. <lO a!to preço 
<los íins do anuo pro:dmo pa:>Sado tornaru esse de SOO contos de réis por kilometro, exigirã. 
se;:viço ainda mais indisp~msavel. elle na sn;L p~imeira secçi'lo a.té Cascadura. 

Além de que não roi a Jr::::o.is conveniente, e doze mil contos de .::apital para a consttucção. 
INjc n. mt\13 vulgn.rmente empreõadt\ no. ·oro., aeo.lo espo.ntoso o ansmcnto do totnl 
Europr•, ::t po::-centag-em ..lo peso por metro ~e passage~ros de su?urbios nos ultimos 
corrente <1os trilhos adoptados, as machinas :~.nnos; te.ndo esse att10gido no de JSÇJ4 ao 
pe~~adas teem tàmhem -inJtluido uo estado da alg-.trismo totaL. de 10.000.788 ; veritica.-se 
via-pel'maueute. que, mesmo imaginando retluzldo o preço de 

Os qt:e tt·a:Jsitaram nos t.E~ersos trechos da toúüs as pnss..'\~eus :a 100 reis. o que se não 
!inl!a 0:1 époc~ referida c·~rtámeute guardam dal·:'t, e despreZando o va!or 'das l)<l.gl\geo;; e 
as itnpr·c~ões desses tr::jeetos. eucommend_as, á companhi<\ sera assegm•ado 

Sem tal prc•v!deuci:.l, cnjo atli:.m1euto set•â por tal ourríero, sem o seu natural augmeuto 
inexcus:l.vel, bem se ima!tiu<lm as desvanta· nos anuos se~uintes, ::~. renda IJrut<\ aunual 
gens' pos~iveis. " . de l.OOO:ôiS$800. . . . 

Adaptadas essas medidas conjunt:tmcnte Ana!ys:tndo as ontr:-.s pt•o>idenci:ts do pro-
com <t desanuexaçrro elo serviço dõs sttbut•iJios, jecto da maioria, aindo. pre>o.lece· uossa dis
mcdidas simpl<::>tnc'ltc a.ntorisadns e sns~e- cordt\Ucit\. 
r1tiYeis d.;serem muito melhot<ld<\S pcloillustre O prcdecto da commissiio reconhece'' neces
ministro da Viação, que i elevada Citpt\Cidade sidil.de da liuh:\ duph• entre a estação ceatral 
techuie<tjuutt\ tão iufatign.vel quanto atila- e<\ Barra do Pir<l.!Jy . 

. do . crit~rio-- na -dit·ecç:J.o.dos ... o e;:-ocios, .. me- - Fixa., .. porem, .. a . condição. tle ... se_ .appro.,. __ _ 
recidamente confi;tdos ~o seu pat;·iotismo e :cimar es:;a, o mai~ po,;sivel dQ. e=-:!~tente e no · 
:\0 SeU ]ll't'lStig-io politiéo, :i.lt:ttriente !'eSpeita- ~1·eClw onde. a cOi?S(r!!CÇ((O ci!!QUella {oi, i7!COill• . 
veis e reconhecidos, ceSS<ltr.ão, no -presente, pa1·avelmente d!sl'ettdiosa. . . . 
asin_th1enci::ls C<~pita~s tl:1 c:rise de tmnspor·~s; o tra~a(lo deSS(I. linha dupla, sendo o da bi
medrante _o compleD?en~o-- das outras medtd:J.S tola -ele um metro, ante accideuteS'notaveis 
q:1~ c . '[ll'OJC~~o .substit~t.Lv•OJ.~mbra_ e .tle-v._em. como os c:! e tal- trecho, fvrços..'tmente não po- - .. -
se~· prose~ll!CI:\S, clesd~ .Ju, ·~oDJUt-Q.I!·~e-ha. nova tlet·á desperdiçar ,.,,5 f,~culdades it sua .. bitolQ. 
cr1_se, _ _ q~te, dentro t.e :t_ez ou d~z! ano~s. __ cou::e1lidas. Sel'i<\ contradiçiio .perdularia não 
sobren.1·a fat•\lmente, .-.Sl_:l,quellas nao for.em rizel-o. . · 
ei!ectu:ldas. A :tpproxima~:to, pois, estatni<h\ difficU-

.:\.. desaunexaç-.:lo do.serv·iço dos subut•hios e, :ne:1te ser~i.;obtid<t e ·nã.o deve ser logicamente 
de facto, primor(lia.l para os Iins procurados; procurada. 
l>ot·que esse serviço atr~tvanc:\ n linha, no O pl'imeil·o estabelecimento de linha 1lupla. 
trecuo essencial, de enorme numero ·de trens implic:lrá enorme- dispenclio e construc~.ão 
diarios ; porque é assim e'xcessivamcnte cas- demorada e <lifliculto&'l.. 
tig-ado esse tl'echo, cuja. couset·v:Jci'lo demanda As .condições technicas não permittir-;[o 
ma!ot·es e· coust:u1tes o nas ; porque esse ser- compensar-se taes o nus· por v:1ntagens equi
viço c reali?.:ulo com m:tterial a.bso!ut.tmente valentes e, em tiedniti..-a., ess.'\ linh<l. seril. uma. 
impropt'io e por todas es~;;\S razões uão'tlei::m simples au:dli:tr medíocre da e:s:portaç:ão da 
luCl'O real :'~ estrach. estrada exacta.mente qm1.ndo, agora, o .4ovi-

Ao C:\l'g'O de CO\~lpàuhia particulareÍlcoo.: meutode !uíportaç~10 é O m;\ior. . . . . 
tmrá. ,tesempeoho mais 3.<1equado e util para· · Eiltl·etnnto' áS desper.as dessa constrncçi'ío 
o 1>ublico; concorrer~\ para. o desenvolvi- acct·escem ns de outr:\S relevantes, destinadas 
meoto _já muitíssimo oot.wel das estaçVes sub- ao prolongamento da. estr<1da do Rio do Ouro 
urbauns; introU.uzirá, si fôr julg-J.do couve- ao ponto mais conveniente do valle da-P:U'a
niente e exequivel, o system:\ da estr;tdt\ ell! hybt1.com mmaes diversos, e:nborn pequenos. 
pl...'tno . elevado, excellente melhoramento, o projecto substitutivo, reconhecendo.como 
-como o .aualozo tão admirado, na mais impor- 0 da maiori<t da. commissão Q. impresciodibi- · 
_taute cidade ~dos .Est:1.dos fJ nitlos do Norte, e lidado, pelo mono:: pa.r::1. futul'O pro:cimo, d&_ . 
virú a.peefeiçoar e · abriilhant<\1' o · systeriia nova linh:\ no trecho •.le :peior accesso,resolve.. 
de >iaç~o urbana, mórruente si a linha. se 0 problema com uma. só estt"ii.Cl:l, capaz de · 
prolo~;;ar até a~ l ittot'a.l. tQdas <\S vant<\g~ns da bitol:~. h\l'ga, mediante · 
· Di exécjitibilidade .techoica de . sem~lhante o -prolongameuto ·cla·res~rada.-de · Santa Cr~ 

emprehendi::nento uüõ é liicito cln_>id:u:, ~\tte~,.. até a <:stação de 'Barrõ.L ~Iausa ou Q.coustruc~ao . 
tos -os exemplos de l?nga.;-:pe~·(ett_Q. . e :ac_redt- "de outra el;ltre a e.staçao.,Centrale. :). O:a-~~::-7 --:. :::.... 

t:idissima .reQ.lizaçiio_ do;· mesm_p em vari~~ r~b:y:ba. d~ Sul, ,P~~'\ndo_ p~r Pe!':OP?ll": ~o ... ~--.· . 
- ~!~kaf~~';· ~"~:::(?:':~.:~·-":':'·,-~'-"'''·'·~~"_;·"'-~:-. -~!?z":~·:~,:~:? se_~~~~ ~a -~~fo~~~.t~:.c?mo:no;~~5~~P;?;.~~~·eP;;:"::-~J-

. -
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condiç.Ues ideoticas. 18i5 : 
contnril.dest'arte o tra.!ego com duas liob~ de I Dr. Alvaro de Oliveira em seu relatorio de . 

O t1·~tfego dos dois ·r:stados eles. Pt\t!lo e 4 Assim a bitola de 1m não pode ser a.ttri-
Minas far-se-ha comrl·etamente sep:wa.do e buid•• ú. dirtlculdades de obtcnç,ão de fundos 
i.!Jdepeodente. . . .. . nem·ao J•cce:o tle insufficiencia do trafego. 

O l"lO E:>tado elo R1o iPO<lera ser feno S!mul- Que Mo p6dc sel-o as dif(iculdades do ter-
ta.ne::~m~ntc por uma e: outra liuh~1 . •·eno e euidente. De tod;\ a zonn. (h\ linila do 

Accidcntes, impre>i:;tos e faceis em cert:ts i'iot•destc o terreno mais accidenta.<lo é a 
tipocas, mai.:; raramente hão de cccasioJ!:J.r parte comprehendida entre S. P<1.ulo e Jaca
iutenupções do mesmo trafe:ro p:u~ qu•\1- rehv : mas é fót~\ de duYida. que se pótle tra
l]u~r dOS CSt.'\d~S .refc~l:icJos, s?mcnte J"!OSSÍ- çar 'eó tre aS duaS loe<llich\lleS t•ma. linha. llCIS 
' 'eiS 1l.ada a comcJdeJJICHl. da snnult;UleJdade coHdições das 1nclho,·cs estradas de (e,·;·o . 
daqucllês em ambas :\H linhas. A bitola de !••-terá. sido im~ostn. neh1. das 

Importantes muuicipios como os de ltagua- estradas que a ,Jõ uot•desto va.1 ligar 1 Ou são 
hy. S. Joiio ?\}arcos, ll~io ~l:~ro c Pil•ah~:. dn tio pouco !mport<\nte~ ~tas est~~td~s q~e 
Estado do Rio, s:\lvo dtreno de tetc:eu•os, umn. soluçl\0 de coohO~Aidade Jmo e ra.zao 
ou os co!reS;?O!ldcnt~s. ao outro .~r:'~ado, e~- -p:w:1. <1ttenucr~e 1 Est:lS estr.tdns de bitola de 
contt':tt.to O<\ no v<\ llnh::. bener:.c!o d:1. ma1s 1 "'60 são a D. Pedro Il e'' que liO porto de _ 
alta >alia. e tel-0-'hão assim alguns do Estado Sn.ntos se·dirige a S. P:tulo e ao noroeste da 
do .l:i.io :nada não beneficiados. - província . 

Pequeno t':l.tnal de quinze kilometros ape- A JWimeir<\ Jiobn. no tempo em que a .'\.s-
n(\s. lançado de Ita~unhy ao porto de I ta- sem:. tê:\ Provincial se occupou com a. decre
cm·ussft, a esse per.mittil'á. tod:ts as ,.a.:1- ta~1o d:l. e~trada. tinba 256 kilometros em 
ta~ens que uel!e pr'Ocut':l. o. p:.-ojecto .ôa trofego e 200 em construeção, a -segundn.·l39 
màioria da commi~são, e,-pecialmente no to- em tl-arego, 44 em cõostrucç~1o e 89 em e,--tn
mnte·â. r.arga e desca!l'ga do matet·ial pesaí.lo dos . 
e do. gado, e :lO desembarque ~le immi;;~'<tntes A importancin. dessas estradas é _de tal _or
o. que excellentemente ;;e pres:a o meuctoll::do dem que mesmo oaquelle tempo na,o podiam 
porto por sua. pro:dmi:dnde ao Ln;r.;lreto d:L ser descooilecidos os destinos ~ ellas reserva.-
llhf<: Grnnde._ _ _ _____ .- . . .,, . , .dos- ~A vlst.'\ cto que temo:; •li to ha.- dnvid.1. - -

S1 no prolongo::neuto mdimuo fot• pt•cte- soln-e a: bitola. que de• in. ser adopta.<la ~, 
I~•el_o segun2o ~r::u;ad<?, s_uL~istir:~o -~s ;win- A eSi'n opinião respeit:1.vel porlemos ainda 
?IP~~". ~ant~~o_. :tl!adt~;'\.5· .-eod~ ~ ... e ~nd~ jnntnr ou h·;\ insuspeita, :"Ir do emc:-ito eoge
llllpedil~o me:.m?_PtOiou,":l.meuto :1 ~;~:!a,t~~ nbeirv, de saudosa memorl:t. o D~. Ewbank 
co.u o.,..tnmal ,de:;..,c. pc~~to ~ It~?:hl-.·; P·11~t do. ca.m:tr~. 3. quem a engeohnrin deve, como 
o~>t_e!l~·to tios te')ult.tdo~ que e.:- por.o po.- 0 paiz, g-loriosos seJ·vicos. 
stbtlttn · , ~ , . . , ,. .•· , . . Propn.!mn~lista extrem:1do d:~ hitol:\ es-

-. O alar .,nm~:nto .. o a bitola d~: Çn'-'!1~~.:~~~ a. tt•,,it~. em opusculo nota oçel, o illustr~ pro
S. ~nulo e? do P· ~ton~tl!e,uto_ 1_muel_tO ·•'? .a fi5sionnt t.'\nlo l'econhecia a coo•enieocia. e :1. 
cou~?1u~nc.n ~~tnlal \ 1011:udn e! tl:u ,1.nott\? nP.cesslclacle ~lo t\larg:\mcoto da. iJít9h\ de C<t
d(\ _ dt~cr.epanc1.1.. guc:_ -epat.t a ma.oua e •1• choeira a S. Paulo que se expt•inn:t nos sc-
mtoorm da comm•ss:lCI. ·!:U. t - t rm . 
· Em ftwor de t:~l medida. pu~nam razões " 10 e:s e 05• . 

tlccisiYa:; do mais alt,o Yalor, cuja >ummul:t o: E para o ,fltturo "wqa c:ccZu_e que :t lmha. 
lx\ld::~tlrunenl~ se tentarla em exposiç:iio j~ •1= S. Paulo a C:tchoen·a,_ evJtan;l~ lJa ldca.
por · d,: íMis :~lon~nda ; para ju.ti tical-:!, em çoe~, cmrt·e~uc Se!l"uodn. Yta o_o lctto dn. es
syuthese, bn.stam as otllt!gnçõe:; detidamente trt\cl~. o(fer~cen~o trafego co:ltlllt!O do R:o de 
feit~:; na impugnnção ;1 id.:a C<\Jiital do p~·o- .Tanerro ct~ mtc1·tor ~la p;oo_1:u~cra e c:ontcndo 
jecto da commis~ão. - rl<:u•-carn:oh_os de !err~ th.s_t!octos •• n!n ser:-__,:_ 

Ko que se r.,feN ao pt•irueit·o, elle Yem rea- ymdo exclus~vamante a ~Cl.ZJ:lo cet;•ra, e on
lisar o ohjectivo c.ühea-oricamente (\ffit•m:vJo tro com1;wnt~~ndo scnl "~tc;·rttPÇ<!O l!S ctw:s 
ser o do Governo ao ei!'ll<!huw ~ eoe<tmpação es!açõc~ man!u~as. O .cammh? de (c;-ro de S~o 
da-rerericl:t P~tt-alln, sezondo sê '"e dos ter·mo,; P!lt!lo c co_nsmudo. 1>0úe- $C d:.;e;·, CíiL couc.lt
te:s:toaes do decreto n _ 701 de 30 de tl'"OSto ç<JCS de l11tola lar9a1 por que tem gt':tocle lar
de 1800. . "' gura, tnot~ nos cortes como f:lOS n~erros. 

Vem integrar numa citecsrro de! .133-kilo- gra~des ratos p<U':t cun11s e -uech>es ::a~ sn-
metros a desconliriuii!nde· de 231 kilometros, pertot-es a 0,020.» __ ~ 
apeons, de bitola di>et•sa. . Cootrtl- esses argumentos; contt':\ outros 

._!::m ~~~ fa>or, sem·appell~ pnra as opi- aoalogos em f;Lvor d!>a!nr~amc!)tO da_ bit9La _ 
. DI~S re~ot~s ~m· c.b~q~e, mlltt.'\m a "d_e. pr~ no proloogamentom1nell'o, lenmtat·-se·h!J.<?, 

_ 1iss1on:~es !espeltablltsstmús, éJ?tf/3· a~ quacs ·em ala!!d~·-?s.e:s:nge!'o~_rt_n_n?_ceiro~ e e~~~~- . 
-..,. : ··JJoor:nnos-::aos- em tr:tuscre>en\·do:dJgno ~r·= cos; a.lk~ Ja. cstaf:láos e se<lt~s. -· ~ ,_ · · ~ · 
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A esse~ não ~espondemos nó5, mas catbe- Como acima dissemos todas as ultimas cita-
goricamcnte a palasra dos mestres. .. çiies e ponderações f!!ifas npplicam-se intei-

Goeschler no seu tratmlo sobre ca!ninhos de rameoté <\O alargamento da Litola uo prolvn
f~rro üiz que si a estl'adn projcct.·l.(\a <lelle e.lt ZOJmeuto mineiro . 
fitiViro mais otl menos ·remoto 1:;assar pm·a a ~ Nesse particulat', cumpre~ nos ;\pecas es
classc da$ l-inhas de inte~·essc ge1·ol. e se li!Jcu· a clarecet• a e:xeqaihil idade da medida. 
clo«s zM>&tos da grande 1·Gdc terr!to1·íul, de Os estudos p;u~..~ bitola. larga ~:~tão f~ilos 
modo a abrir ao graud~1 material um"' circu- até Stlbnr:\ e j:lzem a!·chi \"ndos no esc~·iptorio 
h\ção, sem solução de contiouilhule, nenhuma ' do prolong-amento da Estr;1<la Central. 
hesitat:.ão deve haver, e é o typo ordina- O leito da Jioh:t aciu~.l dP. L:\.fayett.e a lia
rio l,..J...J. que se d<l'·e esco!her; si as dest:>e- blra t.lo Campo foi feito para;\ bitoh\de 1'",60. 
:;as S<io cvl<$idcl'<n;eis 21ara o mome•Ho vale De Sabart\ a Min«s, futum cnpitnl. )l(\ um 
mais adim· a e:ccc11çao .. do que comp;·o,nette?· ramal de 17 kilomctl'OS f<\Ci! rle ser h~lnstor-
a {t!lt!1'0, snl ço se as popuhtc;ões opressad:lS mn.do <llll bitolo. largn.. . 
em zosal' :1.5 Yautngcn~ dns liuhas ohri!f.mHe O illnstre euzenheit'o Lollo Leite Pcretra, 
a sacril1cios p:tl':\ comp,~a5nr :\ f:\lti\ <le pro- já cit;~Jo uo uob•cl tr:\bal lto escripto em fa
ducto5 immediatos. vo:· d:l reduce.ão da. bitola da e$trarla, cou-

Varr;\y repelle, in lirnine, a li oh;\ de uitoln I ress.'\ que de S:\b<\l~i. em •le;mte o te!'!'() DO me-
estreita nas condiçVes <lcima ~xplie.\d!~:;· lhom e diminuem .:t:; dilli\~uld<~des. 

Kr.lllt~ restriu5e n.s ilpp!icaçues à~:s;.1 a. cer- O c:to n1enos distiucto eo;enheiro, ta.:\~bem 
tas linhas cspec1nes destinadas n ser>h· :>. citado, o Ot•. E\\·bnul~ da C:\m~ra, ali:is vnr
p:üze:; montanhosos. tiJal'io da. bitol:~. estreita. cru tlocnmeuto offi

Poot?.ea atlirmn. que, salYo circumstaucia.s cial ~sim se exprimiu, :;obre a refel'ida zona: 
e~cepeionaes, :~.bitola normal 1,4-l de•e set· n 

.. preferma-. . - · · · · ·-···· - ·· :- -=- -· - · - · ·· ·· ·« Es~n "'rn.nde re"'ião >irá suP.prir em cou-
Noblemaire e !IIartiu, leg-itima~ e Jncoutes, cliçõeS multo mais ~ttisr11ctorias· a. zon:\ que .--;-·· 

t.'\das· competencins, der~uwt·es ac~rrimos da· percone e:.t:1. fei'r~vi•'l. mtlinlw. do centro. . . 
bitola estt-e'it.l, declnram que ;<;;·a das ltí!l1o.s « Com etre:to, . ~lém do eM€, qu~ produz 
de !J1'{1.1}de lnOVÕ!?tCittO C <!O.$ linhas cstrc.tC{JiCa .. ~ re"U(:ll'nlente, a, C<lOD;'I. de aSS11C:\l' e Ô n!l;o-

- _as li~!Ja.~ t'el·r~as de peÍ]~eno trnfeg.:l n:í? fole- d;\~ ji constituem por· si dou~ gr:mdes t·~mos 
raro ::-Jnao ~ b1t~la e.trEn~a-;- - : .._,.. - tle. iodustt·it'l.. o algoc!üo _plantado no v;tlle. do 

Noblem:ure a10d<\ m:11s terrumaolemente rio das Velhas e suas cet'c::mins abastece lOl
·.affirma. tjuc ~. import.~oci,\ do iustr.um<:nto. ·~ portllntes fabl'icas t.Ie fi:l<·ão e tec:dos: os_en
. larg\wa :l:\· \1::1.-fct·rea, deve eot•respo~nder a "'enllos de canno. · supprem quasi exclus•>a

importancia e sobretudo i~ nntm·cz:\ do trt.fego ' ~n<lnle o interiot· e teern 5et'>ido ás e::t:\ç\íes · 
em ns~1 do q~al elle é construido. terlllinaes provisoria$ da. linha do c~ntro . 9 

Dema1s n. g'I'Jta uos :n·n1.·os ha de ctamm• lri"O 11roouz vantajosamente uo fert1l mum
inutil e pre&\ doutro dv•3 muros em que se po- d 1iio de S:uüa Lozla, em Sete L:1r:-uas. Ctn'-
dem· enlH~it•:n• os algarismos - accumulados '\"eUo e outros. ~ · 
por trinta e seis aunos : «O:; t·esult:tdes ohtillo's ueste :.,-enerJ ,!e 

cultur~, ainda. nascente, em ht•eve tempo 
A.rentrr\ bruto. dt\ estrada roi- :· set•,·irüo t.le estimulo pat!]. commettimentos ile. 

tnl\iOI' \'U!to. 
em 1858 de 302:278:;;900 «o at•roz, milho, m:lutlioc:~. e outros ce-
" lSOR » 2.81() :SaiSiiS 932 ~• d:1 prim. , ren.cs produzem t·egnlat·tnente; do. nHIUlOU;\ 

» lSZ~ '1> 10-2~~:52~~?-12-l 3.3~'i ~· » » I (l'iciuus) r•rep;u~-se ole<? em l:trg<\ esc:1la.- . 
» 1588 , 12.o.:'l:62:>:;;8!>1 .l,}o9 ~· » )) «O; C<ll'C:\~ S;tO veorhd<1S por vreço Ul.llll-
1> lS:J..J. » :25. 0-13:0i!l:~24U S. 5S2 ~' ,. » . mo, comp:tr:ulo ao que o.s mesmos ;!en~1·o.s 

I obtecm nos ruet~dcs de 13arlx\ccua, Queluz e 
Es...~ ~r·it.1. rõi pelos f:tctos contestad~ de l Ouro P •~lo . ___ -· __ 

modo esmago.,• 1m• quando) e li:~ por,·entut"J. nHl.i~ j « A inuuslria _pnstorn ·constitue uma. d:ts 
pudera impre5l;ionar; CIS al!!arismos cit:\·Jos pl'inci}ra.e,.; fontcs 'de ren•la. 
vieratn t•espondet• <J.OS a u::rm·ios tlo allàs glo- .t O campo: ;uJga.t·mente conhecido. pelo 
rioso cstathSlaZae<\t'i:\s de Vascouc;Jlios, quan· nome uc cer;·arlo, é •le notavel sin~ularld<\de. 
do n:1. tt·ibun<l. rio pm·htmento exchtmav:t: Entre a Y:J.t·ind:\ pasta:;~:m que o,; Jllanaltos 
«E' estt•:td:t de ouro o n:io de r~rt·~); I'IU'I'C· extensos o uuit'ormes o·rrereccm ao gado, con
t;'(lr~t DO primeit·o UO l'll<l:t. toda ·prodUC~O l'C:\· tam-se ri'OU.do;;us :\1'\'0l'eS. elll ~'l':l.lltle p;U'te 
.li?.ada c Jic:n':\ ·no · rest.tnte tempo ociosa ! » de mndeirn. do' lei, <ip'ropríad;~s i constt-u.:ç.1o, 
- aug-nrios aliiís lJartil:hados pelo inol ,-idavel ú. mm·cenn.l'it1, uso meclicinn.l e curtimento de 
brazilei:-o que roi o .marquez de.Pnra.n:i e que couros. . · ~ · 
em tal assumpto te'"e nnal correspondiâa. sna « Dentt•e as madeirns de·lci ti~Jstac:nm-s~a . 

·' sempre. :tdmira.'·eLperspiccidaye .. _, __ "~"' . . :u·óeir:t, n.ngi_co, jntobá, •iuhatico, cedro, Ja- . . . 
·. · e:.m,.~; ,-. v · -· ··.~ -.---... ·:--·.-··. ·· ..... ·'· ·'·-.'· -"' ::""-..,. 74 · o--.;...: 

, -: ... 
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· ~lra.n~·;\, pe~·oba, bn 1:>!~-mo, Pucupirn, bi':\UUa. : ~es dos emprest{\rlÇ>res •. tanto . quanto com. as 
e .. ontr:\:>.-UluJt<\S, -J:lrec!osas e · '' llun<h1Dt(;;S. i mU>rcalhv!llS neces-sidades do empreheudi· 

.<. :1. indnstri:1. e:>:t!':l.!ti":t. nos séu:> m:~is Y:l· ; mente i:nposs.i,·el de ser e1lectunc!o de um só 
·:•i:.tdvs r·;nllt'S, cont•·it.uirá a.i!ndi\ para. engn\n- ! folt~õO . 
J~C{tr;cnt~de:>sa opulenta J'(:gião. . I Preoccnpou-nos igualmente a obrigação 

'~ ;oi;l. \'l<t.!!cm de r·e(·on11ecnne1~to qne ren.h- ! de incluil·mos nos re~ursos do ot·ç,tmento 
z~ .;tté o .c9:ttro,dcsse, tq-ritori~, ti\·e ccca- : ordin<~J·io o~ exigidos pela opernç::io de: .::redito 
s:ao de 1er conttr'lU::l.nO o q:ue uca e~q;ost.-.. j que :\c:on~~lh:~mos . 
. « _:Só_a d:mcul<kdt:: d<~ tr:~t~:::pot'te t~m coa- ·A <lpplicnção a t:tl fim de po.rté da. 

tl'iiJ!llco pa.r:l o grác• dê ah~<,tin~nt~.:s · üe U:Ú<V} re~~· ·!;ru:il. da. estrad::o. fi<;ura-se-uos : elli-
zon:~ tle tii.o :m~picioso fntm:o; e sõ o, tt"QilC(lÍi:~ente. · 
da J'.;;·;·o-vi" D. Pet!t·o n, a ~i'!liht do eej1}'~'<!:l .! - '!!.~ él:ri'W que a estl':\ua Centr:\l det; no 
·t;u·á revi,·er uma região q•l.G 11111.'1 enoo1t~ af.\ul'.l ... vr·mdmo passado . :\Vnitaute deflcit. 
simila.r.n:t :<:rtili<l$.o!e do So•w (f nt.t '\'t\'i:'k~ j .~ iA"lf~tm<1ÇÕ:?5 miuucit'sas do r·ehttorio do 
-recurso~ de que dlspüc . » ! honrado Mini:>tro rh~ Viação e lndnstria. ·e o 

o mesmo protls.sion:d, no altinen~a iL facili · ! cç.uhecimento (!os r~.ctos h abilit.'<n~-llOS a. tlev.i
dade· dr, constl'uc:,:ão, nc:cPc:scenta.v:\.: " B:1;;t:\ I <!;\J~1eute ap;·ec\<\1' .:ssa. ?.cc:_urreuc~:.\ detern:n: 
notar qlle a. linha seguirá, em gt-:J.ntle par-I e, : ~~;'~"~ :.p~r epoc~~ e ~onu1çoe~ <\Uormaes mu1 
po1• pl:'u"l tos ex-teu;;o;; e::: noifot·me.;; onde o l no~or._\, . . . . . · · . . 
mo,imanto de terr:t a.ssumi!l'á p;·oporçiio cc•:- 1 os. segnmtes -clgari~ll'l.OS mrorm"n SO?!e o 

"igwz. » 1 mu\'llllertt<:l da · .. re~da brnl<\ da 18:3!l at-e ao 
·p 

1 
· · ·1 auno proxuno t1nco : 

Ol' u tm1o cumpre attender <t imnortnnte ~ " 1 . - _ _ ,_ _ 
circumst.·mch. • I 1:-tn ltsF-9 <'1. renc.a bruta. for lJ.S,ô:::J.,.$9,4 

. ' •• • •
1

• 
1 

.• • 
1 

.. .. ... _ .. » . 1890 » - -- >> --- - »" · · >'_:·l2;573:ü2.'5$S9I ·-
::-:·:--- 0 :ll<.t~gat:!en:o.·u~ :ilt(l,a; <lC ~ac.10en·.n ~ Sa? » 1892 » >> » ··>>. 19 .S70:923$6.'5S 
.: .. _Pa.u!o . e. poo:le-.e . fll?.er . . ()UdS.la•' •enctda .. · .J:t l » 1Sv3 >> » » » 24.926:354..::215 
: .- · mes-mo o GlH'eruo. de\·ida.mente autot·isado, . . " 
... - adopton· providencias uesse ·s~ntitlo. Taes algn.nsmos mostram : . 
- ·outt·o tanto se póde ·affirm:l1' do ;\l:tr"'a- Renda .b~nt<\ total nos ·sets annos tle 

,c • men tn no ·prolong-amento 'rn!ueiro, peln ó~ml ll! .'42v : S60~0G4. . . .· ---· .. . .. ... . ... 
·.--:.-.. .Se exJorça dec:idída- -a,·pres1tíziosa· repres'en- ·· t<.cntl<t-hru•<l.l?-0 ~lttmo· anno. equtvaleote._a 
_ ~tnçã{l .llo respeclh·o esUtdo e:-icraUivelme:lte 21S •/. <la do prunen·o. 

far-:>e-lla :lté Ihtbirn. ou ·:'o.!i!ntel Burniet· ..'1Ugmeuto da renda bruta entre esses dons 
: .. ~;;·~-~:O.:tliá•ianientó .. a té $:.\h~Í·f~ já foi proposto ann?5 d~ l-L053 -G43~75 · ou· ll7 •f v da:reúda. 

·em projecto do distincto membro t!aquella o IH'Ull~lr~ n.uoo · . . , --· , . r 
.; deputa_ç~o .o .Se. R. •. AlJreu . ·- ~~nr.:t ·>rufa: mech:J. ~e \::l.:)ll: 14'~~099 ou 

:1. qne.stão, pois, "''Ü'tual e prnticamente se <;>U 1. d:t renda do prJmetaa.ono . 
·:resume D<\ da. bitol:t da ext~m>ão n. coustt•uh·, _,~ug~_f'2~to _ entr_e essas duas rend.as .d.e 

.. e:mc.tameri te u<1-parte mais í'acil. O.ô.l-1.6U,$02-<> ou :)6 "f,, da rendn. do prtmetro 
'Podemo~ tlgot•a., depois de e~tudadn;; em anno . . . 

<let:tllte as df ren:}.s. n~ovidench\S d() .projecto o. prt>gresso suc~SSIIO d:~o ren~l:~o . bruta. 
:Substitutii'o, presumit- qne sen conjunctó at- nesses :wuos ;;e reg1stra nos segumtes cu
tende ao -vroblem:\ par tical:.u· a re:>olver- se, 

1 

meros: 
no p:·eseut~ e no futut·o proximo em que urge t::•ttrc ........ iS>!l c 1.~~10: 21~: -137:<5:.2 "'' 1,Sl % 

··CUrar uesde .ià. deixando, ~Ll iás, ;\O . GO\'etno • .. .. .. . i~g(J ~ 1~;'1 : ~.10:.:5ô1,:;.;; • s ..•.• % 

·: cap3.z e· cSfot·~\C:!o-em· que ~'" Na\!ilO ju:;t~1tllent~ ,_ ·· · ··· · ~~~~: :g: ~:~~~~:i~~~~~ : ~:~~ ~; 
·.confia, o ct·iterio da selec:~;''í.o e ll:\ opportuoi- il>'J3,. tS'.ll: 1.01\l:~:~:;;:aJOI • ::,3-\ ~;, 
·.d:\dc nas metli•las :.\ a<lQptar pro~ressi-ça
.meote. . .. - .. -· 

·; _. -- 'Giii.t-ürt'i:n~ a íY'erg·encit1. ~·stpni·óii:uosii Õda. 
'<J.Uanto ao ~ystema financeiro adoptavelp<u·a 
.a re:~.lização das me~mas medidas. 

O ompt•;Js;imo <?m ·o.poli<.:e;;, p:~ro emis
-sões en'Í caua época rêhJ.th'amente peqnen:~s 
-e só assimNalisada;; à pror.•orç:!o da. exigen-
eia. das diiTet'e!ltesobr:.\S, aiig-m·ou-se-nos, dif
dcihnente exequiyel e -impr·op\'io . .. 

Pelos seg-uintes !lados se póde n."aliar o 
·:r.o~'imentolle pas:><l.~eh·os e sua rend<t : 

· Poue-se. tãmbem, apreciar o movimento de 
m~rcador:ns, b:l.gagens e encommendas pelo 
seguiEte resumo : ~ ·. 

J'itítlos ue .. m;.ior mobilid::~.tle, insust~eptiveis 
:de .].ll'ejuizo ·no·ty'po:·da etnissão, gárautidos· ,\unos B:>.õ"t\~ens Encommend:>.s :_ ·Mer~:>.- • 
por amort)s:tÇi1~ mais .. l:àpida .e de juro maior .. · ... ~ - :·. ---- · · · · dor•~- · 

·:· .' i:tfsõ.d.os s~ l_llihtt.:es ~~is~ent~' P'!-rec~t:::u~-n~s ... l .. ~l:_,_:.:_:~-.: ~.~:-.·~_:_: ~ · .. :_"i~t_i_h_-4•· _; •.• t_~t;~.:~,~- :.~ .. :.l_:-._.~:J_--~:W.~~~-'.s; 1::!11·~--~-~-··~·.··.· __ 
~t;\'.~--=}~1~.?:-~f:ir-~:-·~~}.~~_r:.< ~\~f~:<:>~;~~·~. / es-= . _ , v . ., --" .. _ ~ ~:;~ 

.~. . . .:·..;: 
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Só no ultim·o .auno o movimento da. receita Centt·•tl c directamenteligada il. l\:Iaritima,com . 
· _ .e...d~s~Ka. ~tl~_i~·!~se a.~si~uala, como todos ·os melllora.mentos.e·c:,paciuàde cci·re--
. ~aé'Mvs.,. ~o )l"tim®r2!,<lefic~t no \':.•lo!' .de s r:onclente tis uccessiuades do trufego futuro;_ 
; l,a,<J~5~li~:~~G ~)5$ ate a presente •L" l\Ianr!ar al:rr~ar e modificar, seg-und.os 

data. E' se~u\'antentc provavet qn~ tal racto plaoos · exi:;tentes, a ·estação d:\ Garnbõa. 
se não rellrOiluzil·á pol'que felizmente :;e niiil aproveitando os terr·enos contiguos, cedidos 
h<~ do l''~P· :·odu:d:> as 0:1usas c:xtr<wt•clinni·ia;; 1 C ' · i\' Ih · d pe :\ ompnnaw., te or;l.meutos. em vtrtu e· 
que o moth·:u•a.m e se dep<wam minuciosa- •lo decreto n. de 11 de Qutubro de 1890, 
mente explicadas pelo dig;no l\iiui;;tro da Via- pro>endo-a de pontes onde poss:\m atracar 
Ção. · · - · ·· os navios e de todos os melhoramentos; 

Adoptadas as provideud:u: ncon~elhados no - • c · , -· .. · · ·d 1 ::>. re;1.r, an nex:~ a. mesma. es.aç-..to, uma. 
pro.Jecto sn>.~Stttntt>o, ol.ltt o; os mei lOr:t- o!Iicinn. oxc!nsivameute destim\da ú. monta.-
meutos, n. simpllfic:1ç:ãe> e a c.:onnmia. de;<ej:t- gem dns locomctiYns ; · 
veis nos varies serviços, desimpedido o pleno 6.'' Cren.r 110,.,\S officir.a.s independentes 
moYimr.mto do tmfe!!'o e m:mtido em const:~nte p:wa cnnstt•ucç-Jo e rerla;·ação de carros. wa
su!rlc!encia p<1ra itS neces,;iu:ttlCS Cr&cenleS ils )!'MS e em geral obi'<\S de m:\deira, r~·serva
quaes terá de servil· :\ e:::trada, os ultimos elas as do Er:g<mho de D~ntro unicamente 
a.l!!'<n'ismos citn.dos hão de n.vultür animadores - · , · ~ pm~t ns repnt':\Çoes <::e .ocomottvns ; 
e a reuda·liquidn. - d;.1. estt·acla b:1stará ao ser- 7. o Prolongnr ·:;.. linha duplá a tê .a estaç-ão 
viço elo cre<lito proposto· . de Belém, f,.zen•lo ua mesma as obras neces-· 

Sêmen te a. m::t~uit:;de do objecto, o respeito sarias r,at-.\facilitar 0 trafego; 
deviJo á comlJetenci<~ d<\ m:•io1·i<l dn commis- ,. 
são.~ nece~sldade inilludi•el •le riiio deixar S. 0 .Construir noYa est:1~.ã.o na Serra, no 

_sem .sol.u~.ão_1,.l~())Jle,Il)(\, J f.tg _ c;!'*P19 !.'<?Sf\T9."u~~ p0t:tó mais cou·:eniente, para composição e 
justo e urgente, along-ar·am ·~s consiàer;\ções form<\~:ã.(nlo-s ttcus·e11am aug(l1ent<\r·a· c..~pa;--:-·::- - -:. 

-- .:feitn:;:Lro presente 'Voto e-determinar.•nl 0 a.i- cidtvle .. th'liiil!a no tredto :tper.taào, desvios e , . ..,.: • 
.. · ·vitre de .propo.rmos _;lo Congresso_ rinciou.a.l: o linhas DàS outras estaÇõC$ e as mais ol.lras 

seguinte :projecto su!.Jstit-utivo: ·necess~riftS ; . : ·. 
9."Augmcmtil.r e mel!Jorn~ os al·m:~zens de 

o ·coagÍ•esso Na.cioriâf de,crét:1. : todas . ns est<tç:ões notando-as de systemas ~· · ·--x~;c l.<iE' .. o. Podér'J:~·iecutivo \i.utõt·i§ãdo aperfeiçoados cte·txüdeaç-ões ; · .. " - - ,·.- -
para : 1 O. Augmeuta.r o m<üerial rodante ; 

T .• Mcmdar executar :~.:;-constrncções e· me- 11. Rever as tarifas :\ctuaes, especi;1lmente . . .. 
llÍoÍ~11entos iodisôens.\veis U:\ Est:lç-ão cen: no .que concerne à export<\Ç<i.o e importaçito:de : - .. 
trt\l e na de s. Oiog.o e provel-a.;; 1tos machinfs- productcs n:üuraes c alirnenlicios ; 
·mos ·e appa.relllos mcde:rnos e ueccssarie>s il$ 12. Modificar .os regulamentos. d:1. estrada. 
ma.nob!'as e its car·gas e descargns dos diiTe- no sentido de simplilicar os serYiços de despa
rentes. ~ehiçulos; _ c!Jo e melhor garantir a. polich\ dt~ mesma 
· 2.• .Mandar construir rtos terrenos elo anti- estradt~; · 

t:o ma.tadonl'o u:nt< e:;t:<~;ão .destinada exciu- 13. Suspender o trafego mutno com aquel
sivamente ao servi~:o (\OS tre.ns. ele C<,U'De las co:up:mbins que não ti~er11m m;\terial 
verde : ' . í>ufl.'iciente; 

S.o?.Ín.Ivlar construir n·OS terren.ós ela. Quinta 14. l\lodi!ic;\r o pessoa.l administrativo sob 
da Boa. Yista. nm<t estaç;ii,o independente da. as seguintes bases : -

1 d:rcctor ·vencendo a.nnua.lm.ente 24:000$ e ·mais um:1. dia,rin. de 15$000 
1 inspectiJI' dl\ estr{l.da. » ., 18:000$ » » 10$000 
1 chefe de Hnb;\ » » 15:000$ » )) » 

· I -'- 5>- -.::ontabilida,de-- ·-·-·· >>· . - .... : .. -» - ··li::OOO$· » .» » 
1 » tt-nfego )) , _15:000$. » » » 
1 >> loCO!l.lO\:M · » » 15:000$ » » » 
1 » telcgraphos » > 15:000$ » » » 

15. Coutractar cõm .lKIStin & Banueira, .ou/ b) os concessionarios deposit{l.rão no The
quem mai:; Yt\ntagens offerecer, a. coustru- souro uma c:\U\ÜO de cem contos como garan
cção.Je .,uma estrada. ... de.ferro para o serviço th1 do .:ont.racto ; . . .. 
dos. suburbios, .partindo . do ponto que fot' c) o Estado ter:i. direit() n 50 •fo da ren_d~ _ 
combinado ate !IIaxnrnbo:rnba., mediante ~s se- liquida dn. estr:~da. niio podeuuo e;so. quota . 
guintes condições : . · . · ser inferior a cem contos ; · - . 

'à) ~os estudos·defi'riitivos·scNíoitpresen.ti:t.dõs · · d)'ser[o"niautiUa.s nos trens :~s •lun:rclasses · .-
;· !dentro··de· um:anno e,.os trabalhos até Cas~<i-: .act.uMs.ue' LL'CUS · de .sul.mrllios, n(io .ílOdendg...; .. , 

:-::::~.a:ifã~nc;-:;;yüo:ConCií\i:a9s-uéntrõ~ê:teii'e5:'a-nnosr :Ser: elev:i:dt\s0tis·r~pectivas· p~st\geun--: ~-=~~:_;:.~:·T:. 

: .. ~·· :·.: ... 
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: e) birveri nos hort~s conv·enientes:pêlt~, ma
·nhã e il. tarde, trens especiaes pt~rn opérarios 
e suas rerrnmen~lS por preço inrerior :to dos 
-outr;,s trens ordin::trios ; 

f) n. estrnda. toca.J"à na:; ::tdu:tes es' ... '\ções 
• . sub-qrban~s, que serrl.O arrendtldas pelos con

cesstoun.rtos ; 
!J) <lo:; actuaes empregados posswão ao 

servi~o da. nova estrnd:1. o:; I)Ue não forem 
aproveitados pelo Governe•,- pet'Cebendo pelo 
menos os vencimentos actna13s e não p()(len•l(l 
ser lliSDensados emquaulo bem ,;en·irem ; 

h) os concc~sionarios não poo:let'ão tr<t!lsfe
rir n nctunl couce$$ão ; 

i) a. concessão ê 5em ~ll':tntia de juros e 
Yigora.rá llOt' e~p:t~:o de 40 ao nos, rlotio:> os 
quaes re\·erterú. n. estr:tda. em bom est:ldo e 
gril.toit;\mente :lo Est·a<lo ; 

j) goz."\t·i'Lo de iseuç.'\o de direitos n:wa: todo 
o niaterii'll e machini~tuo:; impol't:ldôs. qmm.!o 
não houver similares de: · prollucçãc na
cional; 

l) ter-lo o di:·eHo de de~~tpj::>opria~ãc se
gundo· as leis ; 
-· ~;r) -terão-o p!'!vrregto dezctfu de tres ki.lo
me_tros de eM:\ hdo-do eixo dn linha, em iWe· 
jui:-:o de qunesquer ·_e:;tt•atl:ú; do E$ ta do e re
speit.ados os direitos úe terc:eit•o, ; 

.. .n) terão preferencia, termiondo o prazo. 
pnrn, em i~u;d(lade de conu!~.õlli, continuarem 
na direcção da estrnd;t.. - -. 

§ 1. o A estt•;tda. -podel".l. Ber aerea ou con
struidn.-l10S acostamentos da. c.,.ott·:\l.t.lei:cando a. pt·~cisa entre-Yi:l, ou -pa. r te aeren e- par te 
nesses acostamentos, seodo a tracç.i.o a •apol!. 
ou -pela. electricid:tde. .. 

§ 2. o Sendo a estrml:\ aere:a, podet•a ser pro
longad•• :lté o littoral. 

..:.§ ::1." -Não ha~endo quem queit•:t nc~eita:- a 
presente conce:;são c~>m as coodi~es acim:l 
estipuladas, poderá mMdn.:· o Go>erno ex
ecutai-a. :l•lministratintmeutte. 

Art. 2.• Fie'' t:unbcm o ExecatiNautot•is:ldo 
para: ~ 

16. :\1:\ollnr construir o :pt·otong:lmP.ntO •le 
Santa. Ct·u~ até ~a B•~rr:~.Mnns:l oa outrooouto 

ciaes, mediante coocut·rench\ .Puf>licâ e na 
fórma du. legis lnção \"igente, excepto ns que 
deverem, set· feitü.S nas estações e linhas jú 
construídas a juizo do Go\"erno. -

Art. 3.0 Para occorrer às despezas com os 
serviços especificados neste pr•'jecto,o Gover
no emittiril. letnts do Thesonro •lo valor de 
500$, ate o maximode 50 .000:000.$,pol' s·~ries 
de 5.000, á meclida das uece~ichu.l~ exigida<; 
pela. r~líznci'io dn.s oln·as. 

Art. 4.0 E~ses titnlos vencet·ão jnro ,!e 5·•; •• 
pag-o> Ç;emestra.lrnente, e ser:.1o amortiza.dos 
por sorteio.M 1':\T..iio de 20% de cada em!ssão 
feit:l dentt·o de um anno. 

Art.5.• Pa.ra. o set·viço dos juros e do. amor
tização ser~L destioo.d:t a parte de rencltl bruta 
da e;;tradt\ que par:.\ tal ti ,n se tomar precisa, 
conrorme :lS quotid:\des estabelecidas no pa· 
ra~mpho :lnterior. 

~Ü't.IS." Nos contractos pnr:~. p:lg:\mentos de 
obt·as e ·fornecimentos poderão ser estipuh\uas 
eh1usulas que permittam e accordem os p:\ga
mentos em títulos ncima referidos. 
. A_'!i.].• ~;\o PO!Ierá ser _ca.ncioníllla.,_a.rrec= -· 

dad:.\ ou ~en•lid:t a estrada de Ferro Ceott·al 
au tes de erree~·~ar-se o ·resgate, que poderá · 
ser f.:ito de um;~. só vez. 

At-t. s.• Para. occorrer ás despezas com as 
c•br:\s e estudos m~is u1·~entes. ê abe:to desde 
j~ o credito d~ lO.OOI;:'OOOSOOO. 
. Art. 9.0 Revogam-se as disposi•;·ões em 
conti~Il'io.- ltm2ueira .:!yres. - r[1·bano ele 
Go1~~;~a-

N. ~7-1895 

A Htorisa o Po<lc1· Exccctir.o a mand!>.r con- ~ 
.<t;·ui;· li'C$ lill/i<t$ ;i:Net.L< III'S ('(,;i,Jiç·j~;; qHC 

C$1«/Jelecc 

O Con~t·es5o X:tciona.l decreta : 

Art.. J.o Fica o Poder Executivo 
S<'lUO <\ ma.nd:lr CODSt.l'Uil' : 

autori-

mais ·cotm~nicnte, passa.n•lo por ltaguilhy c § 1.• Um:l l inha forre:1. da bitola. normal 
lnnçando um mmal para It:a~urussit. ou con· .de um metro dentro o em to<la. ao.xttn~ão dns 
struir sc:;nu•la linha d:'l Ceatral á Entre-Rio;, llinb:ls lle bitolà. lar::;-a. pertencenteS :.\ t"niã.o. 
passando por Petropolis. · ele modo a estabelecer a. continuidatle da 

17. Alarg:'r :1. uitola d:J. Estr;l\ht •ht G:t· bitola normal em toda a rede de communi
choeira n S. Panlo c uo pl'oloo~;\meuto mi- caçües por vio.-ferrea, da. C:tpit..'\1 Ferlero.l com 
neiro t.le Lnf;\yette n.lé oo~~e ~e encontrar :>.. o interior ; - -
oonstrucção, sem prejnizo de~tl, que m:1oter.i § 2.• Uma. segundo. linho. da. mesma bitola. 
:l bitola, de 1"',6. que, approximaodo-se e utilisa.uclo-se, t."\nto 

§ I. • Os ·estudos, pl:tata;;, orç:ttneutos c.l:ls quanto possível, do leito cla.s existentes. que 
-~· obras- menciooacl:ls nos nrtigos antecedeutes ligam a.s capitaes Fetleral e dós Estados de· 

serão feitos ltdministl':ltivameute por pesSo;\l ~li nas e S. Paulo, estabe!ec:a n. conimunicã
da confiança t.lo' Governo, · cxceptuados os re· ção por ,.i\l.·dupla entre essas cnpitaes : _ 

_ . mti~os.il.Jmha . •la. C;lpita.l-=a 1\Iaxambomba. § 3.• Um;J. tercei'rn linha auxilia...-do ser:.- -. 
- § 2. •.A construcção d:ls mesmas obras ser-l· ·viço ·suburbano entre'as .estações· Gent-r.al e ' 

,;_..,.e:;-:ec;g.tada .. por-empv.eitada~; .:geraes:·Qu- pa.r- · de Sapop·embo.;-no. ·Estro.dt~,:de Ferl:õ.Celitra.l'-2J'= - ·. . . ': .. --=- ·, :. .. ··-·. ..... . ·~- ' . ·:-: . - . . - .. ; . --···· ~, 
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. .c·Ó ·.sr. · Pl.·e~ideTL te - :\'cttamlp-Se ~- Í05~ SESS."i.O EM 25 DE .SETEliBR.O~ Dí': 1S95 
adea.Ót.~da a hm~~ de5igm~ p;u·a.- a.man!lã. a -
segninte ordem c! o dia: P1·cs:4cncia dos -S)·s. Arlhu; R!os, (:f" 'Ui!»-

.-. Vot..'lçiio·(lo p'\re.cer 0 . S3, de 1895, appro- !Jl:e.titlmtc~.Rostc ~ Sol-va (prct~de.lt~)- A.rthur 
vindo as eleicõos :l, que se pro~eu no -1• .~:os,_ (1• ou:e-pt·csidell!e), Rosct c S:lva (pre-
di:>tricto do E:>t·,~do utl Ptlt':lam!•uco e r7c:onh~- ndc;de) · . 
cendo deputado o O r. l:illt'·(;lli:mo B.tnaetr<~ a e 
·Mello; CJm voto em se~pw~do pr~pouU.o_ :~ ,\o meio-:lin. procede-se ú; cba.mada, á. qual 

: :~.'nonfa<;<\o uas l,lleSroas ele:çiJes ( dtscu~a.o respondem os Srs·. Rosa e Silva, Artliur 
uriic•~) ; . Rio;, Thomaz Dellino, T:n-at·e::; Je Lyra, 

·. Discn5$ão uoic(l. da emend:\ do . S~nn.do ao Aieucar Guim:~rttes, Sá Pebnto, Lima lh
projecto n. 67 c, de 189·5, :U!lntStt<\t~do <~S cury. Fileto Pires, Gabriel Salgado, ?.Iütta 
pesao<\S que dirccta. ou iud.irecta.=?ente tomo.- Bacellal', Angnsto Monteoegt·o. Tlleotouio 
rom pa:·te nos movimentos poltttcos de At:\-: de Brito, Cru· los de NoYaes, 8t'icio Filho, Hol
gôa.s e Go_Y.•1Z.; . _ , _ lanU...'\ de LiUln, Benedicto Leite, V!veiros, 

1." discu~'ão ,to pt'OJer.to n. l • ;:> A, ele lt:>~<>. Luiz D•ltniu:;ues, Cost;~. Rodrigues, Gus
'aútoriS;!.ndo o Poder E:~o:e:!nti\·o a pag<'l.r ao t.'\\'0 Vera.;;, Eduardo de ~rredo, Christi-

-~mstl'icto Fede!':\t=o S.'\Luo d:~ co::~ ta _uo gauo no Cr•n1., Anisio de·. A!>reu, !>ir~ Ferr<liro.. 
_compraclo ~ ror!lec!do pot' ,:;~:\ antori$\ç;i.o á Noznei:-a .l"aron:lg:.xit., Arthut· <le V:.\Sconcel
--poplllaÇão do d1strtcto em .sll:.. ; Los: FrcU.erico Borges, Gonçalo de Lngos, Tho

D~scussiio unica úo r-a.•·,~cer a. !4-! A, de m:u C:tlvacanti, llderonso Lima, Joii.o Lopes, 
· lS95,.SOu!'e a.e:neod:~ oí!e1:ecida pelo Sr •. To- Francisco Bene,·olo, José Bevil<lq u;l., Augusto 

_..Jeütino.de _ Ca~\'nlllo. e .f!Ut~os,_~_o- J.l.IO.l~~~ Sen~ro, .t'r:~.ncisco .. Gut•gel, Junqueir(l. .Ayres, .... 
n;' l44·deste anuo, que a~tot•is•• _:to Põaer Silva M:wiz, Triada.~le, José ~lat·iaoo, Artbur 

. Executivo ;1.couced:0r .<\ Allc1d!!S C:ü<W lh\- RO- Odt\Udo. Tolentioo __ ue Carnü!J.,), i\íartios Ju- · 
· __ clia !\ledt';tdo, _biQ.lioteca.r-~p- ll<1. _Es~la <!e._~ii-~_ 11ior,. Pereira <le Lyra, Güsp;n:. Drumo~oad, .· 

nas de Ouro Prato, um an:::o ~e }!cenç;1. _com · Coelho Cintra, Luiz de Auut•atle, Coroelio da 
· · ord~u:.\do -pa.ra tratm· ue sml. ~_:u!le;. =- • · Fonsec..'\, Lourenço de Sá, Medeiros e Albu-' 

_Cont!nuaç.'io d::~._ S• ~l!s•~ussao do:. -p_r9Jecto querque, Mig-uel_ Per:nambucp_, _Gonçalves 
n-;--ss :~, ue 1893, n.utortsando o P~tlet· ""Es:- !\1aia, Carlos Jorge, Fet•n:i!l•:lo!S Lima, Al'<\UjO 
ecuti~·o a contt·actar co~~1 o eogen!letro :\yt·~s Gó2s, Clemeatioo t!o -1io:1te, .Rocba Ca't'n\

~~~~Qeu.~'l.rva;lho _e Sou~:L c J!!s!: Aug-~sto.~ !- cant_i, Octavi:\n_o J.ol!rei_ro_; _Oirmpio 4e Caro
eira., ou coro quem melilor.-~s vant..\~eu, olrete- pos, :'II~nezes Pt-a.do,-- Gaunmano .:.::t·a1.tl, Gou- . 
cer, a. coust:.'acção. uso e ;oso d~ t<m r:.u!tal veh\ Lim.".., Ztlrua, Snntos Pel·eit-:t, Augusto 

1errêo-u<i e::.:taçã.o de S~po-pemba.-a·!lhado Go- ilé Freitas, Xei..-a, . ?.liltoo;-·Praudsco SCJdré, 
vermtdor, c outros melho!.·:une:J.tos, oas con- Tost:L, At·!stiues tle QaeL"'z;. Edu:u•t!o Ramos, 
diçOe§ que_ indic..'\; . . _ · __ , _ .Po.ula Guillu~r;i.es, \'el'gne _úe :\breu, Leove
. 2" di.:;cus:;ão do -pri>Jecto n. 152, 'M 1S9?• gildo Filgaeira:>, Jose. ll?uac~o. Fl:t'\'iO de 
reor<>a.nis:\:Jtlo n co:·pol'(l.~iiio. dos corretores oe Ar<tujo, Io:.o,.ll·in-ues Lima, Tolcotiuo U.os S:m

_faados puulicos e _ prov)dell~t:~ ;;obre . as .ope- tos; ::>~bastiiio7L!l.ndulpho, Maroolino :.roura, 
·raÇõas dos corNtores t'e;t.ltS:td<'S nas bois~ Pt\r:~.n!tos ~lontenegt•o, 'Atim.yde Junior, Tor
o!Dci:~.es. (Vide o pt•ojecto· u. 1.21 de IS~>-J, qnato Mot'oit'<\, G<~hlino Lt!rato, Antonio de 
substituti\·o M sob u. 227 de IS9Z); ::>iqueir:.: José Cal'los, Serzcc!ellc Corrêa, 

-2•-úiscu:;siio tlo projecto 11. 219, de 1893, au- F1·ança C.wvalho.Osc:tr Godoy •. 'l.lciudo Gua- · 
torisa.ndo o govcrao 1\ in~•O\.':\r O_ C!>Dtr-..lcto de u:1.bara, Americo àe Mattos, Li:::ts de V:l.SCOO· 

.que é ccSSIO!l:\!'Í:l. o. Comp~nht;\ G<!ral de cellos, Alberto Tot·res, Belisario de Sonza, 
~elhor-J.mentos do Maranl:ao, segundo as A"'OSlinho Vídal, Et•ico Coelho, Fonsec:\. Por
bases que apresenta_; _···-- - _ .. _ -- tella, Euzeblo d!l Queiroz, Silva castro, Nilo. 
· 3> discussão do projecto n. 97; de"'S9<>~ au- 'PeÇi\oli'a, Et•nesto · ·Braziiio; Julio Santos. 
torisando o Podet· Executivo :l. traosr .. mr ao Barros F1·anco Junior, Sebastião de Lnceroa,
·qua9J,·o do exercito e incltti~ como effectivo P;Lalino de Souza Junior, L:to!lulpho de 
·dn. brig-.ula policial da ·caplUl:l' :Federal, ·.oo ;\In~,,ll\iíP.s, r.~ln'ipillinn; Lima:·nn:wtA, C:ll'V!l~', ' 
posto que j~ e:s:erce em ~<>m~tssao, o ~aJot· lho"'l\!oat'ào, J:~Ioateiro· de B:~.rros, Ch;\ga.S LO· 
.auxiliar techoico do :\Iinmtgno d:\ Jt~st•.ca. e bt~to, Gonçalves R.nmos, .'Luiz Det:;;i , Fet•raz. 

·.Neo-v::ios rnteriot'e$ e llll'clt"e> tl•J e:.::~:CI t oBe- Junior, Fortes. Jur.queirn, Francisco Veig:~., 
·: iie~eüúto de ·scuitt ~rà;~nhileS'. - .. · ::\l\:,, .. o.l3otelliÕ, Leouel Filho,-·octavinoo de · 
-· '·· : · • .,.. _. - h. • 4,.. ~- · · ~ · Brito, Ll\mouilier Gol!ofreao,_Rlbi!it·o· de· Al-
.. - '~evanta-.,e n. ses..,,Lo_ as 0 oro,..,~ .., -mt,au ·meid:\, r~e~reir:\ .Pires, Valla.~Lres. Qúp~rtioo 
.-.:19s.- · da"Siqueira,- Roàolpho '::A:I.lreu, .Pinto : da Fon-::~: 

· - . . . . · seCo., .Mt\tta. Mnchado', :· ~<\rthuc Torxes, Ma-: . 
-:..:.:::.::: '-;:·_ ,-;:-':-~ : .. ..;""-::=~~ 'rioeJ;-:::Fqlg~~cio~~Ol_e.~~~-:= Ma.ci~!;::--~?-j!':is~~ 
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· Ca.v.áÍCanti, Cost~ l\1~h:ldo · Carlos .dns no · julg""àgJe~to da eleiçc.1o do 4° districto de-
. Chagás,- Alfredo E:llis, Francisco. de.J3>trros, P~roAI.nlluco, eu respcinàeria a S. ex. com :i. 

Paulo Qneiroz, Domingos de !lio~-=s, -Cl.Se- proJ>ria. l&i, com· a .. 1ogica, e com o jul!!a-
miro da. Rocha, Altneid<t Nogueir;~, Dorntngnes meu to qne se te•~• rei to e· tem sido cre.'\uo p-re
de Castro, Dino Bueno, Costa. Jucior, Gust•~•o cedente nesta Cama.ra.. 
Godoy, Adolpho Got•do, Bueno t.le Andr<\da., Ut·:;ia., :ir. pt·esidente, que eu, s~rvindo
Moreir-a da Silva, Patlua Saltes, Herculano me neste m:.meuto da paln't':-.l, embora rraca. 
de Freit.\s, Po.ulino Carlos, li'r.>ucisco Glice- com z-elação a . este negocio, viesse dizer á. 
l'ÍO, Furtado, Hermene~ildo de Mot·:\es, Alves Ct\r.lar•~ que, si porvent ura, fos:;eru neces
de Castro, Ovidío Abt':~.u t.es, Urbano <le Gou- :;;\rias quaesquer informações, que mosh-as
veia, X:tvier do Vallll, 1\Iaria.uo 1~\mos, . La· sem a lx!Oe1•oleocia, a. .iostiç(l. e o ria-ot· co:n 
meuba Lins, Almeiu(l. io·rres,Bt•:>..zilio <!:l. Luz, qtte julg-uei ''s e!eiçves do 4" distl'íct(~rle Per-· 
Lauro !\luller, P;mla l~amos, J..'r;mci.sco To· n::tmbu~o. com o maiot· prazer Yiria dar
lentioo, Eruilio Btum, Fon~ca Guim<!ri.ies,' l~es eSS;tS ioform~ções, sioão eSSl\ S:l.lisf·~
Ma.rtins Costa., Mnrç;:. l Escolxtr, Pereira da. ~'<lo. 
Costa, App.tl'icio !llnriense, Rivadt\Yiu. Corrê.'\, Comprehende a. Co.mar-.1 qne, t -:ndo havido 
Victot·iuo .\Iocteiro, Aurt~liaoo Barbosa, Pinto um voto em sepa!·.ldo de dous de mens dis
da. Rocha., Vespasi:mo de Albuquerque, Fmu- ti netos colleg:as de commissi'io, a discussão!:& 
cisC;O Al~ncastro e .Petll·o Moacyr~5(liõ.) I ~·~~'ia. de:-tl't\>a~.ratalm:_~te,_ e o ot·~l•lc dese: 

Abre-se a sess."io. Jll.rta enl.lO m~·:t:lr a es..;:es t!Justre:. colle~. 
. . . . que, por um hgeu·o eu gano, elles persuadt-

D~m;:am de compa.recer com· c:t.nst p~tict·l rnm-se do. ·neces:;iú.ade de IavrJ.l' um >oto 
l(:l.d_a os S:-s_. Costa. Azevedo, Coelho Ltsbo:\, em separado. 
-~neas M:\rt~ns, Torres Po~-tuga~, Ped~o t?o~·· Pot•que, Sr. -presidente. c que tinha co-

... --ges,.Helvecto ~on_te, C!tD~teau~.t!~~~-'-'U:~tat_? lhido .•. co111o rehttor. coufront;tudo as ':\C tas 
-T~'I'""!~s, .Mm•ct~nllo Ltns, r.!:\noet Gt\~tãuo, da el~í(;<io de·Seríli'l1aem-este "nu no: com-ns
DlOny:;:o Cerque•r.:~.; Poct_çe de L~ou, · _Ur~a_uo actas do anuo p:ts$a.do, e qoe a.$ eleir;Oes deste· 

. 1\f::tr~onde:s, -:Uilleld~ · G.o:nes, :lo~o Lu!z; _'V ar. .auno, . otrerecidas qua::;i .á. ultim;~ 1'10!1\ pele>-
d,e_?.lellf?• ~o:LO P;m.Je; 1• heoto:l~o de_ :.\~a.g-a- illustt•e impugnante. "o ·sr: ·Jcse· l\lt\rillno, 
lnaes, ;,uo:Lo d;\ vuoh:\, .~:tm:l:tme, Cmcmato t.'\mbem ei:';tm eleiçõ~;;, nü.o simples1nente 
..B~~ .. .Lmz Adolpho, (,arncctolo e _ ~np-el? _sospei tadas de fra.uduleut:l..~, mas efi'ccti>a· 
Ptn,ne;~. E _se~-~u$:1, I>S ~t'$. Cuni_l<l. Ltma: mente fr·auduleot&;.1>0rqae~a-mesma-S• sec-· 

_ ~~~~~-~e": ' ' leu·a. d<~ i\,ora.es e Albet·to ção ua eleiç;"io Jo anno pt\SsaJo .•. _ _ • 
· .. .. · ~ . ... . O .SR. PRt:StDE~--r:::-Obset:'t'O a 'V • Ex-

E'_lid<" e sem debt\te nppro"l'nda a neta ua que não pó..le discutir niatéiii encerrada; e 
- se~ao .:u:.tccedeute. _ <\ vist:;. do Re,.imento, espero qua o nobre-

deputt\tlo não ~exceclerã- lios limites de uma 
explicação pe::,--soal para. que pediu a palavra. O Sr. Genrlnia.no Brazil (pal·a 

- uma e;,;plicação 2lC$SOul)--Sc. presiclente, ,t~n
do-me 1·etirado no. s~~:tl.~·feit'•'- da :Sem:w~t 
pasS<\dt\ por mo li vo de r.orç.-a mt~ior, para fót'n 
·desta ·capitt\1, nãó poui::~o 1ll'ln·êr, co•no reh\
tor do parecer Ut\ COillll!lÍS:iii.O, qué apurou as 

: elekões do 4• distt•ícto de Pernambuco, que 
a discu;;siio sobre ellt\ se i1ou ve:;s9 le>ant:\clo 
por ·pat'te do Sr. i1eputa\lo · José biariauo e 
de ~,Jgucs ·p~ucos mais,. ·e si ilou11esse encer
rádo.essa. discussão na sess'lo de hon~m. 

o Stt: GlmiXL\Xo · B!.uzr::. - !:\~o. estou 
fazendo sinüo dar l1tnt'. explicaç~\0 re~~cnl ;. 
mns como sempt•e costumo. respeit;ll' n.s ndver
teucias de V. li:x., uão teut.lo jámt\iS o.berto 
um preced.ente nest:l. C<\.m:tra que me p.onba. 
e:n antagonismo com as boas nol':Ua:S, eu 
dt!L'\o de tilzet• as reflo:;ões que ha>ia. pre
parado, e que ensait\-.:i\ ueste:m~.mento, uni- -
camente para obedecer. a. autorviwe de V. Ex. 

E sento-me satisfeito por ter d:'l.-'10 coobeci
meuto ;\ Cam<\fa de que minh<l retinida. 
desta· capit;\l não te\·ej)or1ilõti;-o exctusiva
meute sinão oecéssicla.de que uão haYi:l pre
visto superiores e de forçu maior. (3!tlito 
·bem ; mu~to bem.) 

Desejoso, Sr. presi<l.en te, de cori'eSponder :i. 
promess:l .·.que-.dzer:\-8. esse men. illustmdo e 

= honrado collegn, o Sr. Dr. .José .M:l.riauo, 
ro:.:me ·absolutamente impossivel razel-o, 

. porque obs~\ra.m-me . di fficulda~~;;; . que o~o 
havia prev1sto, como :a. da. mtnh:~.· ausencta 
desta C<tpital. ·-

Não' fõt•a isso, Sr. presi3ente e eu teria · O S r . José ll~o;:o.·.iar.o (p~;·a u~ 
•· ·-: :res.poncliuo .. t~pico. pOl: . topico_ às .il.rg~~ões expUcaçtlo pwoal)"'7Sr . presidente,. pín~ueO'l; ·:.~: . 

·· desse . distin~to .. collega. ref~r~ntes a. e~etÇ<\O; mtú.i c.lo:lllle eu;-póue esttl.r · certa ·a Cnru1U'a, : · , • 
. -e :nostrãria: â. Cnrua.t•a, ~~. quem IP.e ~~e o de-:= l:.~.stimou. a ·ausencia. do _nobre re_l::\tor dt~. CQm-· · 

.: . .. ver_.de : informal' detalhado.meu.te sobre. os .miSSt~O. . ~ •• 
incid~iltes· dô:.'ti'n:balliô dn.- cõm:nissãQ; - que· _--Nem eu posso ser.~_ccus:tdo .. cln.mtnl~:l.Qfl!:-____ . 

:: __ _,__com a;.:Iei e· obsetmndo o ma:tiinó escrupulo,. ·cella de desl~ldade. ou· de des.l~~~mçao paro; - . 
. :~: ~~Çi-::7~ ~;7..;~:_-:_::-~ .... -:: ~":3_:::::~~-:f~~-~~~=~:~:;:;~:._.~ --~.-·-· ~:: ~ -~;--=;}."::.:-~: :_ ~ ~- -~;..-~ --- :.~-~ _._ ---.:. ---~ -- . 

.. 
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'· 
com s. El:., por tet• combatitlo, c:n sua o SR. PRESIDE::\l'E- 0 nobre deputado estã. 
a.usencia, o p:\l'ecer que S. Ex.- poz em dis: excedendo os limites.dà explicação pessoal. 
cussão.. o SR. Josi: .\I.-\RL-\.'\"0- Pelo coott•ario, estou 

Si alguem pndesso merecer censura. ne;:se na explic:v;ão pes;:soal. 
caso, ~i o c::~so tosse de censura, seria \'. J:;x. 
mas,~~ y. Ex. ro~e censut'3/Jo, eu seria 0 O Sa. Gnn~I.Axo Btu.zrr.-Peço desde já a. 
primeiro :\ corre;· em sua. defesa. }XI.k\'n-ü, pot·que não pos;:o_ consentir que se 

S1·. pr_esidente, v. Ex . me ha, de permittir digam t:~.e3 cou;;~. S . Ex. S(l.bc que ti>o a. 
-·embora . .::ham:lndo-me á ordem como chamou mal:ima coutlesceudeucia . em protelar n clis· 

ao nobre dep11tado, chuLmando-me ao Regi- cus:>ão · 
meu to, V. E:-;:. hn. 1le. ter para commigo a O SR . JosE MARIANo-Não lm razão para. 
mesmo. condcscenrlencm. S. Ex. se molestar commigo. Quamlo pro-

~· o SR. Pn.EStoE~TE- :N"ão tiv-e .coudesceo- curei a S. Ex., 1?etli t~bem licença no illus-
rlencia· algum>\ com 0 no•b!·e deputado. tre deputado pelo R. i o de .Janeiro, po.t~\ o pro-

Quando \'i que s. t::~:. desvil.\\-a-se d:t senda cw•nr em Sll>\ C.'\$<\, :\fim de lhe dar qualquer 
: traç:v:lo. pelo R()~i;neuto, chame!-o ã or~em e explica~ão que se tornasse necessaria, e S.&. 

0 mesmo ri\ rei il. v. Ex. respou<leu-rue que o acct!sso de sua casa er:~. 
f:-ane<>, como já o 1m 'I" ia si,lo p:\1-:t o iltu:>tre 

O SR. Jo:;Ê !\IAR.!A:->0 -Pois bem,. peco a deputado pot· AlagÕl!S,-e que estaria prompto 
V. Ex. que. quilmlo v-i~ que ~t! des·do d~ >treceber quo.lqaer expliroçiio I)Ue eu ti'l"t!SSe 

· senda traçadtt_ ~lu R.~:;•mcmto;. me chame a ((~ dar. 
ord~nl . .- · . . . . 

~ ·.· _E_ nem v . E:~: . póde !;e molest.~t· -po~. eu ter E!t fts~ e tenh~_?,.. d1re1to de. -r;~~n·, ~ue 
dtto r10e V. Ex. n:;ou de• condescenden'clít, por o retn.or ·<.o. ~omnu:_sao, _que . aliás_ ch::,peosou 

--=,;·---:·que er:l.:_"dal' (1, v . ' l~x·. Ulll u.ttl'ibuto ·da ·doçura .toti"S -:\S COOStd_:t~ilÇOe~-lffi&gl~l\V.etS (\uran_!e 
~··com o-que v. e:x. de~itt :\té se vangloriar.. es~e processq,_ ntl~ ~eyt~-~t:· ~~txarl.o parn. tao 

. .. ·si eu Llissssse ou<! v .. Ex. tinh:t sido du:·o tarde a apt•eseutaçao_ dos·l>apets. . . 
·:- . .. ê cruel,~póâi:l. 'zail;g.at•-se commígo, !UM 'dizer o ' SR.. GE)!Th!A.'XO· BP.:.~ZJL ·-:- Peçó..:..:l. pal:\- .. 
. . .que v. Ex . te'l"e condel;ceu<ieocia para com o· vm pal'a uma el:plicação pessoal. ~. ·· 
- ..:. seu colleg-a; é signifie:-~r qna v. Ex.' se re- . ''OZE~- Oh i oh!. 'oio"é possível. ( PI'Otes· 

·· c?mmend:1 :~ t~dos nos. 11eb cordtu-a ·e m:1.- :os . .Sussurro .) ' · · -·- -..: 
c1eza de pt•ocechmento. · ~ . 

--~~- " : Eu oã.o >ou discutir ::\ eleição~ <!e Pt!roam- O ::>P.. . PR.Es.IDEX.!~ - P~çO hceDÇ<'l ao nobre 
·,-:-·' bUC('I.-ma:> tiuhadtOUteliU - e tenh~ltoje ainda. deputado,. o· :51' . Jose.l\Ial'laDO, p:tra lembnr

. nzi}Õ p.'l!~l. me quei~nr de que o illustt-e depu· lh~ o que dispüe o art_: 1:~ do Regimento. 
-.~-- -tado ·:lã.? llouvesse tl.'.azic!o . pa.ra.:-o :sei? •la « .:U·t. 133. O tlevntado . que quizer e~li· 

comnm:>ao n act:\ dn ele1v;lo de B:n·rea·os, c:o :· nkumn expre:;são c;ue nã.o se tenhn to· 
. act;\ aliAs !hls:-., que á !llti!na 11om to~ ::pre- mal!o no seu ''::n·da~eiro s~otido, ou produzir 
·--sen~da, c dn qnnl :;o tt\'G c.o~hec1m~nto um facto de~conhecalo ,\-Camaro, qt:c · >enba. 
depo1~ 1lc ht v1•ado o par~:cer e de le1ta :t mmhn ao C>\SI.l <ht questã.o, o p:>derá fazer. Neste 
contesta~ão. . .. C<lSO, JlOt•ém, uão será permittido ao deputo.
. _Tamb~m tenl~ora~ito parn. seot.tr .9ue S. E:~:. tio excec.ler _os limites.restrictos da. explic.1.ção 
nao honYesse dJ$CUtJdo 0<\ commtssao :t ques- ou protlucçao do facto parn que tn·et· pedido 
tão da eleiç-.Io de Seriullncm. e não houvesse a. pnla.\'l'n. -
fJ~~~ado as .. l':tlsid::des n. que ag-,orn. sere- _ « :~s r~ctifica~ves, porém, ~os discm•sos se: 

A elei(;":io tie:;sas dua;:: secçli~s traziam a !SO- rao ~s~_l'lpt<IS. e .. entre_g~~s a :\I~;;:\, que·.n.s 
_Jução deriuitiY:I. elo assumpto, e !'Ó sinto qne mautl.tr.t ,pubh:r~· no ·J<olnal_co:U ~~~e ~ou>er 
S. E::s;:. se th·csse· sileoci:trlo complebmente couU-ücta.lo, e::.t,\ndo e.il dev1tlo:. tcuno::.. » 
so!:lN o a.ssumpto, rccel\eudo, :i. ultima llor-ü, Ora, o illustre deputado apenas si tem li
em sua. casa, de müo para mão, a acta f<tls:\ mitado a. l'eprcduzir o assumpto de que hon
de Barreiros. tem larg<tmeute se occupou ; está entrando 

( I i1te;·;·upçí:o • .tlj>(wtes áo S1·. Gcmíitirmo 
Bra:;il.) 

em discuS$ão de ma teria encerrada. ; por con
sequeucia. peço '" S. Ex. que conclua as 
sua.s pon:Jer>wóes. p:~.ra não perturbar a boa 

Posso ·. dizer m:~is aiada.. Quando tive a ordem dos trabalhos da. C*ma.r:'l.. . 
"honra: de- k' i~"cns<\ de S. Ex. levar-lhe· uns · O Sr.. . J ost ?~'!ARIANO -'--Yoi terminar·; Se 
_':p~p~is •. ~n~qn;tt:ei)tl o Sr. Coelho_Cig~ra,q~e uão fosse por :· desag-radar; .. eu :pedet•in. a v~ · 

: ~p~o p0Je,. P.Or~m. escqndet··se tao. bem 9ue .E~. qpe me dissess~ co~o s.ão traçados ·os-~!:--
. : .. -;::-t~a.o-i!~IX:\S~~~~-~c~up~o so?re o. ~~sa.-Ora, eu· nntes ~e que falia o :Reg1mento-.- -· , .• .,., · -c 

_. _· ... :perg-uotó, Sl.eraltcJtó a presença. âo Sr. Coelho ·:Não estou discutfndo · a eleição ; estou e:t.::. 
=~~,õ~iÍltrn.:em~ca:S.'l'de:S.-E:~.?:(Apât·t~'f'J.-':''õ=:-=.-:-,:. :Plicarido _ UJ?.-:; inçicl~téi'_:P~o:v~ça'çlo - polo-illus~ · -::- - - ·- ... ... :"' .. . ·- · .... -- .,._ ..... - . -- :;'" - --..:-:---·~ -=- -~-- .. 
.... ~ ... ..;._ .c - .. . " 
:z~~"-;,·.: .. : .:...•.:.::. ·: -:::...-.· ... :: "".:!."'- .: .......... ;~ :- ·. ·-
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.tre- deputado, .. Se. G.eminiil.no:·~ ·~;~:~il e não . :íi, sem\ lebate · appiÓvad:t 'a R~da~~~ft~:ü .. : 
sahirei dellé: · : · · ' · ' ·: '.- ·''. '· · 7 

: • • • do projecto' õ. H <tA; «e -1S95; 'para·ser.eô.'v41.-- .. ,;· 
o Sn.. Ovrmo Al\RA~~TES _v. Ex. est(t 'do ::ti> Sena,lo. · · · · ' · · · .. · · 

apenas protcl,.ndo a que$tão, pa1'à ;~5.o se 
discutir a amnistia. . QR.!JEiv1 DO DIA 

O Sn. •• Jos-é :'.lARIAXo ·-:Ora o illu~tre •lepu-
t!\.\lo sn.be que elt sou Uio. itlter:essa•lo. nó E' annunciadn; a vota~ãé> do parecer-n . 83, . 
assumpto·como S .. Ex., e não_teollo em,p,enho. de 1805, approvaudo as eleições a que se pro
em protelar. - c Cédetí no 4" distrieto·do ·Estado de · Pero:un-

- biléó ·e recouluceudo tl!\putaao o Dr. -Her
: O St::. . OvU>IO A'BlUl'iTF.s- Tem empsnbo, culanc• Baudeira do .Mello, com voto em· se-

porque sabe que ella '\"ae cahh· • !Jarado propondo i\ anoulla~lo das mesmas 
O SR. Jós}: 1-!AR.IAXéf ·- Diz in. eu, que es- eleições (discussão unica). . . . 

tranhavn. que. basea.ndo·-so o resultado da. 
ele:ção nas act~s de SerilliH\em e d;~ :3" seccã.o O Sr • .José IU aria.no (pcZa ord~m) 
de Barreit·os, S. Ex . nfu> houvessJ traútlo·:lo - :>r. presidente, penso q9e não preciso -re
seio d<l.. eommi:;~o esse> docnmento~. quando querer à ~amar,~ a_ prefel'eocia paril. a vota
~ &'}bitló que 3: ach de Ba:rreiros não foi tiem çã.o em pn01eh·o logar do voto em separado. 
rem2ttida-.áõs üctores do: votCI P.u1 ·senarado, é· · -· . · · ~ · · - -· ... -- ... 
Só depois elo tn~o CQDS:Illklo . i<n que eu v; na _,O ~n . Pm;swE~·~·~ 1 'V· B:.::. requ~r prcfe· -
secreta.ri:\ ess.. acta de qae hontcm faltei é '.,nct.~ p:~ra. ,\ vctaç;~o · 
que oJierec;o M illustre dcput:\l:lo par::1. qu~ O Sn.. Jos~ MARL~No- Si V. Ex . ~cha que 
S. Ex. veja r1uo não.está complet~ nem veri- .õ.e.v.e:f;~zel-o, raÇo. · -

-·-·rt_cada,-- ----- -·-:-·-- -:·· ----~ _.:_::._:..._ ..... __ -... ... .. .. .- "' · ·'" - · . ·-·p -V E. S · ·; · -· ·1 t' · . ; d · . q SR . . Pr.J>::.tD~NTE- -N,to--pos,o--gUtar-o---,-. ~.co~ ·. x: , _ ,r_. _,_pr. e,!· .~~ .. ~_,_ q~e ~n~o e ·proce•limento do .. nobrei:leputl\do~ · - .. + .. - · ... : 
offerecer ao 1!lustre deputado' es.;a act<J. · ... · -· · ·. -· :· - · · ··· ·· ·: .. - .. · · ·. 

. - - . ·- -... - o~s~~~ ~(•SE 1\fAP..TANO-Bem sei que v. Ex. 
- -.O ~r •. _P.res~~e1rl.t.e _A -acha que u~o · é !IO,:~o ment~~;:n~s ~ setidp ·a.pt·e.senta}la· ·· • 

o nobre deputltd().Se·refere fica sobre·:t Mesa. n.~ .elelÇiiO de t\l~ . .,oa~ Uf!l.a ernen~a,.st V. ~x._ 
· .pa;a~ser· exa.mlu:l.d,~c·pelo:s_sr~.- deputtt!os, qua .. ?!lj:.~l!~e-qt~e. ~~~e. P~~rertr ~r st, o. v?_to ~m ... -:. ·-

· quu~e:·e:n . r,~ze:-o. _ __ .. · . . :sep.\r:\do~ . que o f,t~t. Depoallo nas.suas m.ws · .. -
. . . - . . c-req,lertmc:nto que· faço p::tr;~ se votar em 

.... _-v.~'~}e.~-:S..~-~-·.e~p~!!'2~S~:. ·,. -·-· :prjmeirq l!Jg<\r o voto: eiu .se~a.rado: .. ·, -.. ::- · 
o ?tt .. i o . SI~CRÉT,\.~iõ -próc~de ~ lei tul;i'do "'() s'R.~Pl~ESlOE~TE .. :.. v :···Ex:. enltio' requci;"-. ' 

.segumte -· " prelereoci:t ra.ra. o vot~_en~ s_eparado3. - . ·. . . 
o SR. Jose: ;\fA.ru,\xo-Sim sen.hor.' .. .-.. - · · 

EXPEDIENTe 
• ·. · , . Coosnlt•\da, à Camarõl. não couceue·a. prefe-

Oill<;ios: 'renCia. pedill~i. : · · -· "'' · ...... _..- ... ~- · -'--· 

. .Do lll inistel·io da _.Jns:ti~-'\ ~ Negocies !nt~- E' posut n. Yotos e: rcjoil:J.ua. a. . ementl.i do 
riot·es. <!e 2:~ do cotTente,, euviando os requ~- Sr. José Jllariauo, ofl:erecidn. na ·s03sit.o <te .
l·itncuto:; dos me:Jicos dn. hri;;adn. policial hontem, ;i.,: cooclusv<l$ do parecer · n . 33, de 
desta Capit:~.l ·p~úindo eqnipnra.mento de seus 1895. - . . . · .... 
Yencimeutos · no~ ·· t!os medicps. flo corpo de 
bombeiros. - :\' Commissfio Especial. encnr- . E' <l.lllinnciad'•'- a yota"Çãó 'do~ p:U'ccer . n. '83;-
re:;ach~ d:\ clHSSitic.'lç;1o d:u; repartições fe- de .1895. - _ · - · 

:dera.es. . . · . . . 
:Do Ministerio ·dos Ne::~ocios d<\ ·Fazet1rl:o~ de O ~r. -J'?sé 3:Íar.iano (pela o~·áem) 

IS do corJ•eote. satisf~tze{}rlo a reqni;;içiio desta. requer vot:içao no:nmal par,\ a conclus:~o. 
C~mam, no o!llcio ·n. 195, de 2!c) de :\goõto . Consult:~•!a, a Cam:\1':\ oão approva o re.: 
proximo tipdp.""' · .. -\.~~:q!uomJ<>z n. requi};i,_çiio __ q_u~d:pento (liU'·J. n. ·vota~.ão nomiual. · · 
(O.Sr. d-"putado Aly:wo .. Sotelho). - ~ · · · · :· ... -· . ... 

Rcquét•illiÔnto de :Ma.ria de· Castro San..: · .O S r. Eclua.rclo_ ~aJno!S . .(p~l.ft 
thgo,- pedindo relev;\ção• ela ,prescripçiio:· p;'lt'U. <?Ttlen!2 - l?cclar:\ qne se estl\'OS:Se presente 
í•ecebet' o··llieio - solrJo·:~ i\-':.Commissão de Fa.-·· a.ses;ao de .. hontem qua,ndo . se. Y.9.t.<?u .. o. p:r._~:: .. 
r.ezi<ht-. ·--· ~ - ···, :· .:._: . .. · : .. .... : jecto·a r.esp.eito. do~ B~!J.CO~ et!lissç~e~.!.vo~<~l}t: .. 

.. :-- -·,:_. · .. ·· . • .. .- contl,':\·0 pruneu·o prpjecto:· .. · .·._: · :,-
·-.,.. :-- ·o ,·si-> :E>.~e.~i,~<?!Í:~e:·::-:~~-~lli\ verid_o ~ .;:. -EIÍl-.seg-ni<h\... são: §.t~c.ce:>sí;va.m~.n ~e~ .. P.ilst~_;t_:~ .... 
· : . Ç>ra..cJo.r'~.'.-ioscripJ.g~ nQ:,e,-;pc~i,eqtc_, .!~'($,~ .i~: ,votos e-ap·prov:<lrlas a.s: ... s~gúiuçeS:!~oiiclns~e~: · :.:. 

··:_··.·· >:f!~~~~~~~~~~)I'J0.~:;~~~~~~~:~i:r~·.'(~~~-~~ '.a_o~;1:~·;:~~~r~~~~~~~h~7z;,~~$~~=~.~~~f~~~~;~~1~~Iif.:f 
·--:·· ·, 
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ANNAES DA' CAMARA .·_:- _ 

., ·~. . ., .-. 
~: :,_ :·.-.~_:; ~l.<qu~--: sejam : :aPr·ro~~à;~s .- a_s eleiçõ~s . do -~ ··o .sn.: . . A u&usTo DE · FREtTAS :~·E, po~;~sta· 
.• , · --~~'distric~o -· de Perm~ll:lln:co. proccssn~~ts.:m va.lvula que se salvam as boasmtenções. ··· 

· ;,O de !)lalo do correu!:~ anuo, com as lllllloa-, o Stt. ZA:IIA-Boas intenções ! Infelizmente 
' · · çõ~s Mtada~ r.o co~·po_d~ste relator~o ; , j o fio possui mos 11_1eio algum segn;·o de penetx:ar 

. ~•, · qu.e ~Ja. ~cc~1to e procl:l.m:l\l~ depu.adc as intenções alheias. vs genios vivem muit:J.S 
.... , _ pe~o :reter1t!o dJstriCt~~? Dr. ~-Ierculano J3an- vezes com a c:1.beça. nas nuvens e por i:iso 

.," __ qeJra. de Xre1!o. mesmo não eoxer.~~,_m ns pedl'a~ em que tt·o. 
·peçam e cailem ~no caminho ordinario da 

- O. si·. Pre!;i'd.ente .:_ P.roclàmo viàa .• 
deputado pelo "1• distJt'icto •lo Estado de Per- Frederico H (ht Prussia. costumava dizer 
nambuco o Sr. Herculano B;ln<leir<l. de Mello. que para. perder mu;t provio<.:h~ uasto.va ·en-

E' consir!era.cio pre·judicrulo, 0 v~to en! se- t:'ega.r o g-ov:erno de!~\ <t um philosopho_. ~orn 
parado da miuoria dá. commiss:lo ·di! Petições se~1so_ e _pro~1dade set•ao sempt·o as qua.hda~es. 
e f>oueres. • pm.lclpaes nos homens do goverc.o. t.4po1a-, 
· • 1=~=-- .. · _ . dos. ) 

. -~(,-E ·a,t.\.~>.~lr!.c.!!l:':lS. ~ ;:u:;cuss~~ um~ ct;t eElend.:\ Se:ihores, a minha. posição ncst:i Garoar.• e 
: . :.Q_?· ~.JeC:t·o u. :)' C. (,e ._89~. am- conhecida . Não pertenço :1. nenhum dos 

:~ ... _ ~·..::.ll_!~ti~~~\~ q~t~-d1rect.~~ o~ l~d.tr~ct*:"-.. -grupos em oue por-v·eotura se divide a Ca-. 
, -::Il?e~te,,tomara:n part<~ ' u~_s mov1men~os ·poJl- ·nim.':-. . Sou tim ente insulado que disponho 

· - .. .tlCOS · ~·e Ala.go:ls e G•o:r_az · - ,ipeuàs do meu :voto. ):ão comm:\ndo nem sou 
comrnandado . . o mc•t illustre collega, re
presentaute de S. Paulo, é o primeiro :\ 
rêcónheeer que uão ·n1ilito sob ·sua lian
â~ira:- --,-·-·- -~-~--- ----- -_--- --~-------~-

O Sr. Zanú.'L (m.oviment,? <le attcnç,1o, 
. · :·- -- _p;·o(umlo siZencio)- Solemne cori10·foí ·hontcin; 
..,,_-_ - .:-::é:-ainda· ·lloje-o·aspect·o-deste··rccinto-·toclo:.- os 
.. : ·:··

7 = ::_Ssrs:~deputadôs :·em:smt's·.ca.deil·as .: .da lerias e .... -- ·- . b...... . . " 1 . -- ""! . . . ' 1 . . . . • .- · o~:s~~~ - PltANC~Cô GLtCERIO- Com gran,de ·-· .· ... ·.,·tr~. ur.as rel>.etas .( .e..espcctaa.or~ .. E;_sta -csp,~- . -
·:";.-'-- ·. :C4J.C.ulo · impressior.a:.me-·- ~~M -- mesmo·-- támpo sentunento meu. ' 
:. : ~.;,, ~·animà=-me ~• :éuniprir ,con'i tod:1. :a. ·-liombrido.- 0 -Sa·. ZAl\!A-Rompcudo este deb<\te, não 
:;·· ~'~de~'o_s: meus· ·ae'vei'eis.~ 'M r~presei1t~rite ·ua tenlio_uem pos§p tcr·a pretençfí.o _de' traça.r ii: 
~-:'-'::''~~P.~<?•-:--~'·-::~~j"' 4r.· ..:=·-~- .:.~. ---"·- ~--- _C<tm:n·:• .a -linh:•:~_e condncta-qu~=deva-seguiJ·; .
' .. ~:- ' --J\ssuinptos d~sta n::ttnrcza. e >obre os qu:-tes m:1s tão somente dar a opinião e ao ele1toratlo 
. ~-=·::-t~-~~"'?e·. p~o~ur:1:dQ. 1.\p;ilJ.:XOn:tl~~:l.-. OP\.ni~o. ;:opu- bnhiano c<;m t:~ ,._do.;. lllO~_o . pel? c_qual pretendo: 
;:.:-:: :-=-ª.a.r;'para·--serem7 resollndos com--pa'trlOtJsmo .. e -v-otar nesta quest~to;-que tamanho. Yulto tem- . 
--, · ... "prudeocia, clev.em ·se:r _discutidos com e<1lma tor.-H'ldo sern que eu comprehentla porque . 
.;·.;;.:, ___ ~e set:eoid:_lde_ . .. :.~: ,. __ .: ·-· : 7 _ ~ --.. • • ·.. . Niio tenho feito mysterio,.du minh:t opinião 

· . O, nosso e!ipirito deve ser .isento de paixões, sc-bre o. emenda. d? Senado, c a.ll?uns :unigos 
. que poS;:Sam obscurecei-o. Od·;os, a.fl'eiçõc;s, _qne preso e respetto, teem-me fc1to obset~vn

-:l.= .-.- · ,~colcra·;ou ,ma.t . enwndlirln.:-.piedad:~-,.não -podem ções •. sem duvid:~ dignas- de -. consideração, · 
nem devem influir em noss:ts deliberações. mas que não me demoveri'io do meu propo-

. _(.4.poiados.) . . . sito. _ 
- . Tão .-gr-aves .ine po.t·ecem :ts circumstancias Sinto que a.-a.ttitude que nssumo des:~gra-
. __ em que_ nos .. ftç:hamos, que __ não me é licito chtrá a. ftlguos, e a out r·os parecet'il. estr·auha: 

___ .: ·vofat sileuciosamentE~ ·nesto. quesmc. ·saio da o meu. papel de representante c!~• ·Nnç.ão, 
~ - - _._, so_m9r<~ crn _qu_e __ me., t?qho_ cQnse_rv<~do .. vara po~·em •• ,impüç-rné (~cve1·es _rigor osos, e a9s :..p
;'" --~.:.dal·_::i. minha Patrio.· e , ao .eléit!)r::diuJae co::~ f~- pla.usos dos interessaclos . eu preíil'o·_ os n.p-

. ::du~me o mandato· de deputarlo,· contas do pl::\usos de n1i:Jh:\ conscieuci:\ . (M11ito be;n.) 
modo pelo QU:\l· o des;eniP.enho. Demais, o_ eleitor::.do 'ba.hiano investiu-me 

. · •. : . __ -·Expliéiu·-me;.hci'_com lisura, assumindo in· lht tarefà ·de ~izer sempre aqui o _que· rrie pa
-. ·'teira.· e complet<1 :l. · respons:-.bilidade mo1-al e recer a. verdade; e não diz;~r cousas · <~gr:ld:t-

. ~-: .. :·, pq!itíca de· minha conducta. (.'!·fui to bem.) veis a este· ou :tquelle grupo, em que se _divide 
.. · · Antes de tudo e .sem.,: que.·de fórm:talg·umu. .o p:liz . 

. '"'.;. ~ .:falte:no·_,resp<iito .. qué <me: in~pir<~ o Senado · Julguem-me com severidnlle .; mas . sejo.ro 
__ . Bt:~zil~ir:ô, tare.i .um:n. observação : Si um ·,justos, e reco!'lhecerão que a um ' só movel 

. --. ·pouco·,mats·-de .. crl'terlo-·c-menos açodamento obedeço- ao que reputo-o bem da. Patria. 
·.::~ tives~e~havido ·n:i. "direcção_ dos trabalhos da- Serei .lJreve, e n~o me preoccup .. 1.rei'da. 

,_._..-:;· :-quell_;_.; ·easa-;:,é-prov:tv·et.-qne ·não estivessemos foirm:v .em-- que·deva expor ·as mit}has: idéas.
+:.:::·,·~l~j!t.'i:ü1:1o:.l!(?.ie,-'s:om;- cc~r.hp;:oiiTiculdndes ,- (Nu-; -Um;;;;.Camm·<t. de deputados -- niio -é-um:t :: Aca
-:,-.;_:_~-: ;~1ii~~o·s"o~~ iip~f.!.!fl._o§.):" ·· :cS:-':·-~·':·-'-_- '~--'- ' --·.. " ·dtlmia p.e_ scie!lcias, eu-Escola lle rethorica,em · 
:;~~ ~:~:~ .. : C_;~~;i:fdi~?-"1~~t.-i#.ca:'~.(;,.:q ue...:o em .. ;~~~mp_re .. ::siio .q u~" _ca~a..um_. pro~.u_re~ ~x.h_i~il' .p .. seu __ to.l~!l_to .,; 

~$f~~~~§i~~~~~k~~~~t{~~~f,~}ii~Y.~t~1~ ;.Z{14~~kt~~~~i~~.~~~~-~tel\~i~9,p~~~~~~~~~~:~ 
:::, .. :::·;;';;::,?~~·tlJw·m t~u~l)=;_UOS· PF<Y.:~l:<'m' offi•.?C."-l'. · · . ·- · qtlelles; que;: ~pen:J.S cheg:.'t<los c~o cs~ra.ngcrro,~·:· 

~~Etll~~~lú~~{&:~;r~~~i~~~~;j~~·~;~~k~:·:;,--·:--~- ~--·~,-~ ··:': ... ·~- , . -~ ··,-~ :.. · · ~- ·· -~ ·~ ~c<~~-:~::--~~::. 
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sentem logo ncc;essid<u!•:l de d<:--.:.:1.~s m;~ln~s· ~ republicanos -, tal foi. a fr~qu·eza 
d.'l. x:-epresent3.Ç;).o Ilâet•onal liçues d.: dtrctto com que rne pronunciei a favor da.quelles . 
pubhco... N~o ha, pois, neste recinto ningucm mais 

O Sa. AUGüS1'0 o E FRELTA.s-E saro:m~ pro- pred1~postç, do. que eu. a dal' aos e::r-re-
veitoso.s. • voluctooartos r1o-grandenses todas as ga-

0 s 7. . , • . rantitts, que possam r.onsolidar a pat e a 
~ "R:· ·A.}.tA- h.ecouhet;o · !1. mmh'1. ~~com- coucordia. iodispoost~ovol tl. vida. noL'mC~.l da 

petc~cul. pa~-:~ entra:: '?n1 tal ap:·cc;r:~o. l'tcpulllica; mas ni.io se tra.ta sõmeute 
P~o.:so1 tod:\'Vta, _que 1!1at:s uo. que de prelecçõcs. dellos, e uão me é licito confuudil-os com 
scne~~!~cas Jli'CCloa ~ H.epubl~c~ de ex~mplo:> I os promotores do pronunciamento naval 
de cn 1smo e do probtd::t1de pohtJC;tt. (.-12)o:ados.) de () ue setembro, que, em minha opinião, 

Os illustro~ colleg,,s, que commi""o íizeram jü.m<~is se justitlc.·wão nem peraoto a. Nação. 
parte dt\ l~g-islatur<\ pa.ssa.rln, ni!:o"' precislm uem perante a historia. (Numerosos apoiados.) 
que eu lhes relembre ~· minh:1 attitude Dt~sta. Os feder\l.listas ric-gr:tndenses, tentnudo 
Çamart\ co:n relaçã.o à politico. do Rio ü 1-auda; de resto.oolecer pela força a. ordem moral 
a. nov:~ re[)resenta~'lio tless~ Est:ldo, porém. a e legal, subvertidas nnquelle Estado pelos 
QUàl llgtUll-me lloj: a.treições passor.es que governadores (protestos da baacada rio-gran
qcsejo do dia em dia ve,r e:;treit:lú:!S, devo uc- dense), exercer;,\m o ulti:no e supremo di
ch.\rtu· quG nuuca. expet·irnentei symoat!1ias rei to das victimas da pl'epotoncia e oppres- . 
nem pcl;( politlca,.nem1 pelo ~overno do. Sr. ~ão contra. os opprcssorc:l, o.o pl\::SO quo o 
Cn.stilhos, cuj:\ legitimi•d:\rle ::\iuda. me parece 6 de S:ltembro foi a.pen<\S o. explosão <h 
contestnvel, visto como :\iod:\ o:W pcd~ con- m:tis descomadhla ambicão pesso~l em cerc-
_ve:lcer~me, apezar da.:; a:::-se''~t':tÇÕes em con- bro des:!quilibrt\do. ( Vi1los e ntmt.erosos 
tr-ario di haccad;\ rio-grandense, -do· quc·elle apoiados •. ) 
não foi solid.'\rio co~ o _golpe de Est.'\do. de 3 . !r:10 tinh:t o- dircftõ -de · rovolt:u'--3e· contro-
de novembro. · . o· ro:\rt>chn.l quem·delle recebera as maio-,. 

~i?n;m roais·os illustres - colle,...~ qne ·no res. prov:l.S. de. coo~ança e consideração_; 
pt•toctpto desta luta, ._que . todos nõs d,eplora- e .st o ~cverno ate :1quella dada ba.na. · ~ 
.mos, neste recinto, apoi::mdo .aiuda. o "OvimlO commetttdo .f<~.lt!\.5 e erros, a. nioguem. ~ais . 
do mo.reclto.l · Floriano; pronunciei-me pelA do que :10 chefe dessa revolta cabia. a res- -
it;~tervenção do Pode~· Legislativo nos negO: pao~bilidade roorol das faltas ·commettidas. --. -
.C19S _do-Estado, que representam, não o consi- (.4po•ados.) 

"'der<todo, como até ·lJojre·não o,cousidero; .or- .Em~ra 1;1ns e outros se tivessem encontra-. 
g<\Oistl.do de a.ccordo com os moldes estabele- do em ·set: caminb.o e h>a.balhnodo de accordo· .. ·:_:, 
cidos-pola Coostituiçiio .Fedex-al. . ·. ": . . devo distioguil-os, pois qno quer na origem, 

Fui ainda o ~utor clc3 ~tma emenàa t\mnis- ·qúer nos intuitos, diCCcreutes Cot"am os· movi- :... 
tiando os revoluciomtríos do Sul, e ti\"•3 0 meotos, e é isto quo determina. a minba. atti
prazet• tle vel-a app:rovac!a-.por ambas as tude ue~t~ debate. 
Ca.sns do Congresso. Quero ser generoso par(l. com todos, mas .,. .:: 
. 'Ppstoriot'Jncute, jó. !;epn.rado . da situação ess:t. "'enet·osid:tde de;o t?r. gradaeões, e a. 
Ia.tug-uru<la a 23 de no-vembro pela dil'ecçãO' emen3a. do Senn.~lo 6 amphsstma abrangendo 
imp_ressa. i\ politica e :\ ~\dmiuistt"<\cçii.o pelo t?<los_ os amnistta.o.dos sem a meno:r .. d~.- . 
enUio ·M.mistt'? dt\. mal'lUlla, que os prQ- ttO~u,o. . . . . . . . . . 
clarull.va. o 13Jsmnrk tlest<'l. , Republie<1, :lpt·e- Applaullt s!Ucera.menle a nottcu1 da. pact
chtndo u. intervenc;i.o elo :rovernõ· fecl.e1•àl eiu ficação, e nem siquer, eomo alg-uns de 
1'a.vor do St•. Castilllos, eu a. qualiticâva. de meus collegas, pude tlescobrir uo tele
erro gm;ve, e dizia desta tribuna pouco mais gr;unma ~~o genet·a~ G•tlviio iu:Escri~, 
ou menos o seguinte: « Aquelles que-·o ·go- q_uanto reaiS desrespe)to ao PÇ_der Legtsla-
ver~o comb:ite hoje são os n·,ssos compa.- tivo. . . . . . 
nheu·os de outr'Ora, precursores .do -movi-~ Penso qu_e _devemos ·decretàr a. amlllStin, · · · 
mento de 23 ele nove:nbro. Nã.o os coosi- como coodiçao complementar da. paz, con
dero revoltosos. Re~•olto:;os ·sãO o Sl·. Julio dição · qaasi tão iodispeu~vel, como. é da 
de C:\6tilhos e os q11e o acompanham: Re't'o- revi~ã.o da: Coos_tituição do Rio ~rande, e .. 
lucioonrio é o ~overoo federal, que os sus- expr1mo-me asstm. po~q~e é a:t1oma qlAe a 
tento. com o Thesouro e o exercito fe<leraes. mesmas ~usa.s produzu-ao sempre os mes-- . 

• · - . d' . . mos . eCfe1tos e um povo a.costumadó . :l. 
O SR. BueNo .. DE ~"D~D:~ . _a um~~~~~- liberdade não~ poderá j:,tn.'l.is vi>er· tr:úJ.-- · : 
O, ~n.- z.ur-~. -Estou .·apenas .. narrando quillõ .. sôo· b regimcu re~reo a.Ui est<\bele

fac_tos - ~n.dos,-.-8,. Tel.einbranc!ct.?s,_ .q~r~, ~ido. (Nela apoiados da ·depucaçc'io rio-gr_an-.._ - . 
salientar .que, ·st po:>SO ser · Sn~pc1to _.uestii .. êlen.s~.j ·· ::-.. ···-:- -· ... . -· - . ·····"-- ····- .... 
ques}~o,-~,ãoi:-._scrá.,~e. eér~~·.,..-~.9~.a:~~~lis't:'IS ___ ) \. Coost~~ui~:~· <~Õ 'Rio.. Gr:inde, ôrg~l!i~:i_da._:._:: 
do Sul, :nas :10~ qu:e · se-,.;h:uo~-.m: <\ffi_ =_:;~b moldes -1>~SI tiVI:ilu.s,:O!!~Ol~,-~:>que-.re:;pe!~ô':: .. {: 

-~ ~ . :. - .. · -·+~...:..-. ---- ~ ~ ~ -:._ 
_..;; __ --- - --· - ~ .. -. 
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riúl.S não sigo, ·não está: .tte ~écori}Ó · co:'n os vencidos. · âo podem, nem de•em ter :~. 
. ·princ!pio§ ;cst:l.~elecidos ·ua.' le( funda.1il<:li~ú :p:·et·~nçTI.t•- tle ·u~u!i:nirem· d:\s l"J.l..Dtagens e · 

· ue 24·de fenlretro: pri:wento:; •!o5 tl'iu:nph:\clores. (;1poiados.) 
SoJm que e!la sej:'\. z·cft.H'mada, haYor;'t na·· l!:u lllC;;mo. , qne soa .;\pei)as honora1•io do 

q~elle. Estado, _ qua.u1lo~ muito, cessação •lc exercito, si · me envolvP.sse em um(l. revolta, 
hostiltda.<,!es; mas não pn duradoura c se· Que fosse vencida., .julgaria um úever desistir 
gura. · . · . _ _ .. J;~s honras militares. · 

·-· E ·poi'a!Je este ê o modo pelo (lll:tl encaro ~i pen~o assim-com rela~:ão U. minll:l. iodi-
est:~_que>t;1o; que sern ·:necessid:.tdesetcm pro· \'idualidarle, ó natuml que proced:\ d~ mes

.curado apilion:l.l', cump:•e-uos e~:lmin:uq'ria-. Jll<\ fôrma eom·1·eh\C;tl0 :). outros. -
mente, sem attenções :l. interesses pe~soaes, Nao quero expor nin,;ttem no constrangi
ou pa.rtidarios, os termos em que r.levemos meu to moral. •1tte. eu sendo revoltoso, expe
e:\:ercer a attrihuiç5.o, que só _I>:tm o bem do rimentaria, vi~do de noYo coroma.udar cnmôl
Estado-oos confere a Constituiç.ão·Federal no 1·ad;ts, qne se conservaram fiei;; ú. legali
art. 34 n. 27. · · · d:vle, q~e prete:Jdi destt•uir. (Muito óem, 

Ern assl1mptos, como es~c, n~o .~qs pqde- m.uito liáit"l•' · 
mos suboietter sem ex:a.me ~•s theortas do ex- Permittaín-rri'e a rutle rrn.nqueza do ser-
:gositor, ou ás lições dos mestres, por. u)ai:; .tanejo. Acceit;~ a. doutrina qne nos pre· : 

.. ~r\lh.antes, qu~.sejam ·~ .. - .. ___ __ . .. _ ga:n sobre ·•• . amoistia. •. para os · officia.es do .. -
- - -Nas - CO!lpota·ções:· politica.s, ·como · est.i. exercito e dá esquadra, que se conservarem 

o .;., ma.gis:er dixit.-· não tem· .c:\bimeuto. 1ieis. ao governo. em- C..'\SO de revoluç.\.o, só 
Por maiS incompet•eutc que en seja, n;t haver:i. (lesvant:l!!'ens e inconvenientes (<moia.· 

·minb<t qualidade de deputado, só eu $ei o dos). ~o p:tsso que os re\·oltosos . lucrarão 
·--qne devo ·f,\zer em · certr1.s e detet•miua.d;\s sempre, qualquer qne sej;\ o resultado • 

.. :-:::-_ ~ircumstanci~~ = -~sõ-:·l);:·wtm··ci\be- "-· respO!i: · .. :··sn~cnêem~ fõfnaiii-sê· seiiliõt;cs díí s1füaÇãõ: --- -
::· ... "; .·.sa,biJii,lªd_e.,.do _ vo~o. q:tí§l.~ dou> ~~ssh'iL 'póis, si são vencidos, ·;\ :tmnistia rcmunern-os·com · .. 
· . .ãeclaro·- que ·não ,acceito a - c!eli.niç:.1o· _tia toda!i .as vant3!!'ellS que teriam .• si n;to·se.re-

. --amnistia: · nos- termos em que·<\lguns -(1.-c\ao: · voltassem. (Muito bem,) 
: -~: a!IJO.isti;~ n~ ~pt~g~il., :n~m· toru.a: nã~ e~_is- . · Con.t tal úoutrí~a., s\ . eu. fôsse moç.o, · prc- ·. 
t~nte .o facto passa.dç, -ttdo por de!Jctuoso, e cnr;ma sel' . olficw.l de tem\ ou de mar, .. e ___ _ 

. "~: :;p9r,uma.·r~zã.o muito -simples,'1Jorq·ue::o"pr<i· o ··meu pl'c•gramiüa ' se·riã: · éüvoiver-me ·em · 
. prio:.Deus, que é·cmoipotente, não póde·des- todos os ·pronunciamentos; certo · sêinpre 

... _..:·: ~~ .o,,passaP.o.·.::- ·:-::.::.: .. -:· -:::.::: . .'-- ;·.:_ de que oruh1. _ pet:deria., ... Dat· á · amnistia:· :· _ 
_ r•:.:- .::_. ... ~;:- amnistia --Qutr;lr · :coust~. -nao'· poda c· ser' ·tãl ' elnstici\lau·e · será ---o· meio ... riu.üs'· segu~ 

sinão a promessa,_-· a._ ·garantia . -por parte ro e eillca.1. de desenvolver o germen re-
- d.os~ f>oderes Publicas ,..de. ,.que ~-os:implíC:J.dos voluciooa.rio nas ·classes ·armãth\s: (Ap!)iados.) 

no facto serão isento!; de toda e qualquer Um:~. só úes.-antagem hn.verà ; mas esta. 
respoosa~il~dade legal,. que no .c:\so coube~e . igual para. one\·olt?sas . e Jcgalist:\s, serã. · 

-A- nm01stt<\ g;tro.ut~ o ~squectmento ··offi.ct:1.l nton·er·em comb.'l.te : :mas mort·cl.' combateu
mas, não póde ir ate a remuneraçfto dos a01· <lo c, p~r:1 assim di7.er, o tiestino J.os quo 
nistia.dos . - (Apoiados.) . -. _.. enverg;\nl :1. farda o cingem~ espo.dü, estes . 

DevP. ser ig-ua.l·pa.rJi todos, d'éixanllÕ:os- oa · est~·- l?abituallo~ · .. n.-- encarAr :~.-morte;·-sem- .. -· 
sociedade, que os recebeem i~uae.s condições. o nummo rece1o. ~uccede com elles o qu.e 

Tornai-a. a.mplll. )>ar;~ os mlli.tures. que se succ~<le com os mecltcos em époC..'\S de epl-
<•• • revoltaram,•:e ·restt·ict.a ' p;lra·os 'Civis;c seria demzn. . 

1
. 'd· · "',. ·· 

iojustiç.a. - ' ·-: · · . Demats ca ur·no Mmpo: e b:~.talh.a bran-
-Deroais, Senhores. qu:~.udo um milit~,r . ~ tlmc~o a es~~a. sa_gra. hel'<;>es; Cat•neH·o eS.'I.~· 

~ -.:.,:re•ol~'l.~·esquecendo os ·deveres··qoe~lbe:Jmpve danna pns~ar.\~ ~ l~lstort:~., como ~YP?S 'de 
_ ~- -_ á.;f.-irda; é sempre e'co·nscíéote:;-êle: que em bra\'ttr<t e t.le~Jtcaç<~O P. causa •. que deie?dlll?J· . 
. · Cl!:SC de_ insuccesso, o seu brio,: e su:\. propt'ia A_:creocen\~l·t;~ am1l?-ctue o Podet• ~egtsh>,ttvo 
' · di,.niclada lhe itnpeàem · de torna.r a posi: ;-:ao deve t.mpo:_ ;\10d:1. nos OffiClaes leg::t

~. que yoluobrian:teilte a.bantlouou . . (Ap· ltst.'IS a. humtlbaçao de ~el'em COUl!llandO:<!os d~ 
oiadôs·:) - · ·: ·- .. - .. · :· ·: · :. ·· nov~rp.el?S venctdos 1l:\. vespera . (Apo.ados . ) 

.P • • ~ . , . São lDJUsto::> e e::cagg-~x-ados O$ que õl.ffirmrun 

.. O Sa. Go"' ~L·'ES · .~1Al.\ - E 0=> <}\te fi?-Et que nest:J. Camara -h:1 mteressados ;n~ - couti-
-· ro.m :1. Re~ubhca, de1t::taram de ·ser .. mth· J:lUa.ç.'io_ d!l _guc>r-t·_a. civrl_, _e wr isto_contrarios ... 
.:·-: :W:r~~·~· .. - -· ... .... ~- ··· .. - ·-··-· ··: _ .. -:·· ·...:. --- ·· -~·· n ,uno:stut plena, .prop~sta. P.~~~~ ... J!lti._iori~ ~.o_ .. _ 

,: · ~ ,_ ~q.- Sn.: z~\?W\:·-· Os q1qe fi7.e):'am -:J:1~~P:<J.Yl~~'l, ·s~na.do.; Caua-um· <l.e nós sén~e quii.o precioso: ' . 
.. ··'~· t~!UmpharaU}, ;e, tOl~a, révoluçà.O ·tr~~mphau~e é O_ ·sangue·~ bra~1\ell.'O para ·sel' . derra:mulo .. ·. 
~ --. .:..~:;cf'e~~direi.~.o ,npvo.- -~_,.: ·: -~ - ~-~~:~--~:;z:-:1\":.:; e~~~rilm._ent~ .çz:n::I-llt!dratricid;f(múf.tp :bcm) :-· -· ~ 
· {':'. ::2. -~~ '??. ~·.e:v_ol ~~'QS;~~<G .. d.e.:se,~ern br?. ,tlyess,em_,_como o· ~v o, ~u.o .;_q~~.rel,l!q~_q ~c.ni~gcce..ll?- · seja: ." .. ~-:,: 

Wi4~·1,'l~:~;~;~~~r~~~1~~~:::r';~i~,:7"~··~?~'S'~~··'~'~:r, 
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crimes poli~ioos : mns, •como legislaclore;;, não 
podemo:; levar tão lo:ize '" nn5sa m:tglltlnim\
d<tde, que po3:i:amos co:nprom~tter o futuro da. 
Republica. ( lliuito bem.) Di!,'<~Hl o quo qu:
zer':lm os defensores (hl. <\tnnistia a.:npb e l'e· 
numera.dol'a da. rei'Olt<~ de 5 de set!lmbro, o 
JlllVO hr:l:>.i!llÍI'n nii.o ;;n JWt>occnpa. d<\ reve1-são 
1los revoltosos ao qu,\dro aetivo do exercito e 
da. armada.. 

Poucó se lhe dà que elles conser•em,ou niio, 
cs postos e r.:g::\li:lS. qne tinhnm, e continuem 
a. contar antiguidade e p;)rcober Yeucim!lnto$, 
{Apo iados.) 

A YcJ'dade ~ esta : o m;~.is · ser<i. especular 
com a opinião, e dar-lho um::. ex:tenião, quo 
ella não tenL 

.O SR. ZA.lf·Â .:..... Pnra. tlns o Pod.er PublicÕ 
não tem COI'açiío: po.:'l\.out ro3 deve tcl·Q cheio 
,te mugn:Lui~li:.lade tt ""4"00.'1Cêad~om! ~Dõus 
pe:;os e dua:; bala:u;.,.$. pl!.l'a.· a ·à:Pt·~~ç dos 
actos human:>s! 1sto ·ê ·o que ·nu.<r-corrrpre
hentlo, é o que oiio quero. (Apoiados geraes.) 
. A Camara, talvez ignore o tr:ste estado a 
que so acham reduzido nlguns dasses inreutes 
moço3, cuja. cat·rei~L foi cortado. pela. necessi· 
tlo.•Je d;\ tli~iplina.! . . 

D~scoulio, Senhores, ue que sob o pretex to 
rle defeotler OS federalistas rio·gl':l.Ude!lses, 
não se ost;;jam ageit<lndo ontros interess_es, 
qne aioda não ousam enfrentar á. luz do dta. 
(.·l-poiadoi, muito bem.) 

0 SR. MEl>EI'aOS DE ALBUQUERQUF: - Esta. é 
a vet•tl:\tle. (T1·ocam-se muitos apartes.) Que mais podem pretender os militares re

voltosos, nlém de seNm recebidos. como os 
civis, no seio d:\ societlad! bmziteiru sem que O SR.. ZA~tA - Não receio :\ttritos entre os 
nl~;uem llles po~:;a to11 o;, 1• cunb:s uo P<l>~do ~ 'JI•e "ficar:tm P. o;; CJne voltal'em: não será. ·por 

Venham ''iVCl' entt·& nó;, comn eu, e outros ttl ·motivo, qne eu 1•ecose o meu voto :i. 
muitos ;ivent. empreJ:;a::do, como lhe,; C<>n· emenda do Senado. Conheço a. indole brazi-
vier, as faculdades, de: que são <!otaclos. lcira e sei qne somos capazes de esquecer e 

·····- - · ·· • ·-··- . .... r.al'doar <\S maiores oll"~nsas. · ·· 
•. · . Sejam agricúltõrcs, ct;iúinerci:intcs; jonia- · ··Árém dns· cousidera.ções-j:l.-feila.s, outras . .ha.. 

hstas, ·depntaclos e set)adorcs e até funccio- que pesam sobre 0 meu espírito pel<1. ~!tituue, 
n:~rios. publiC;9S. si o g-over:n? quizer· apro,·ei.:. que nssu:no ne.>t<~ questão. sou homam de 
tal-os pa:ra ?" empreg-os ctv!~; ma~ que pre-' co·1.,1~ão. aiJGt·to. ·e· digo sempre o que. pensõ 
tendam cootl:ll~:.lr na . c.'\rrelru,_;;uJ~S ~:ort~:; sem 0 men!)r 1·eb.uço. . . . . 
f:cham~l__POI' llVl'e ~~P.tarl!!. n7rn .~o ,f!;~o m~ .... Nilo d~scobi:o que prejuízos pod~m · adv1r 
p.\r~ce JU~~o. como ~lté mul.to preJU<..Iclu.l< \ ao··cxel'clto e·a urma•i[l. peh\ austJncm. (.\os x:e· 
cau:..'l. puhh~\. (lfu:tos apov:tdos.) ·. voltosos. 
~ SR. _NIL? PEÇANUA,- Eu_~_qp.anto tlá-se; · A dilfic~luad~ de or:;anisar e~ercito e ~s

b:uxa aos aspu~mtes, m:andn-sc pam 0 quàilrõ qmvlra·nao·esta·na. falta de ot"ficmes, mas .Sl~ 
nctivo os olliciacs superiores! n;t falt11 de soldados, e sobretudo na de m:l.rl-
. Ó SR. SERZEDE;.r.o t0on.a1::A - gntf'10 sejam· riheir_os. . · . . r . "t:l,.. 
'cohereutei; : votem co•ntr:t tudo. (Manifesta- . 0~1:1:0 tle p<ll'te? ex:ercltO: ~IS qnc 1nu 
çiJes nas galerb.ts. ) : . . u\SSHUO é o oumero 1los offic1ae~ de terra. que 

• -:;e envoJ\·ernm na revol ta, e sem estes o 
O Sr. . Pr.r-~IOEXTE - Attcnç-âo! As g:t!e· 1>xer.:ito cootinnsr:\ :1. Yi\'er como :\té aqui; 

_ria~ não ~ollctn dar siig-nal de ari>rovaçlio ou quauto a mariuhn porém o caso é úiverso : só 
J·eprova<;at:•. · unH\ pequena. parte (hl officialiu:ttle pe}'ffi:\.:-

0 SR. Z.-\:'>IA-Cn ima, Sechot·e~! E;Ln clis· oeceu ticl á lcg-.J.lidnde: e u. qno.si totahdade 
cussão oxi~e dJ to:.!O$ a. maior screnitladu. da esquadr:.trevolton-sc:. . 
(Apoiados) . Nii!i 11:~ motivos ]>ill'<\ exacerb:\· - Si ess,'l. ;:"l'<tude ma.iori:\ reverter ao sernco 
Çéjes. EtU U \ll;t Cam:nr-J. repa!J!ican;t h!l :sem· activo, :1. esquadra tlçnrá. oin SU:lS mãos. Eis 
pre legar p::l.l't\ t<~da:; as opinlões siocêl':lS, t\té o ;per!fi'"· r.;\ esqnadm C:'tá;se restaurando: 
pu.ra. as -que ·.nos, pare<}(l.m_ cxtrtl'.'n.i~:mtos. 8 :õl n_os deram tnnt_o tr:~balllo com o Ag~u-

H · · ., , • • • . _ --~ ·1--:-::=·' ·'~ .daucm, 'uppt:~s.t::vJ3l. unngtUe-se. o que !a-

= 

• :l.)XlnC,<? 11~. ~C·•' a se ,\ ~ec~~Slv:tje 1 '" mms ri'io· no futur.:> ct1spontlo""-dc 11:.w1os-ea.boas 
rlgOt'OS:~ OlSCtpll~(l. pa1:a JUSt! I!Cll<"~l.O tln p~n;\ ·condi ;Ues. --- • .• . ·: 

se:en~ tmpo~_t•t_ n. ~ccJu_nde_ d:~ ~ol:~s por seào õs senhores 11n &e publica e dictar-oos-
nl .. un:. cxces~o~. qu~ a lDexpeuencJt~, o vet- hão :~.ler. Ne:n se .. digo. . que o.s -provações, 
dor dos annos o o :u'<lor ?o~: tcmpcmmentos, pela:; l{U<tes elle.s tee m ptu~s:tdo: voooida a rG..: 
pelo m~nos :\tlenU<tt!l. ~I'U.tt\ndo-s_e •. poré~, volt.'!., exting~üu-lhes no esp\rito 0 desejo de 
~e o_fficmes provecto.,, ~~-a. nccosstdade de,.- novas teo.tattvas: t\l-dem pcl(l. desforra., e 
.\pparece, e elles _sem m_n1". sem menos, podem :.lproveit.'l.r-se-hão da primeira occasião, ·logo 
!eyer~~r ao serv1ço ao::ttvo sem o . menor_ p:e· . que disponham dos.elomeiitos necessa~_s. 
)UIZO · · . . A ·me<>allotnia e en(ermidade clifficil de ser 

.o::sn.~: ·ovniib ABRANTE>-Muito bem. Sem- <dehellnla.. . .., .: -·- .. . .. ..... · . . . ; 
. _ ~.::.: .. ..:cn.re· co1itei q uc v. E:s:. não dci:riu;SÕ dé to~: ·· .. Tll rn bem os· eil. volvidos nos . acoriteeü:neo.tos -:.: .. 

:..:~-_,. -neste"í>õnto:-.:· -~=~.:~;:;·:-:"----,::-:::;~-·\:-::-: ·- ~ ~~~~~~-~ l2:):_}!lci~..,.pa.s:a~..Jor :P~~~~~:'"-::.-
,. ·~~ ... ~· ~ .· ... .. - . 
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· cro~is: foram deportados, e horas--; ~n;a.rg:~5 OS&. Z:>..:UA- E' possivol que soja. cu quem 
- êurtirám e·m Cucuhv-e Tabatinga·. . ande e:-rado, fll%eutlo consideraçõ~s desta. or-
. Nõs õs ámilistiamos; mils apeoàs ·encoo- ~em, ·e nic• hesito êtn conressar que nnda com-
tral~ni ensejo, não hesit..'tl'l\01 um momento prehendo no muntlo politico em que vivo: tudo 
eni reuuir-s.a, (1. 6 de setembro, ao que _havin me pp.racc estranh0 c fóra do commum: desde 
sido o prioêipal iostigadOJr uns medid~ se- o brinr.le aacior1al <]Ue se pretenrle fa.zer ao 
veras .. quo contra elles tomara o ,zoverno do Sr. Prudente de ~Iora.es até o nós a.bai~o :l.>
m.'l.reéllat: EIS o qne ensl::ia a. nossa. lli~:il•.ld!l. sigóa.dos dos 29 senadores e as palo...-ras do 

-· polltica de houtem. primeiro magi.sttondo, proferidas na. manifes-
"Não h a :neio, que não ·te nhn. sido" empre.za.do b.çÜO dos O~rurios do Arse~al de Marinha. e 

para arranca\' do Poder Le.gislat:\'O o, amoistia. g-1osnd~~ na tmpro_nsa. sem a menor contesta
ampla e sem coodiçües. lllV<'Cou-se até o· ç;~o otYtclal até hoJe. 
passado imperial, e fez-s~l a. apologia. da. ma- Nas uemocracins não e com dinheiro ou 
gna.oimiciade mona.rchica JP:l.l':l. com os repu- com paiacios que se remuneram o:; grandes 
blica.nos de Pirotiny, estabelecendo-se o co:~- serviço5 ao Estado. 
fronto do antigo com o novo regimen com ma.- Senadores compt'Omettentlo-se por esct•ipto 
nifesta desvantagem para. est~. isto é, :'a.lsi- a seguir tal on qualliuhn de co:J.<iucta, é para 
ticou-se propositalmente a~· histo:·i~\ na pet·- mim novidade. 
suação:de que a geraçã:o Mtllal a ignora ·E quanto ús paln>rtlS do Presidente da R.e
completamAnte: · publica. si S. Ex. se referia. sómeutc a. paci-

Não é verdade que a. mo.nat•cbia espon tanen- I\ cação, ~lias_ for::m ?CiOSi.lS, ~orqua~to . no 
mente tivesse feito aos rE!publica.nos de Pirn· corpo leg1slatn•o nao !la quen~ nao tleseJe Sl~

. tininy as largas concessões, de que se falou 00 ce~e_n~: ~ p11z (~po:c.do~ ; St porém referi~-
- · .. -senado~ - - --- ----- -.-. se a.amm,tia e ao~ termos em que esta. 9-e-no.. _ 
• ::.= . . . • ser concedida, como se rleprehoode do que 
·- · · "·: O·que·-a; monnrchtn: fez .. fot cumpr1r · lea:l· disser~m .os jornaes, ellas foram ioUiscret;\S, 

___ ,meJ?t~_as clausulas do tmt.1.~lo, que.~ ~1u visto como no rcgimeo xigeute, d~_se~çiio 
obrigada. n. çelebrar com os ··reYoluetonnrtos de poderes, não é esta o meio que o Chefe do 

, __ , da.quella. époc:\. · Estado deva empregar--para. transmitth• :10 

.,._o s:a. Josf: !\íA.RIA:-o .,.-Como a:.Republi~ Po.det: Legislativo os se_11s desejos. ( 4P~~-
celebrou agorr. . àos.) · · · · 

._ o SP:: ZA:U:>.. ... nesse_trat.'l.do entt·e as par- Aat~ilmiçãoue a~n~~ti;r foip·i,!t.i':"ment~ 
.. ""·.tes belligeraotes ·foro.m claramente ·estllbole- conre~Iqa pel~ Co~st.tUiç..to M __ Coo,~e"~? Fe 

cidas·as dunsso..,.uintes condições _ 0 "'overoo deml, e o Execut1vo nada tem com o modo 
• •. • • • -:;,1 'd t" d 0 

.;. ~·· palo qual nquelle o exerce. 
' - lDlpe~a. nome.1. •• a-. pre~. en - a pro~ •• t ... l•\ ·:ao Prcsiciente ·1h R.e·pniJiica. n'to se· pódc 

do R.1o Grnr:de do Sul o n.omcm qu<~ os reYO· . • ~ ~ .. ' , ,. • ' ' ,.·. ,. 
lNcionn.rios indic:l~em :- e ree~\Jeri~ o o excr- LmP?r ~ ~pon::abt hd:ut.: po. a c tos d~ l: u:a s'l)(l 

" - · --cíto·nacional nos post~ • . qne - occntJavam na. a.ttr1bu•cao dos represe_~tnotes tla !:':aç:ao. 
revolu~.:io' todos os officiaes oue os·citefes re- O SR. HERCl:t.AXO DE f REITAs-Neste ponto 
T"olucionarios design:<Sser.n. · V. Ex. não to:n raz:1o. No re,..imen nctua.l 

· O·imperio não pr:~.ticou ileoltu·m --,,cto do o !?oder Ex;,c:ttiYo é r~spoos:woi e tom o di
magnanimidndo: cumpriu apenas honrada- .relto de fal,.~l. 
monte os compromissos c.ootrahidos. O SR. ZA)IA- Por meio do Mecsagcm ao 

o -SR. GoxçAt.VES.J\Lu,.._ _ As coodfções po- Poooi' Legislati>o. mas.não por diSCUI':iO:i eo
dem ser outras: mas tamhem 'hoje existe tt·e mas:.-;L:; populare.;, os quac.; podem. ser 
trata.-.. do. . mal interpret.1.ctos, como p:l.rece-me que foi 

esse, il. ouem me refir'O. -Annuociava-sc •~ 
o SR. ZAMA- E si O· pa.ssa.do deve servir de retit•tv.la de S. Ex., como provocada. pela vo

=gu~a'l>ara.-- o prcscntc,-·lembrat•ei~-.ao· . nobre t!lc1i.o da Camar:~. 
• . . Jeputado, que aco.ba de I:tom'<w-ma com 0 seu · - Ei~f" outros ·tõrn'l~<ixigio:~-se-=aê'ílõs-=::r=ap-·-· 
· _a.pa.rte, que a monarcbia amnistiou mmbem provaç."io da. emenJ•~ do Senado, sem o .que 

em·4S.os revoltosos de Perú.mbuco, mas uão S. Ex. ab;mdonaria umo. posiçiio, que, a meu
restituh: a Pedro !vo os_ seus galões. pois que ver. o homem do hoUt'll. niio <le'Ç'o t\baud•>n:u· 
esse bravo oficial veiu cumprir sentença em ainda com s:-.ct•ificio tb Tida. . 

-· .· uma dás.í'ortalezà.s de !!OS~ Capital. í.Apoiados E eu, _que todos os di~ _p~ço :l. ~eus ~graça, 
· : • . ?!iuito .bem.) .. _ .. -· : . .. . .• .. . de conced?r. ao Dr. Pr.u~auto v: di\. e sa.:ucte 
, : , - ·.. · . - --. .• , · ·.; : para que· elle possa termm;\r o seu qu:1.tr1eu- .· · 
...... <?SR._ G~NÇALVES ~·~\~A _- ~?s o~o somos II!io, bem qué não espare sob o seu governo 
~ · ':: r~_sp!>ns~v~~S. ·.pe .. los~r :.os. · do.pass~o ··- ·-·- ·· re:ldquirir para mim proprio .e para· os.meus ·· 

_ · . .. ~_;:_:Q.~!!:.· _9nDI<? ,~?.~A:\"T~ -E':Jtã~_!!ão o in_vo- amigos da Bnhin. os direitos de cidadão' bl':l.-:. · 
fZ'1:~Q.1;1eltl~;:;:;:.:~.,c~~·=..:'==,:--=- :-::.-·--==-·-- :-·:-.;- -zileirM :dos quaes- estamos de . racto.:espõlia;...·.::...- .. 
il.~~I~!J#1~~t~·~J:~;. .. ;·· a?:~~--- · ---~ - · ... · · · ··· -- · · --
··-•#!. ._ ..... ..., ..... . ___ ...... 
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do3~· experimentei -rel'dadeiro -Pesar · com ~
noticia dos jom:-.es. 

Tcullo-me dado tão I:rt:ll cori1 as mudanças 
de senhor. que reccüo ; i1~ia'ú!o que todos, <;.ue 
o poder vá cahir n~ .mãos dos intrigantes, 
que se agit:~om na somb-ra anciosos por assal
ta.rem o lt.'\maraty e proCUl'<l-ndo occultar os 
~;eus intuitos ambiciosos sob o ma.nto da. phi
h\ntropüt' e r!n. geuerosidar1e. . 

.AcNdito pqrém que S. E:s:. pelo seu pro
cedel~ demonstrará qne ntto foi es5e o sentido 
de suns patavr:\S. · 

Um homem ele sua c•rJem bem $abe que 
nas associaçõ<JS políticas uão h<!. ningnem ue
ccssario, c que õlffi(\ Na~.;\:o não rleix<J. viver 
pela perda de um homem, ainda o mllis 
importante entre todo:;. As:;umptos, como 
esie, não comportam l·ongas oracões. Devo 
concluir. 

Entendo que vot;\·r 8t· emendn. do Scuauo 
será nm erro político, quo l'lodern tet• desas
trosas cousequeuc!as t3m futuro, mais ou 
menos proximo. (.-tpoia.rl~s·J ·E se tivessemos 

--~--... ~-
TenlJO-me pronunciado com a. maior isensão · 
de espil'ito e termina1·ei - dizendo q·ue ~: não 
c:oncorri'de fórma :ti~UUUI.Jltlt'a ·O advento da. ': 
Repuhlica, acceitei · o facto· ·coosummado, e 
não cogito de rlestruir o '1Ue esta feito, antes 
desejo ver melhomdo de dia em dia, o novo 
regi men. (.!llt~ito bem !) 

Nii.Q se1'il-, pois, Mm o mou concurso quo a 
sorte de minlu\ Patria. se,jn. ent<·egue aos 
n.mbiciosos vulgares o úqueUes quc·n. ô de 
setembro tentaram estrangulai-a! E tenlto 
conclt.tido. (Palmas rras rjale-rias; m:tllio bem; 
mtr,ito bem. 1t0 ?'eci?llo. O orado;· c 11i,;ameHte 
feLicitado po;- ffi'Cmáe numc1·o ele seus coZ
leyas.) 

· O SR. Pn.ESIDE);TE- E' e::s:pressamen te p~ 
hibldo aos Srs. espectl\dONS qua.lquer mail'f<• 
!estação do approva<,;<"io ou reprovaç-1o ao quG 
se pnssn. neste recinto, c a Mesa farà cumprir 
sev.ernmeote o Regimento Interno. (Muito . 
-bem ;. mt,ito bcn~ .) · - . . 

.de votal·a, pam não ser(nOs injustos, devia- O §r. Luh.: Domingues diz que 
mos-accrescentar que o governo in<lemnisari.a. di•ergiu da m:>iorh\ d<'t COmmiss.\o de Consti-

:·::-:---tambem·os -ch·is dos .. pr~juizos __ so.frriàos em tuiçüo para :~.dopt:w a emenda elo Scnndo e 
.. , conse{jüen~ia _ct~~ rc\'Clluç:"io. Sem·- ·isto; ·á -não ·p,wa · da:r-6.-Camü.r:~. .. prova .. .mais __ elo: . 

:unnistia. se!'i:> ampla .Jiara ·os·intitulados mi- .quente .. cla .. con:vicÇüo _de seu voto .e teste~ - .. _ :: 
· · litares, e restricta .para.os civis_;· e nadr~ ha munho ·m<üs irrefragavel dé quanto '· póde·o · · 

_que mais revolte á. consciencia hum.~oa do que ·dever: c · ' • • • •• ; . 

a: irijustica relativ:i.Y;l,poiaclos .) ·cumpr_iu o seu dever .votando segundo a · 
·-.,.~- 7 ' .• Em poucas p:ü~vt~as. r.esnmit~iJ9do o meu sua conscieõcia·. · -· ·· . · · .. 

pensamento'. A anmisitia., corrfo·n. qüerêm ·os --~-A"um,aparte-do --Sr •. Oyidío .Abran_t~s res
interess:\dos, n5o . tem por objectiv6 os revo- ponde o orador que' nada tem co~ õ modo~dé'' 
lttcion;lr.io5~ rlo-f!r:m·dcris~s;::,mM_ os;·revoltosos ~~er <le s~u -partido no . ll~a.ranb1io, porque ·em 

.- . .. 4 

de G ele setembro. (A.7joiàdos.) Não exigem· uma--qtte~tãó : qu·e .intereSS:l. "á:~açli.o -procede· 
liÓtUcntc de nós. quo_~squeçnmos· os grandes e como lhe di h\ :l cot!sc!eucin., inspirada ·pelos 
onorme!! s..1.criticios · qne a Nu~:.:Io viu-se obrl- sentimentos de patx:iotismo . . Depois, não sa.be 
gadn. u. fa.;:~r par:~. debollal-os : exigem mais o oradot• com quo autoridade o nobre~· 'depu- :-

.quo glotitlqncmos,~se . injustitl_Cil.\:el pronuo- tnrlo fnlln. em nome t.le seu }>n.rtido no M:t\ra.
ci:~.mento. (:l[llito llcm: ,;:uito bc.it '!) Que o ohiio· para. fazer ao .orador .cSS<'l. ;1dvertencia 
racam aquolles qtte mornl o materin!mente a qual pede pet·missão para não acceit<U'. .. .. 
fot·arn solidarlos ou ,c111mplicGs tl:\ re'I"Olta da O _ot•atlor disse em seu parecet• que, nos ter· 
osqua<lt·a. Eu oito, qu.~·. :tpei::\1' de · o-pposiéi'o~ mos·em que !"oFfeita. a. paciti.cação. a amnistia 
nisll\ r.o general l•'bt·imto, uunc:~. tive con- nã:> se discute, vota-se. E vota-se porque a 
t:1r.to com nquella ge·ntc;uito concot·t·erei c':>m nmnisti;~, si é a impunidade, ella jà é um 
o meu voto· pn.rll. essn~ ·glorificação . . Oiuito .facto, porquanto os revoltosos não est.'io 
bem; mui~o llem !) · · .sendo punidos. · .. .. · : 

Acceitnrei n.pcnas, c:omo meio de resolver E não podem ser punidos os revoltosos de· . 
as ditlic~tldadcs _ do moomP.:lto, o projecto que, pois tk palavra t.lo Presidente da. Repuulica, 
me ai'!lrm;J.m, serit a'IJUi iniciildo, convicto· erupeuh~ICh~ no pro_tocollo da p:tcificação. 

=-=-· · .to•~:1._yja.cl.e •• qJ1?. fl.O _q~;\dro activo do ex~rcito O Presidente d<\ · Republica não. repudiou . 
e <1:1 a:-maa(t. -õ:ro-ue\'eiil~figuri~t"'os--que ~tcma~ ,es~eo:.com:m:omisso .. .. ~uamlo ratificou o proto-
r<l.m arrnns cóntra o .g-ovérno passado. . collo; :\0 cõrit i·:ii'io~- õ'·""cõüfirmou··cleclar:mdo·--·-

N_ão sott ~.dver:sario do governo actual; -pelo que salvo o compromisso !'la revisão da Gim
menos não ha um só neto meu que autorise a stituitJ;\o do Rio Grande · do Sul, acceitava - ~ 
qunlitic.'l.rein-me tu.l. acta em todos os-seus dizeres • 

. · · Não per_tenço . üo p:~1·ti<lo . f~deral, do qual ~i. portanto, a pacificação é um facto. como 
. ·. estott· mnito .afashdo p:ela,.s miuhiis iae~:;; par..: a:ffirm;\ a·C;\mn.t•a. o :Sr •. Eresidente .. 4~ Repu· 

· · . . lamenbri.Stas • . Não fui ·fiori:i.nista; J:!em sou blica, si os .. revoltosos depuzeram :\s~rmas, 
. -·-- .. jacobino: ant~s .c~nfess~I ~e pu~liMas minhas ~omo ~~rmaa i;de_Tisugel?l tle 26 de a.gosto, a 
··;;; -~ · - ;;J:lllpat~lias p·elos - feder~list~s ·rto:graudeo.ses :·- .mlpumdad~:,.esta-:g~mn~!~.!l n.o~ . revoltos?s _e. 

-:..::-~·:_,~·":::;·,·~-~-'-'~/~:~;i~~--~~:i:· .~.;~ - ,~::;~::0~~~~~~~--·~ ~,;.,-:,~~'~''"'';,~;:_.~_-:-:_~,~--.~7 __ .:_:·-.·.:_.~,~~:-~~- -~ ,. ·-· -.·- · . . ; ... -
..... . - - - ~ .... ·-· -. -~:~ .. :.· :- ·:·-.. ~>:7.~~~;>;>:-::: .... 
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· o orador .repete que :1. irnpuni•lnde e a. amnis- Nesse ponto Coi a.~ompanh:do pelo nobre 
:-tia: -Si, -porem. o l?resic!e.ote rult:\ n eS..'<\ clau-· re:!a.tor uo voto vencido. 

sula d;1. pacitieação, manda o dever de lenl· t'\o tlia seguinte :-~ppareci!u no Dia:-io "Offi
dade que elle restitua;~. :\1"111;1:; á outra .pa~~e c:al um a.vbo do Ministerio lhl. Guerra Ol"dc
contro.tante c gntilnllt mesmo os re!tcldcs nnnJo.que o desarn:a.mento ro.:sc feito a. poúco 
•tlé o-!u~ar em que :SGMit<wam quantlo f<>t-:\m e 110nco. 
con~i~os pelo ~reposto do ~o,•et•no para :L Esse des:trma.mentn tem sido um:~. rat'~; 
__ç~_nferencia. ·da. pacttlcaç.ão. as rcorças til' gener.ll Tt!lles procm·am em vu.o 

·os .. l·cvoltosos niio fcll·am 1·enc;dos ool~s :1s rorça.s l'e!Jeldes nunca ns cncontr:l.m. 
r.rm~ •. :a.s d~puzeram flon:ln.ntC$ p:1. p:\l':.vt•a. I Dizeu•-n'o os pr(ltll'io; Ol'~os de p•tblicidade 
do governo o-;;erltt tr:\i,ç.iio, que o ·hom·ad,, m:~i;; iusnspeitos a. a;sa. ca.usa . O des:wma
Presidente d:\ P..epuulic~\ não oo:nmettel'it, monto, JlOis, não c:;t.:i feito . 
receber t~s armas em conthuca e tlepoi:; m·m- Grupos ha.. e tlllme1·oso>, de rebeldes que 
dar prender :1-quelles IJUe armados clle não nguarda.m a. deci::;iio do Congresso, ou Yoltam 
conseguira. ":"Gncer. ao campo d:L bat:1lltn ou são a.mnistindos; on 

O Congresso, :~opprov:ll:lÕO por nnnnimida.ae a iudignid:ule <ia.quelles . que defent!em <\ or
dc votos uma moc:ão de cr.ng-~tnla~~1o, com- dem e a Repulllic:~. ou o triumpho u:\ ro,·olta; 
pnxtilhou a respons.tbi!i~!_ad~ ... ~ o~r!•. · -~~ t por ella se bate:n revoltosos cou-

_ _go_u-:se, no tocante as ;- s~ ~t:tr\~.11~ ej • - ~ . --
cumprir-3. pahvra. do go\·e~1.1.l1\'ê ~ --$!nnistia, ~mqu··mto esses homens so 
o Coogt•esso ~ó póde hont·a•· a garontia da m:totiverem em armas, é um tlitl':lge ao 
impunidade votando a nmnistin.. decoro co Coogt•es;;o. 

De-duas um:~.: ou a. p~.cinc:1çiio está feita e N:1o ha declat':l.ç.iio tio Pr~i•lente da Repu-
os ·revoltosos depnzeram as a!·mns, e a :unuis· blica lle que esteja fe,ito o desarm:.unento. · ---= · tia;.:~como nm· elreito .. d·~~ses - lactos:-•ota-se, ·entret.'lnto elle··é·· um f~tb consequente lia " 

- .... - .. oll.'o.Congresso .neg;\ esses factos c não súbe o pacitlcação . . -
· -ora.dor qual .fira :sendo :.1. situação do Presi- O pt•otocollo não põdo serYlt- ·da b~se tlo 

-.-:-.. ·dente. da Republic..'l. qu~ os ·:\!Tirm:t ··e-dia rio:= :wgnmeotnção, porque· :iioâa. que se.io. um 
.. 112.~n!e_à~ceita. mnnífest:t<:õas tle. coo;11ttuln-- documento official, não est;\ de accordo com . 
·· " çoes,p()t' elln. · ns ordens (!o g-overno . 
-;--_,_~-·.0 orildor·ncredi 1...'1.- na; .. ptthrvra- · uo- hom;rdo· .__ POL' l.r.l:i:-.:o-do· p1 Otocollo-;-'lli\ -um protocollo-- -~ 

Presidente da. Repn!Jlic~\ o \"Ola. :t amnisti:t do traiç;1o. · 
__ _ -C:5>!DO..<?<!n.sequC?nçia. d:t. J?:ICir!caç:io c.nm co:·n. i'\in;::-nl!m se illn.Ja com ll. pCS$o.a. 9ne disse 
~.~- --:promtsso contulo na. neta •I c 23 de agosto~ que si o Congr~so n:lo· cesse amntstla. tlffipla 

que ~o Presidente remctt-eu JIOI' ~Ien-;.'lgom :\ tt':l.it·ia o l'l'llSitlcnto •lo. Republie:~.. 
C(.'l.marn..dos Deputados. no tr-n.kão nin~nem conheci! melhor do 

O Sr. 1\.redeiJ:o;,; o A l bucluel.·-
··<tu e- -;\ q~l:.l.lit!at!e :I e l'<!l:itor do parecet· 
C~lll:~:l.-0 :.1. trtbUII;t j fl:tCI tc111 a pt·c:tCOÇ:<lO ue 
dn•J:;:1r ou uo ot·acntnr opini:io. lt:H!-~ll por· 
meu!ocre". mas em sua p:oSsil;;em Jlll la politka 
ueSCJ:l manter-se sempt·~: de pé. 

qu.: o homeu1 qnn a Florhno glorioso, a. Flo
I'Í!lllO 110 t'O ler·, depoi:; <lc nma re\·ollo. venci
d:l, mnndon cunlt:U' e d:l.t' lll•!•hllhas de ouro o 
no uit\ sc;;ninle, qnanclo Flo:·iuno !\COlliS:LV:\, 
pn)O:tll'O.Va SOfltlôoll'·lh•: O$ liCt~~~ . (JVC•I,; J)Ol1lO 
dn .~eu rli.scurn o Ol"afTor ê i,atcn·ompirlo 2101' 

C!lll.~ta71le$ O)lW'It.:S t.: !JI'a?ldt.: $U$$tll'I'O .) 

A commisliilo teve co111o tra.l.alho prdimi
na.-: do oput·a.r o minimo elo sentimento e usse O ~1·. 1>:.·~!siden:t2 (•nooimcntl) · de 
era a rejeiç;.io in liminc dn. a.mni~tia. . «:tençi<n) - O nobt•e deputado f)lle está n:~. 

Vn.e respúuuer ao hon rnd<1 r..:l<ttor do voto tribuna. pt•ofet·iu algumas pht't\iies que não 
vencido cajn lenl.lnde louva. p;nccem pat·l:unent:tres, a Mes·\ uã.o põde 

Nin;;uem po~ e:n daYicla o direito do Se- convid:tr ::;. Ex., como er.~; de seu r igoroso 
· nado em e"!endar o pl'OjP.cto ola. C:~m;.\1'3. e •le\·er. •~J:~!.LI'!!!:::ts, pelo_tt!!l._J_Ul~~l!!...reil!l\~a.--

= apena.s=sc"dl;:cotia··n·· Of!Pút·l"u'niilãí!ê'"àii· me·li- ·na s:tla, e qu-~-não-~eE:ou parceber bem as 
da., atirada quasi de su t·pt·eza ou de embos- p<t hwras f>l'onunciadas . 
cada.. · · · Em todo O.''llSO nppello para a. cortezhl. de 
Debate~ uãu um s!m.P.lr,s projecto mas a. que$. Ex . •!á cons:antcmente provas quan-

~sorte do Brazil e da República. -' do está na tl'ibuna, para que e:;sa.s . pala.vra.s 
Trata-se de sa.bçr si o Br·azil licarà noido. sejam rotirad:ts. e peço á Cu.mara que auxilie 

~forte, ·calmo e ·pros'pero •ou si iéri ileiitro de a. Mêsa >\ mn-ntet· o deêO.rõ. iiO:âiscusslio,~ :sãin 
- · . -pouco-. 'tempo um nm<llg~~IM cle'reptíbliquetns o qne não é po~iv:el ln<lnter a boa ordem· nos 

~ --~-·de C.\udil.hn.g.em. . · tt·a!k\lllos. (Jfuilo . lMi~.) . · · 
:,.., -::-:: .. ::·~~~p~es~ntar-se o prv~ecto no seio-:à<\ c'C•:n· , . . . . .. _·:~ - ·- ~ ·- · · - · • -- · 
:~ .. ~~~o:;esta.beleceu comc1 ~ood!cã!) e$Cnçia._la O S1• • . 1\([edei~~~::.e · .A:.l~~.lCl.~~~·-: · .. 
;-;-"'-. :_:~r~~!l_l_ln_a!·do_·dcsa.rmo.mento:- ·· :-~:...,::- - -:·-== <tne · (contint«Zndo) . não7p_à~e sub.mettcr=se=a.: ·ó-··-_ · 

--· ... ::-4 ~-----·--·.. • " .. ..-; . ";. • .. • .. -
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deci~iio do Sr. presidente, ainda que n1ui- zcr-se aós ~xercitos :qúe não se batessem· 
to o respeite pos::oalmeote, o como chefé. -p2la. lei, mas~ que a<lherissem ao grupo dos · • 

As reclama~ões nãll pódem ser contra o audaciosos. -
orador ; o marechal F !o ria no , que1· e: o vidrt, Foi em nome dessa theor·ia. que o projecto 
quer depois de morto, tem s!<lo mal tratado pussou uo s~nado. 
no recinto. Os gov·ernadores teem sido !Ja decisii.(> da Ca.m:>.!·a, diz o t'l'ador con
insultaúos e lt<\ pouco o Sr . Barbosl\ Lima cluinclo, só pódo 'vír o bam estar da. Re-
toi cllan'lado 'de a.ssassino. Si esses fc~nccio- jJuiJiica. - · 
uarios da RepubliClt merecem os mesmos A reje.i•;üo ela emenda impõe-se. 
epithetos, não ha offensa nas pahtvrns que A. unic:t cousa que se pt·ocut·ou segrege:r 
empregou. JlOl' inte1·medio des:;a ca'marilh<t do Itamal~.l.ty 

Tr:dçã.o é uma pahvra que tigura nos é a reuunci<t do oob;•e Presiuc!lte da Repu
Codigps, ti crime Jertmit!o na. lei, Jlelo qual blic:•. Isto jà. 1\li desmenli·lo. 
póde accusar o Presid<mte ou Vice-Presidente :\. >c!·d;,~deira accepção thts p:1lMl';.'I.S tlo S. 
úa Republica. El. já é C•)nheci•l<t. 

Traição foi a pal:vvt•a. de que se serviu E demai:;, si S. Ex . quiZe$SC! sahir !lo 
esse à.mbicio::o para io1sultar o congro:OSo">. governo tal,·e:r. não o · pnúesse fa.ze1• racil-

Deixa de Jl<U'te o .. incidente que sut•giu mente, r•orqne aquelle p<ll;tcio não é hoje 
da <)SSCVel"aÇ1iO. de ~ que a act;~ sô uótle set· mai:; habitu.vel por homens de pequena. 
acceita e entendida '1los tel;Ílios rosirictos <!il<Ltura·. • 
da recommenúaç,ão clio Presidente <h Re- Qn,,ut!o S. Bx. quizes;e sallir. ta.!>ez um{!. 
110blica. · :;ombra 1 b.e emua.rgasse os ~ pa3sos e ll!e bm-

Entm nn. annlyse do >oto em separado das::e: quem a:;surne e:;tn. posiçio, so :>a!Je 
lê e commenta-'O e:m confronto· com as del1:1 como !:'ahiu est<l :sombr·:.c. .. (Applausos; 
~instrucçõ_es:-e- - telegt'<\mmas···do ·Pre3ideot~· -muito uem, muito beM. -~--·· . -·~ __ _ ~~-~·-··- _ 
da.=-:c-Republlca. pn._r;.t. pro,·ar que . nenhum __ . __ . . . .. - ~ . - · ~., ' · · · · 
compromi;;~o existe ele ser· a amui:,tià. uma o Sl.~ • • )'ulio .. S~D..t.os- Sr.- . presi-~ ~ ... 
clausula· do .tmtaclo go j>acine<2C<1(). ~ . ·l~nto:, apezar de ltnmilhado ante· ã. .ma,i;~i- .. ,_ 

-A propos1to Ja mterven\ao do ~f>Qde'!_' tulie do ;::;surnpto que preoccupa. :\ attenç.lo : 
.Judiciario, lerubr-it. qn.e duraotél· a revolta, dcst;t ·Asse:nhléa. aoez;ln!o --brilhanlissimo~ e ~ -~ 
quando peri~;W:•~- ,.,. - !Republica-, -.- e;;te ~ poder~ -vellemento di~cuiso· qne .. <~Ca bi.\ .• de" ser. _prore-~ 
n[o du1'i!ltO:~·:l.. intGrVi:· p;tr:~ •lar .habeas- l'ido iJclo · t<~le!lto:;o deputado pod>erliaml>uco- · 
corptcs a .cr1mmosos, c dm: se:1teaç;1S (;\C- o SI'. Medeiros e Albtvrnerque, ape?..ar do _ 
Ciosas . .. ~· ·.. .. · ~ . ;l~:l.IJI·tt'nh;tmento . eni quó mc·~.:>i~to . JlOl\~i!-!-~l~ • __ -,:= 

Allnrle nos 38 mit pror.essos da communa paria do uma minoria e,·irlimtemeute quasi 
em 1871 julgados, .. úu:rantc seis a.unos, sem 11nlla. nesta Assemhléa. pretendi•t justillcat· o 
esses aç.odamentos intempestit"os e ~em que 'mc:u ''oto em s~tisfução aos meus '":lmigos'·e 
o Poder Jurliciario pe·rde~so :1. lndopeod:mci:l. aos cheres a quem tC>nho :1tê agora obedecido 

Si o nobre ·l!resider1te da-Repnblica. recla.- com nm:\ discipliuu .1Juas1 ~e soldado. . 
ma esta. medida , como dizern ;d:!'uns amigos Pel'cel.o, po:·t:\:n, S1·. Jll'.::;i•lente, il. vista das 
de S. Ex., dcvi:t ~et• mnis .expli~ito n:\ Ul:'\ni- m:,ni (~::;t;:<·ões r:uo i!•t·ompeu qnasi unisonas 
festa~ão de · sua vont:11de. ~ão r.1·ê que S. d~s1a cnm:n·.•. a vil' ta, dM ·nl<l!lifestações rei- · 
Ex. recusas;; o acceitar l'espon~nhilidade com- t:ts p01· or:c:1sião ~ 1!0 . cl~c1neut~ d!scurso do 
pleta de !:'eu acto, como:n?bre:nente o fez o !l~bl'o deputado p2:;t B:\~hli~. o St'. Zama .• quo ~ 
,govat:no ft·:•nce~ . com os llldultndos d:t com- Jrt;t fatigat· ;t Ass!:'mbló:t SI p~rventurn tosse· 
muna. . ~ · ~ · discu.tit· n. qnc:;tão sou· os umcos pontos·-do . 

O, passado do Sr. Pr·udente de 1\for:ics re- rist:i. qu-:l [".>derh\01 c Üc\·erium . ser· cooside- ~ 
pelle semelhante suppm:ição. !~\elos. .. 

Refere;3e pepoisft. recusa de amni.sti:~ do ~ IJiz-se. SI'. presidente.· q~e :\ qtie*'io a.~ 
-·· .senado-.franccz-<l;:pcdhlo::.cle,.Yictor · . uug-o.·'en~' ·Uttinis~ia= não · ·aevc"'S~ t·-::-c;(.'i:iSt<l.::radu.~ sob~·e~~o=.::"'"' 

18.76, tres ano os . d·~pois d_. gu<3l'l':t com- ponto (!e vista ju t·iuico. que não devemos . VIL' 
muniste'\ ; à lei hespanhoh~ de jnriho de para. aqui pregn· as Joutrinas de direito pu-
1890 para. provn1: que ba amnistias restricta::. hlico sobre ella e que .n'ão podemos (a.:er re-· 
. DeP.Ois de mais :~lg·umM con~idomções, diz fcreHoià". dt\ hi~tot•in, sobre tudo, un tioss::i bi.;.
esperar do Congress<> :\ rejeiçiio da emeuc!a toria Patt·i;\ sobre a questão; IJI1C a aronistia. ~ 
em diSCUSSl"ío. ~ . ·· · · JJão deve screncal~.ld<t em face do-direito pu.: ~ 
. -'\QUelle~ que. é en•ol v ido em U'!lJ<\ .r.e\"olta. blico, ~ porque os . delictos que se c_ol}lmett~m. . 

s1 Julga digna, a sua,·causa, grande. o, seu não podem se1· apa;.;adps, nem :poaem desap· 
ideal, 'prepn.l'<\·S·a:pa,r;)o. nov;t luch1, m~as nãõ: ·p,u·eeér :Nr.· UtU<~. ficçã.O.-:;~ . :. ~~ ~~ :·:. ·:.'::-~ 

-·-:ülhe!'C.. Si .. :l ~· theol"ia~_dos.,-.successos~ ..i.n::: ... E sendo ~ esú:t a .·doutr1n:1. . appl.aud1da. .. por ... 
, - ventados ·pelo ' Sr. Ruy ,Bat;bõsa. ·no· Scná~: ~estã HI.ustre A:ssembléa.; ·.:desu·e -log<fc·ompre:.':::·;<:: 

.· . ::..~ ..... do, ·~·!osse-·. acceita.;~ ... sc~ria, · ·O . mesmo ·· que di.:· ller.di que· ticaria ma! collocado, que; 'ia.'.sér' ;,:: 
··;: ~; '~ ~ c:>.n,';..;,- .:; _. .;, ..:.' ·- ,-.-~.,., · ~::: -~~;,:., -~:>.:·.' ~/ ~-~:=-:- --,_.,... ~~, -~,, ·::~T:~~ .. --.- ~~~:" :~:tf:~:.~ór~~ii~;;...;.~ 

' ::: .• • ' :·":o • _: ~.!. ;.. .v ,..:.: .. 
. . . :':· ...... ... ·~ -· . . . ·.~.-;· ·~:: .. ·· :·- -~ ·- .• . · ...... ·.:· . ... ;::··~··:-:. - ~-;-.·-;. ~,·f 
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. ouvido coill desprazsr, principalmalite·pora;la 
_h~ôitu::~.~o á. minha. • i!d:t. de adv0gado. ·de 
onaa fu1 art~~do ~llil surp!'estt· e·· inopina
damente pai':\ e:1ta. tl'lhuon, eu ~ó vil· la con
~e~w. ~ quesfão'-sobi'o o ponto de vist.l. jurí
dico, -vtrta mostr:.\r a esta Assemblêa, com 
t0\!:'1 :l._ Si?cerh\ade ~s minh:~s convicçoos qu.: 
a. ~uuo1st1tt ou se. coucede i\llrola ou uiit>ex~te. 
{A.poiados e n,iõ apoiados.) -

E~t."" e :1. c1atü.rion. \le direito publico consti
tuclonal e peual, estn. é :1 doutric<t ú:-, nossa 
r:onstituição e do oosso ·Codigo. 

'M:a.s. St•. presidente. não me proponho ab
!;Olutamente, nem t~nho :.'1. preteução doa >ir 
convencer os nobres d·eputados. 

Sou muito humilde em minhas pretauçúes 
para. aspir;w a t.'\nto, e $eL Sr. presidente, 
que o aresto sobre i~ a.muisti:t está desde 
muito na. cousciencia da Camara . 

Não poderia. haver :t:rgnmento c:~paz <le de
mover ta.!vez Ulllll!~ico v-oto ; :1s opiniões dos 

Qleputados se forma.m durante o tempo de in-
terv-J.llos, nos corredn~:e.s da. Ca.mam. ·como 

· t.iiz Nordau ; bater opiniões assim for·madas. 
:-·serin:o mesmo que bl\t<lr .pregos ; quanto m:tis 
- .. -batidos mais enterram.. · - .. 

.· .. ·· ___ O~J!t . FREDERICO BORGI':-S - Re;\imeute. :'1. 
. · Camara jii tem n. sux l)pinião feita, ma;; 'em 

consciencia e .não nos eorredorcs. 

Aintln n~or.1., Humberto amnistiou todos os 
tlolictos politico3 na Italia., mas não estendeu 
essa merlid:: d~ clemench\ n. tres clleres im
plic.'Wos n:\ re•olta da Sici!ia. limi:OIDllo·se a 
conulmt:w-lhe;; a. pen::. ; m:'I.S na. hrpothese, o 
rei terno dira!to tio! a:nnistii~1·, pcrdOl\r, com
ml!tar as penas,~ o caso é muito ilbrerso. 
(Apartes.) 

F.m Fra.nçn, <\ communa. roi um :unoutondo 
do delictos \le direito commum. (Trocam-se 
ctiusr$OS ct)lar:e.<.) 

N;\ l·o;-o!t.'\ de t1 do setembro, n!l. revolnÇ<io 
uo Sul hotm~ degot:vfores de nma. parte e3'.!e_ 
outr·a.; assim são a!li as gnerr~s civis ; nft.Ç ~<f 
trans1ge . 

Bem me !enfim~ d:~. phra.so de C•~xias, 
quuntio m;wdado P.:U':t a p,'l.cilicaç;io rio Rio 
Grande. ·. 

Elle disso nos seus generaes : <e prisioneiros 
I'J.IlBI'O vel-os, mo1•tos, nAA os Nl:;istro porqne 
oiio os v~jo. 

Sr. presidente, comprometti-me :\. desistir 
dn pahwra, ro:t.s antes de sentar-me lembra
rei á Ct\11lal':l. dos St'S. Dequt;\dos que •~ Re
puulic:~ não deve ser figurada na t\gura. d:\
quello· !l.nthropophOJ.goo de que fal b:v.u. Burke. 
o gt•ande Ol'allol' ir'!aodez, recolhido a ::;eu 
antt·o, com olhos esgaires, ~ bocca. ··t inta lle 
s:.mg-ue indigesto por ter comido o seu rei. 

A RepubliCl!. é reprcseotnr.ln. ll:l rtgura de 
um .'I. mulher. IJUe e o symbo!o da. maternidade 
c o amor. (Muito bem-.-) 

O Sa. Juuo St.~Tos - O meu uuico in
tento e~ provar n.os uneüs chcf.!s. ao~ meus 
:lrnigos do p:~.rtitlo republícano feder:tl tlu
mí~ense :1. since1·itla.de d:os minbas conviceôe>, A. iastituiçi'lo da r.muistia. nít.O I! um:~. itisti
porque alguem disse, Didêrot, si bem melem- .tuiç;'io de t!ireito rest!'icto, como quiz o il
l.Jro. que os ~mudes actore~. <J.dvogn<los e po- lu3tre deputado e meu ox-cort·eligio~lnrio o 
liticos deviam tet· uma ~rande qua.Ed:\de : a Sr. Za.ma., é um direito excepciont\!, e como 
f;tlta t.le sinceridade. · que uma pnrccll:t arl~nc:tda. t.ht :nisericordia 

E eu tel'ia metia si illilo jmtilicasse 0 meu ctwina huruanis:~'i<l p:tra. o pcl'diio e o esquc
voto. ']::JC nle julgns:Senl querer ser UDl gran- CÍUII:UtO. 
de politíco. Pa.r<1. concedermos :t amnistia precis~mos 

Solicit:vlo, porJm, por ami~os · a quem oão esr,ucce(• odios c paixüe.s; e emquan to os 
posso deiXM' de tl'il>utn,r sentimentos de res- r.asentimentos parti:larios vivem nos nossos 
peito, limito-men. est.'1:sunicas vnlavra.s. cot·Mõcs, vivem coro el!cs os adies; não lla 

Dasistirei do direito <IU•J me Cil.llia tle im- pordito possível . · 
pol'tunar a,attene<"to <.los St'S. ueput.·\l.los (n<io A mais be\i:1. reprcseota<;ilo d.'l. sociedade e 
apo:ados), porque vejo, como diSi>e. que a ca- a. f:L:nilia : t\SSim o pae que :unnistia e perdoa. 
mar-a. está pet•feitt\moote esclarecid::., não pt•e- !lOS ti lhos fat-o amplamente, porque a menor 

-. c!~ de lieões de direito publico nem. de h isto- reslricç;io, qne fos3e a da :m:'.. ben~.:'io, faria. 
ria., tem a sm\ c.>usciencia feita. e 0 seu voto dc3l\pparecer o perdão, e o seu logar no co
fot'mado. · raç.1o do fil!:o beneficiado em pnrte, nü.o teria 

Vejo que a C:lrnara. (il.zendojustiço. aos sen- r. In!:srna elevação mor:\l como si lbe desse o 
.timl)ntos do paiz inteim, conceclerà. a amnis- !leueficio t.!c um esquecimento completo. 
tio., po1'6m, a. conocdcril~ com 1-estl'icçüe~. r e· A:>;;im t:\mbem a sociedade qnando qni7.et• 
stricções que não estito no. D<\tureza. !la i o;; ti- coar.ede1· a amoistia, ue•e con~c1el- a ampla. 
t · - c • d (iüuico bem : ?mcito bem.) u1~~. mas que;\: am:!l.ra. nn. sua von.a. e . . . . -

1 
~ 

soberana f<u'â, porque s:~ seu te acinia ela. snuc- A ammslln. com tmpos;ça.o l e penas o:1 ua.o 
ç.ãoda ordem publíca. do dit;eito. - a CO_!nprehendo ~om c~n~eç;o. . • 

; Vi citarem-se muit~1 (~móisti<'I.S restrictns;' .Na.o hn. ~m !tutco e::.cr1 ptor ~e . dtr~rto pu
. . mas_de ruouurcbas que. teem on tinham o.o bltco coostltuclonal, neuhu_m crmnonltsta que 
. ·· mesmo te1p2óõ podex·· tle ·amnisti~r 0 de ·pet·- professe se.~elhante ?~~trmn. . . 

==-~-do~u:. =--='·':.-- .. -o.. . - • •• O Sn.. Tuo~LI..Z CA >'ALCA:'iTl dn. um_ apll.rte. 
··.::-~~:.~_ -·--=-·,;_.~- - ~. 

-~ ::. . 
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O SR. Jt:Lio SA="TOS-V. Ex. é militar. Mas, a amoistia, Si'. p!'esidonte, reconduz 
ba.teu-se contra esses homens. o> criminosos ao seu estado antigo, a. amnis-
;_ V. Es:. seria insospe·i to para. conceder ::1. tia. é o apagnreento dos odics, o esquecimento 
amnistia ; é de V. Ex. que eila. de\·in. partir. da cu! ila, 
(.4.zXLrtes.} Mas, Sr. presidente, cstiio destruidos por-

Ni!.o roi rC\"Oltoso, t:~mbem não poss-) ser ventura to-Jos os elementos que ~se cougre
suspeito. Assim o S::-. general Pot•ciunc:11a. e ga.ro.m para destruir a Repubiic-~ 1 
o Sr·. Côl'Onel Migael do Ca.t'valho, r.ue fot-nm ."l.ind:~. nü.n. 
go.lardo::.tlos pelo mn!'ech:\1 Flor-iano Jlelos ser- Sr. presidente, sei bem qu'! é mister não 
viços inolvidaveis qne valorosamente presto.- ~oorundir lt vingança contl"a ns aggressues 
ram durante n. revoltn. de 6 do setemhro, ih> R.epublicá'coma.instituiçi'w de uma tyr:~.n
com risco d:t {II'Opria vida, podem dar teste· oir. completamente ving:.1àora. 
mnuho da. adhesi'io e s:neeridn.de com que Mas c preciso ter um vista que é tão justa 
est!ve sempre ao lac.!o ua legaliàade. pois oc- c exn.ct:~ quo as repressões devem set• propor
capava posi~.ão otDci:ll como presidente' da cionae:; á:; culpa:~, quanto às compensações 
Camar<t do mea município. não podem exceder de n<mhum modo á. me-

Sinto-me iosnspeito p1>rque posso dizer, não · <lida da justiça e ào direito. 
conh6('0 revoltosos que eu saiba. não tenho Eis. pois, Sr. presidente. porque eu peço 
ntn. 1,i'.lrcnte, .um aJ'n.\go siquer envol vide u:t aos meus amigos a. rejeição da. emendo. do 

.... ~'t"OJta., p~r-. ~ !eqt\_Çl a tr;•nquillidaue ue Senado; e p:n-n demonstrar que eu não tenho 
·-· o!b"'!::~ancí:~ oitaoQ&O~-ra pt'onunoi:\l'·mc. e1n v~t<~. collocar •~ questão em um terreno 

Julgando justificada a. minha nttitude, limi· sem sshida, declaro ã. Ca.ma.ra o aos meus 
to-me a est:IS pahtvras, Sr. presidente, e amigosd:t maioria que por minha vez t:lmbem 
deixo n. tribuntl. pa.r:~. Q.ue outros mais com- t t-aosijo. 
petentes venham occup.al-a. (Mu·ito bem. ) Uma vez dada a. rejeição d~ emenda do Se- · 

·---·· .. ·- - . nado, não como demoustração··de-que não·se 
O Sr. Francisco Gifcel.'io quer o e~termioio de nossos adversarios, mas 

(movú:-w1to de attença'o)- Sr. presidente, o lc?mo demonstt·a~o de que não se q.u7r :>.Dl
momento não é rle dlscmtir. o momento pare:.. mstiat·· ·a revolu~:.:.1.0 ; umn, vez rCJettnda. a 
ce-me que é de delibot".>.n•. (~pqiaclos.) emenda, eu,pediria. i~ C<t!.ll:rro. permissão para 

Tal é a. nucied:\do publica, creada pela I&J.'resenta.r nm projecto, opportuuamente, de 
emenda. IJUO consigo:.. ~:r amnistia inconcicio- amnistia restricta.. 
nal aos que S(l i~Su_t•gir:\m com armas coutrn o SR. JosE' 1\L\.RtA.);O - Niío Póde mais ser 
os Poderes consbtutrlos da. Nação. apresentado -
· Tenho, porém. o dever, Sr, presidente. •la . . . • · 

1 1 ponderar aos me~:s ami~os políticos. que a. VozES - Oh· oh · 
amnistia. incondicional cS um :;ra v e e1•ro poli- O Stl Fn..\XCSCO GLÍCER.IO- Sr. prosi-
t ico nns circumstancias actuaes em que se dente, sou fundamentnlmente contr:trio á 
acha. o paiz. (.4poi(ulos.) amnh;tin.. Eu niio :!. tia ria. nem n. civis, nem a. 

8u sei hem, St•. presidontc, quo~ pied:ule militares; ni"1.0 a. dari:t nem me!-mo eom re
brazileiro. esü1 UI!SI:'JICtlo pet•dão üos culp:tllos striccilo: daria. són:entc. quando •lo todo esti
e o sen rcgres;o ;, Patri:\ o ao seio da. rami- vesseu1 ap:\gados os oúios e tlcstruidos os elo-
lia. mllnto:; de reac~:.:1o contra a Repub!ica. 

Ma.s. os quo :;:-ovetnam. os llUG toem :\ rcs- lllt\s. Sr. pt·esidente. não desejo de nenhum 
ponsabi!idado do ~ovct.•no do. socicch.\dc, não modo encn.rar ·~ l)uestão sioiio no terreno em 
se podem dirigi•· pelos despt·e>enido:; ~eu ti- quo a. collocou a em<inda do Seoado. 
mentos d::. pie:la.de (crpoiado.~). afun de que A a<)it.'lç;1o do espil·ito publico não póde ser 
elles poss:\m set• dignos d:L conlianç::~. daquel- contest:\da, não pôde se1• negada. . 
les que os investirnm. ou da. a.utoridarlil legal, Nestas conr!içUes, trazeoclo commigo are
ou da. a.ulot·idad•J osp:l"'itnal, p:ll'a dil'lgir a sponsabilidade t!e mn partido icteirv quo tem 
sociedade. (.4poiados .) a res;iónsa.f•ílfda:tletlã ltctual situaçito politica;, 

Si me ·angura, Sr. poresitlente, que o mo- eu não posso ser intransiaente. 
mento . actual. pan\ 03 que am:::.m as institui- E eis porque, cedeot!Õ de minha. opinião 
ções republicanas1 parn. os que aiud::~. não es- r:~.tli<-a.l em mataria· de amnistia, declaro Que 
queceram os per1gos que ellas _correra:n. o opportuoa.mente apresentarei e pedirei mas
momento actual 6 do ·resistencia. á. amnistia. mo nrgeucia â. Camara. pam discutir um pro-
ampl::t. (.'lpoi<ldos.} jecto de nmnisti:\ rP.stt·ictn.. 

Não venho prégar o o•dio,l'. ·dissideucia,·ve- Por emqur.nto, ·:peço aos meus amigos da. 
nho li•ll:w pouco, é nté mesmo vou concluir I Camat·n ctue procedam de modo :!."tornar bem 
as poucas :pa.la.vr;ts que tenho de dizer. chtro o seu voto funda.meotalmeata c'ondem-
.. ,~ão venho préga.r·odi.o e dissidencia. u~~.-f,\- oatorio d:l. . revolucão· de - s~tembro, ( Mu.ito .. -· 
milia brazileira. · · õenl: m~cito bem:) ·· . • . · · 

_· ~------ -·.- -~ ~ ... -~ ; ... .. :.. - -. ... ..:_-:.-:.__-:~-~~::---- ·. --
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E' uesso .iet•reno que coUot'•1 :,. quc;.tão. 1 d1 Lacerda, P::mliuo de SouZr\ _Junior,_ L!':n-:
Peço aos meus t\mig-os "· rcjei{:ào da en~enda I ctulpho elo i\l:,g-alllfl:,~s. C:lmpohna, Monte1ro 

c.lo_·senado. (Jluilo bem;· mttilo beill.) •lo 13"rros, Chag-as Louato, GonQ«lves Ramos, 
· · · Luiz De!si, f<'e!·J':\~ Junior, Alvaro Botelho, 

O Sr. I-:!:olland n, Li:m.a.- (pelai L2ouel Filho. Ferreir<t Pires_. Cupertioo de 
ordem)...:... Sr. presidente, inspir•ac!o pelns pa- Siquelr:.t, Rodolph~ Aureu, Pmto da Fonsec.1., 
lavras do "nobre relator d•:> voto erü s ·~'Jamt!o. : Ar·thur ·TOt·res, L~odolpho Caeta~o. Alfredo.· 
,.eoho·à ti-ibuna para poôlit• o cucer·~amcu~o I Elli~. D(lulingo~ do 1\for•lé.S~ Fraoc,~co de B:tr
da discussão.. ! rcs, Paulo Querroz, Casenlll'o da Rocha, :\1-
. S. Ex:. disse que n. arunistia não se uiscute, me:<.la Nogucir~, Domingues de Castro, Dmo 
mas vota-se.. . Bueuo,.Co:;t;: Juruor, Gusta_\'O Godoy. Adol-

pho Gordo, Bueno de Andt-ad~, r~:~dua. Salles, 
l'anlino C:\rlo~. Franci;co Ghceno, F.urtado, 
Hermene:.:-i!•lo de 111oracs, Ovidio A~r.tntes, 
X:\\'iC!' 1io \'alie, 1\hwhmo Ramos, ~<tme~ba 
Lins. Almcid<\ Torres; Alencar Gmmaraes, 
Rt•,,zilio tb. Lu4, Laur0 l\1\jller, Paul::\ Ramos, 
Fr·anci;)(:o Tolentino, Emili0 Blum, Fonsec:.• 
Gnimarã.es. ;\l;\rtius C0sta, Ma1·i.:al Escobm·, 
Pereir'<l d;L. Costi, Apparicio Mar.iense, R.i
va•lavh• Cur rêa, Victoriuo Montcn•o, .\.urc.
liano Bnrbos:~. Pinto da Rocha, Vcspasi::rno 
,!e AllJuquerque e Ft-aucisco Al:lnC.'\$tro. (116.) 

o·sa. PRES!DEN'Í'E-Pr~:>iuo :lO nolJre <le{Hl" 
tado que os requer·iment os de e!lclll'l'<lmeuto 
não teem di.;cussão. 

O SR. HoLLAXJ)A LI~! A - V. Ex. :;abe rg!e 
questões como est•'· que ng-it.lll o,; espírito:;, 
deYem serimmediat:tmente t•csoh·irlas. 

Pot·tilnto requeix·o o ence1Tan:ento d;\ \l i~-
c.ussão. 

. .. ) 
O Sr • .José 1\-'.ia.riano (1iela o,·deM 

requer \'Ota<~1o nominal ll<tt·a o rl!qut~l'imento 
do encerramento. 

. Posto :~ votos, é rejeitado o requet·imento 
_ _ •lo.Sr. . . José. ?l'fariano·.~-·-·-- . ... .. . -· · .. 

· •.. E' eril.seguid::L· appro·;mdq o requerimento 
1le ence:·r;lmento da di::ci:~são do projecto 

·u;.67 c, de 1895. 

Respondenr sim os Srs. BeoC(1icto t:eite, 
Vivei::o5, Lui4 Domingues, Gustavo ver;~s, 
E·lmll'do d~ Berrecto. Au~usto Seçero. T<~V<t
res de L';m, Francfseo~ Gürgel, "Junqueit<\ . 
·Ayres, José 1\l:n·iano,. Arthur Orlan,lo-Tolcn
tino de CaJ·,ali.Jo. Gasp;u• Drummontl, Lou
renço de Sá. Gonçalves M:~ia, Ftrnandes Li-

. · ma, Cle:nentrno do· Monte, Rocha C.1.valc-1nti, 
O S::•. Brici o FiJib.<> requer YObc.:1Ô Od;wiano .. Loureiro, Olymp!o tlo. Campos. 

· noroinal':sobre a. enreúda do-sen:ldo . .. -- · i\ien·t~ics Prado; .Gemfnianó :Brazil, santos 
· E' approvatlo por uhanimid:\dc de votos o Pereira Auzusto de Fr2itns, Neiva, Milton, 

·~ :, .l:eg!Jerim~nto uo Sr . . BrJc_io Filho. . .FJ'IIIH:i:;co SÕ<lré, Tosta, At'istide$ do Queiroz, 
r.:dn;:.rdo !{.amos, Paula Guimar,i.es, Verl!oe 
de Abren, Rodrizues Lima .• Tolentino dos 
Sautos, ~bt·coliuo-1\'loura, P;waohos ~1onte
ne•·t·o, Serzedello Cort·ên. Euzebio üe Quei
t•ol. Julio S;\otos, Mayriuk, Linm Duarte, 
C:-oi·\·~i lho Mout~'io, l~ot·tes Juuqueir·<t, FJ•:\o
cisco Veig~1. Octaviano de ~rito, U\mouoier 
Gotlofrerlo. RilJ,üro d: AlmeJila, Valladares, 
i\Iatta Machado, Manuel Fnlgcucio, Olegat·io 
).f:Jciel, Pàtaizo Cavalcanti, C;trlo::; Jas Cha
gas, Costa 1\-IachaliO, Moreir-<l da Silva, B'et·
culano <le Freitas, Alv;u·cs.tle Castro, .Urbano 
rle Gom·e:;~ e Pedro l\Ioacyr. (59). 

Procedentlo-se á Yotar;:-ão nominal,respondem 
mio • . isto ê, não ;tpproY;liln a. emend;t dt1 Se
nado os Srs.: Lirna Bacnr·y, Fil·~to Ptre~, 
Gabriel Salg-;\do, Sá Paboto, i\l;\tt;\ Bacclia:·. 

· Augusto .Montene;.:ro. 1l'heotonio de Bt·ito. 
Carlos de Novaes, Bt·Icio Filho, Hoilanda d•· 
Lima, Costa Rodrigues. Chti$tir:o Ct·uz. Anisio 
de Abreu. Nog-ueit·i\. Par:\na.guli.. :\rt!lur 1le 
Vasconcellos, Pires Fet·r~:·im, Freder·ico Bor
g-es, Gonç;•lo de L:'lgos, ·Tho:mt4 C;tvalcanti. 
lldefonso Linw, João Lopes. Ft·ancis:~o Benc
Yolo, José Be>ilaqua. Si!·m i\lariz, Trindade, 
!llartius .Junior·, PeNira dtl Ly:•a, Coelho 
C!otra. Luiz <le :\ndl'ade. Cornelio d:\ Fonseca. 
!\liguei Perm\mbuco, Ca:·los .rr.J·ge, Araujo 
Góe~. Gouvei;~ Lima, Zim:a, Leovegildo Fil-· 
guei.ras, José I~nacio, Flavio rle At';lajo, 
SAh:L<;tiii.o l.a.nrlulpho, At·thm· Rios, . Ath~,y· le 

-Junior, -Torquato i\lot•eit'·;"L, G:lldino Loreto, 
Antonio. de Siqueira, .José C:U'Ios. França 
Carvalho •. Oscar Gouoy •. :).lcinr:lo Gu:\lla.b::.ra, 
Thoma~ . Del fino, . Americ•::~ de Mu.ttos, Lins uc 

- Vasconcellos, "Alberto ·· Torre;;. Eeli$arici de 
~õuz~l.i ·Erico Coe_l h o, -Fonseca· Porte !la., Silva 
Càst ro, Nilo Per;anha., . A~ostinho Vida.!, Er
-ncs.to:J?razilio;: Barros_·Fra.uco JunJor,. Sebastião 

o~~- P1.·esidente - A cmend:1. rlo 
~~r!atlo ac::tlJn. ele ser rejeitaua por 116 contr:~-
59 'otos. Nesse sentido se vao officiar ao 
Senado. 

Vem'" Mesa, é lido, ••poiado e sem deb.'l.te 
approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro urg-encia ps.ra. apresentar um 
projecto concedendo amnistia restricta <\OS 
implicados em movimentos seiliciosos, .éon-
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spiràções e rcvolt1~'ões mo tcr!'itorio dn. Repu· -Almeida No[Juei?·a.-Alfredo Ellis .-Lauro 
lJlica.. . · Mullcr .-llde(onso Lima.-Joao Lopes .-Ani

Sala. uas sessões; 2.'S de setembro uc 1<)95. $ÍO de ~lbl·ev. .• -U·. l.farco>~des.-Lins de Vas-
- Francisco GUcerio. conceU.o~. -1.hom!l.:; Del(i:M.- Adolpho Gordo. 

1
-;tuyusto Secero.- Rodolplto .1.bt·et,.- Pinto 

Collsultad(l. si :l. matm·il\ rla Ol';entia e t:1.l da Fonscca.-,1Nhur To1·res.-Leoncl Filho. 
quo dov:J. interromper a ordem r!n tli:l :L Cn- - Ferra:; J~nio1·.-Montciro de .Barros.- Al
mal'a decide pel:l. niTit•m:~ttv:"L . ' ,;aro Bo!elho.-Fe1-reira Pires.-G. Ramos.

O Sr. Francis•~o Glicel.·io-Sr. 
-presidente, tomei o cotTipromi~so de apresen
tar <i coosidera<~lo <1:1 C.amara, um projecto 
consignaod(l·:.t :\rnnistin; :\ todas as pessons 
quo directamcntc ·ou iudirect:uncnte se te
nh:un en•olvido no mo•imeuto re,·-oluc!on;:
rio occo1·rido no terrilo,rio da H.cpnlllir.:~ até 
23 de agosto do corrente nuno . 
Desempenho-medes~~ CO:llpr., misso qnil to

mei qu:mdo, discutindo a eme:Hia. o.lo Senado, 
veclia. <l. su•~ rejei~:.ão. 

Peço a V. t::x. que mceb:l. e encaminhe ;'~ 
respecth·n. com missão o meu projccto. 

E' lido, jul;ntlo objcc·to de deliberaçE.o c en
vi:\do à Commis...c:ão de ConstitUi\'ii.o, Lc;isla-
çiio c J ustiç..'\ o seguinte - ... -

PR01ECTO N. 204 l>E 1895 

Concede ammistia a tocl!as as JJessoas que di1·e· 
c·ta ou indi?·cctctment.~ se tcnlw.m e~tvú~uiclo 
nos mo'l>imcntos rcv.?luciomwios occo1·ridos 
no ten·itorio drJ Republic<~ atd 23 ele agosto 
do corrente anno, com as rest·riq:iies guc es
tobclecc 

ft!ariano Ramos.-Chagas Lolxúo.-Silua Ma
ri;: .-Domin!JOS de J11oraes.-Bucmo de A.H
d?·ada.-Pado Quci,·o:.- Gusta11o Gocloy.
Lwncnlw. Li11s .-Brq.:;ilio Lu:;. - Eotlawla 1/.e 
Lima.-Trindculc.- 4.lmeid<t TOl·,·es.-Sil-ça 
Cflstro. - Costa Junio1· .• - Pav.Iino Carlos.
' 11J ·c! Pernambuco.-· Pe;·ei;·a de Lyra.
t:m·ltelio d.n. Fonseca.- Lu i; de Andl·ade.
Ccetho Cint;-a.- Theotonio de Br!to.-!Mi; 
Detti.-F. Tolentino.-- Viatorino Monteiro. 
- J\lencast1·o. - Pereira da Costa.- Fonseca 
GuimanT.:s.- Ri't:acla.uia Co1-rêa-- Marr.a~ de 
&coba1·.-Xa·uier do Va.lle.-Pinto <la Roclw.. · 

O S:i•. Serzedello Corr~a 
(Para uma explicação pessoal). Sr. presiden-
te. poucas pala v r as terei de pronunciar neste 
rociuto.··A- camar:\ :tc:l.ba de- recusar- o pro
jacto de :l.!llUisti;L ampl:l. que veio cónsigundo ~· 
on eme~da. do Sco:ulo. Não é permittido mais 
ao deput.""\do· f;.~;ll::r contra. o· vencido. Eu não 
tenho mais o direito, neste recinto, de dizer 
ao paiz'"qual o meu modo ue pensar e de· 
Sef:ltir a -csse.respeito. O que desejo, porém, 
que tlqnC consignado Cl:l.rament e é Qtle eSSa 
discussito _foi eucerra.cta., C:l.bendo-nie n. pa.la
vra, depo1s do leaccr, paro discutir a ameis
tia, pugua.ndo ampla, aberta, sincero e leal· 

O Congres30 Nacional decreta.: mente pelo projecto que veia do Senado. 

Art. 1. o Ficam a.muis.ti<l.dal' todas as pesso.'IS 0 ·- ~ ..._ t " - d .,. 
que dh·cctaou indil'ectamente se tenham en- ~~"- ~evas ·aao e ....... acet·d:). 
volvido nos movimenteiS 1·evoluciomwios oc- - (Para uma e:r.plicaçcio pes$oal .) St·. presi
corrldos no territorio da. Republica. :l.tê 23 de dente, compr~heodo a responsa.bilid:l.l.le de 
agosto do corrente anno. · torlo~ 0.5 que tiuha.m de votar o pr(ljecto de 

§ l." Os officia.es do exercito e d:l. a:.-mo.dn. a:nmstt~\ ; entrct:l.nto, depois d(l. declaração 
am:listiados wr esta lei niio poderão volta.r tio nobre dcput;\uo, venho dizer que divirjo 
ao ser• iço a.ctivo antes de dous annos. conta- pt'Ofnndamentc de :l.lgun:> fundamentos do 
dos d:l. rl:l.tá em que se apresentarem :i. a.uto- 0~~rc rch.LtOt' dl\ com~nlss."io . 1\f:l.S,. para que 

d d 
• . · d d uao se adtass~ ~ vot:\ção da. a.mnistta., prom-

ri n c compe.ente. e, am.,a. c pois esse prazo, ptamen te desrst1 da pal:l.vm. (Muito bem.) 
si o POI;Ier ExecutiYo assim julgar conve- Aproveito csta1· n:l. tt·il.)l]na. para de-
ui§~~; ESses- otriciaes,· em qaanto não re· cln:·ar á Camam e ao paiz que, :tecei
verterem á actividad:e, a.~en:1s vencerão o taodo ~ CO?.G\!1~ tio ~:~recer J;la. ~mmis
soldo de suas patentes e so 'contarão tempo são de Jusll~~ -~t: po~ile~n\~po
p~ra. refol"ma.. these algu.nm. ~~~qtl'ímtr qu~ -qu~laa que 

Art. 2. • Revoaa.m-se• :l.S dispo:;ições em con· teem·o devel' ue . a""ulr:r lL ol~em, aqaelle 
0 

~ a quem estil. reservada a ma.uutenção 
':l.rio.. do. uoss," soberani:l., <h uoss.'\ digoid:ldc, da. 
s . .R. Sala. das sessões, 24 de setembro de nOSS(l. l.torira. do exterior, da paz e da. ordem 

1895.- Glicerio . - Franci$co de Barros.- pu_blica na interior,~ esses não chv:a. o di
TO?·quo.to Morei1·a.- })in o Bueno. - Paduá re1to de se revoltal'em contra. as a.utorid:\des 
Salles.-Dontütgues à!c Cast,·o. - Gonça.lo · de constituidas, :l.·esse5 não dava o direito .de se 
Lagos. - Alencar Gu:imarcTcs. - . Casimiro.da rebellárenL _contrn ras _instittúÇões . .. Quero, 

-~· . . , .. ,~~c~~:-»fa~~~~I~~~<lo:·~it.'~'~~~.f~~:~ -~.c;~-~-~,~~~~~~ tlqu~ ~.~-s;~:~~~,~~~,-~~~~~~-~' 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página1 de 10 

ANNAES DA C.U!.-\.RA 

mento do meu Yoto, porque e:n hypotlJ.e;;e 2' d.iscussão rio prQjecto n. 219, JS03: au
o.lgt:ma quero tr~u1sigir com as reYolta.s m.i- tori:;ando o aovcrno ·~ innova.r o cont.ro.cto de 
1itares, em hypothest~ :llguma. quero !t·ansi· I]Ue e cessiÕnn.ria da Compauhia Geral àe 
gir com estes -preced.ent.;)s, porque c:Jtellllo Zlíelhor•~mentos do Maranhão, segundo a,s 
que em toth socied:ul.e org-;\nisathl deYe lla- b;t~es que<~presenta.; 

·ver um principio para. ratlicat· a ordem, um Discussã.o do pa1•ecer n. 52. de 1895, jul-
pt·incipio para itlvetet·:w o os habit;:>:s dos ci- gando que deve ser dirigido ao ;ovcrno a. 

· · dadws o amo;· e respeite á lei e ao principio t·epresenta~.lio t!e \Orios ba.ncos e companhias 
d<\ autoridad~. (iliuito btJ1a ; mui!u bc1;~o) com sêde nesta C<l.pital, que reclamam contra 

a. cobrança. do imposto sobeu devidendos na 
O Sr. ~Iedei.1·os de "''\.lb'!.\qne1·- !'a7.io de 3 1/2 •j.; 

que (pa1·l! umu e.>;p{icaç;To) - E$t;1 explica· :3" c~iscassão do projecto n. 201, de 1894. 
çiio e quasi inutil: mas !ns!sto em dal-a, <iectar;J.ndo exiinct:t a divida em que ficou 
porque gosto de assuuair ;\ •·~ponsab!lldnde par<t com a Fllzenda. );acionai o fallecido co· 
de meus :J.ctos. Pouco depois de cunc1üir o ronel do exercito Wences1àu Freire de Car
men discm·so reti!'ei-::nc do recinto e por- valho: 
tanto. devo dizer que,. se estive..<:Se JH'esente, I" discussílo do p:•ojecto n. lS!J, à.e 18()5, 
votaria pelo encerr::.meuto e contra a emenda orga.ni~udo o estado maior do exercito, a 
do Senado. iutendencia geral dt\ guerra e dà. outras pro-

vitl~ucüt;; 
O Sr. P!·esi.deute- Achando-se 1" discussão do projecto n. 132, de 1895, 

o.de<"UlUl.rla. a hora, do!Signo pari.\ a.manllii a tornautlo extensivo <i.s praças d:l. brigada po
seguiUte ordem do di:~ : Hnl da Ca.l)it;\1 Fcue1~<11 e do corpo de bombei

Discussão unica do• parecer n. 142 C. de ras. que se inutilisa.re:n dm·ante · o tempo de 
1 8U5, sobre as emelHlas: do projecto n . 142 B, !Jr;tça, o diJ:eito, de <1 ue gozam as pra1;.as do 
ueste anuo, cro,.:amento de f:tzenda: _ e:>:el'cito e itrma.da.- ue serem recolhid:u; ::.o 

l" discussão do projElcto n. 175 A, uc 1805, Asy1o dos lu validos. 
autorisando o Potlel' Executivo a pagar ao Levanta-se a ses~iio ás 4 horas e 20 mi
Districto Federal o ~:oldo da conta elo gado uutos. 
comprado e fornecido por :ma. n.utorisnç.üo i~ 
população do districto elll 189-2; 

Discussão unico. do parecer n. 144, A, de 
' 1895, sobre a emenda oll'erecida p~lo Sr. To· 
lentino de Ca.rvnlllo e outros, ao p1·ojecto 
n. 144-deste aono. quH auto1·is:t o·Pr.der Ex- . - 26 , - ·· s·>~ 
ecutivo a conceder :1. Alcides C~1.tão da. Rocllo.l' JO()· SESSAO E~I · DESETE)ll.RO D"' 1 • <> 
?<Iedrado, bibliotheca.rio da escola de Zlfi na.s de . . . 
Ouro Preto. um anuo de licenç:a com oruena- P7csídencia dos s~:s. Ros .~ ~ S'l-va_, (prcst-
do paro. tratar de sua saude; cleate) c i!.}·thtw Rtos (1" "t:tce-presrdente) 

Cuntinua~:ão da 3" discussão do p1•ojecto 
n. S3 ;\, uc 1893, <tutoris:Lndo o Poder Ex- Ao u:eio düt proccue-se á chamada,.:~ qnal 
ecutiYo a contract:n com o engcnhcil'O Ay1·es re!;pondem os St·s. 1\.osi.\ e Silva. Arthur Rios, 

· Pomp<.'O C'\l' \"8-lh<• e Souza. e .losé Augusto Vi- Thomaz Dei tino, T:<V<\res de Lyra, Aleoca.t· 
eira. ou com quem melhor vu.ut:1.geus l•1l'cre· Guim:u·ães, Sit Peixoto, Lim~\ 13aclll·y, Fileto 
cer, a ccustrucçã.o, U•>C• e goso ue um 1·.:.m;~.l Pit·es, Gaut•iel Salgado, Ma.tt;:. Bacella.r. Au
forreo d;~ estação de &l.p(•pcmha iÍ. ilho. do 1~0- ~u:;to l\Ioutenegt·O, Theotonio de Bl'ito, car
vern;tdor. e outros melltoramcnto;. nas condi· los de Novaes, Bricio Filho, Hollaucla de 
ções que indica.; Lima, Bcuedh::to Leito, Viveiro:;, Luiz Do:niu-

2• tlis~ussã.o do proj•ecto n. 16:!, de 1SV5, gnes, Costa Roclt-ignes, \~usta.vo Veras, Edu
reln-gauis.'1.ndo a corporação tios cor~etures c! c ardo de Bet·r~tlo, Christino c r·u1., Anisi(\ de 
fundos publicos I' prov·i<leJ!c:a sobre as ope- Abreu, Nogueira. Paraoaguà, Artltur de V<\S· 
rações tios corretores, rcalisa.das nas bois~ concellos, Frederico Borg-es, Gonc:.:~.lo do L:.g-os, 
ofllcias. ( Yide o p1·ojecto n. 121 de 1893, Tomaz C:~.valca.oti, Ildefonso Lima, João Lo
substitutivo ao sob n. !227 de IS!J2) ; pes, José Bevillaqu:t, Augusto Sevet•o, Fran-

s··discussãodo projec;io n. 07, ele 1895, au· cis.:o Gurgel, Jnaqueira Ayres, Silvo. Mariz, 
torísanc.lo o Poder Ex~c:utivo a transferir do Tdndado, José l\1<\riano, Arthur Or!t1.nd.o, To
quadro do exercito e i:ncluir como efl'ecti>o leutino de C:~.rvalho, Martins Junior, Pereira 
na brigad;\ · policial d;11 C<~ pifai Federal, no do. Lyra, Gaspal' Dt·ummond, Coelho Cintl'a, ' 
posto que já exerce em commissão, o major Luiz de Andt·ade, Cornelio d•• Fonseca., Lou- •· 
a1,LXUi:J.t' te~lmico d(J r.~nnisterio dn. Justiça e renço de Sá, Medeiros e Albuquerque, :Mi
Nu~odos Inkl'iorcs c ;:;11\:tcs du t:X<::l'cittJ l>e· .~uel Pcrnu.mb'uc.o, Gonça~Yes l\1;\ia,· Carlos 
nev1muto ,te Souzü.· :Mt~.g<>lllãcs. Jorge, Fernautl~~ l.inm, Araujlj Gó~:::;, Cle· 

.. ___ __:;......·.· ~.; - .. : . , . . . 
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mentino Monte, Rocho.C.avalcanti, Ocla.viano 
Loureiro, Olympio de Campos, I1fcnezes Pt·a
do, Geminiano Br-J.zil, G-ou>êa Lima, Z:uon, 
Sautos Pereira, Augusto lle Fre!W.s. Ne!va, 
Milton, Francisco Sodré, l'ost:\, Aristilies d•J 
Queiroz, Eduardo Ramo:;, Paula. Ouirc.a.riie$, 

. Yer~:,rne de Alll'eu, Leovo~glldo li'!l7ue!•:•, Ju.;" 
I~n:tcio, Fl:wio de Aranjo. Tolentino dos 
Santos, Seb:ostiiio L::~ollulpho, Pamnilns !.\ft)n· 
teno~ro, Atil•lyde .Tnnio:t·, Torquato :Mor?.il'<t. 
Ga.ltlino Loroto, l1nton;io de SiquciJ-;1, José 
Carlos. Serzcde11o Cot·t·êa, r,'r:\nça C:n·yalho, 
Oscar Go:Joy, Alcindo Guan:\l;;tr:l., Amet·iCJ 
de ;.\·Iattos, Lins de V:,scoucelios. Alberto 
Torres, &lisario de S·:•aZft. Erico Coelho, 
Fonseca. Portella, l!:u7.c1blo de Queiro:r.. Sih·:l 
Cllstro. Nilo Peça.nh:t, Agostiuho Vir..~al, E:·
nesto Brazílio, Jn.lio Santos, Barros Franco 
Jun!or, Ur~uo i'.larcondes, P:~.n!ino da Souz,1. 
Junior • .i\ia.yrlnl\.. LaoJuip11o de Mag-.llltãe:;, 
Lima Duarte, Cal'\' :: lho Mourão, Chag;:s Lo
bato, Gonç:tlYCS H.amos, 1\.lvaro Botelho, Luiz 
Datsi, l"ct·raz Junior, Fortes Junqueim, 
Francisco Veiga. Lcone·l Fil!to, Octaviano de 
Brito, Lamonnier· Godot'rcdo, Ribeir-o de Al
meid<l, Fcrreh·:l Pí1·es, Yallndaras, Cnpcrtino 
de Siqueira, Rodolpuo ,;bl'eU, Pinto Jr, 
Fonseca, i\fatt:1. !\~achvLdo, Arthur Torres, 
M<1.nocl Fulgencio. Olegario Maciel, Pamiso 
Cr.vo.lcnnti, Lindolpho Caetnno, Carlos c.!as 
Chagas, Costa Mach;td:o, Alfredo Ellis, Do
mingos de Moraes, Pau1o de Queiro1., Case
miro da Rocha, Almeida. Nogueirn, Diuo 
Bueno, Costa Junior, Gns~vo Godoy, Atlol
pho Gordo, Moreira da Silva. Padua. Salle:;, 
Hercnl:tno de F1•citas, Paulino Carlos, Pran· 
cisco Glicerio, Furtado, Hermanegiltlo de Mo· 
raes, AI ves de C:l.Stro, O>idio Abrantes. Ur
bano Je Gou..,..eio, Xll.\ier do Valle, 'Mm·iauo 
R:tmos, Lnmenh:1. Lins, :I31'azilio da. Luz, Lanro 
Mül!er. Paula Rttmo$, Ft·:.uJcisco Tolcntino, 
Emilio.Blum. Fonscc;t Guimarães, :\Iartius 
CL>sta, Marçal Escohat·., Angdo P inheiro. Pe
reira d:~ Cost.'l, A pparicio Mariense, Riv:u!a
Yia C',orJ'et\, Victorino l\Jocteit·o, Am·eliano 

·B:wbosa, Pinto da Roc!t:)., Vesp:1siano de Albn· 
querqne. Froocisco Alc·:!C.'Ish·o c Pedro !\io:l-
cyr. (171). 

Abre-se a sessão. 

Dci:mm de compnrce·~r com cans:1. pat·tici
Dad:\ os Srs. Costn. Azevedo, Coelho Lisboa, 
É.oéo.s MM·tins. Torrr.s Pol'tll!;:l.l , Pedro Bor
ges, H.clvocio Monte, Chi\te:'\t:br!aud, Armioio 
Tavares, i\fa.rcionilo Lins, Manoel Cact:1no, 
Dyonisio Cerqueiro, Rodrigues Li!l):t, Ma.r
colino l\Ioura, Sebastião de Lacerda, Pouce 
de Leon, Aimeld~\ Gom•es, João Luiz, Wz de 
Mello, Monteiro do Barros, João Penido, 
Tlteotonio· de Magalh1ios, Simão~ da. Cunh:L, 
Lama.rtine, Cinciun.to Br:1~, Luiz Adolpho, 

- · Caraciolo; e Altuci•l;~ Torres, o.: :.~w c;;t U:S<\ 

os Srs. Pires Fe!'!'eira, F;:oancisco Benevolo, 
C:10ha Lima, Cleto Nunes, Campolino., Fran
cisco de B.trros, V.icit";J. de Moraes o Alberto 
Sailes. 

E' liola () ~em dehate approvada a actn. da. 
sessão ao teccdcn te . 

O :.;:a.·. Prn,:iclen:te - Cumpro o de
ver de informa.!' á. Ca.ma.ra que, de accortlo 
com o art. 187 do Regimento,~\ Mesa mandou 
p&r e:n custodia. 9 cidadão que na. sesssão de 
hontom não du>idon. uit·igir-se :i. Co.ma.ra em 
lermos injuriosos. 

De :I.CCOl•do a.ind:~. com o mesmo art. 187, 
essa cidadilo ne ser posto á disposição do 
juiz competente. par a que p.-oceda na fórma. 
d(l.lCi. 

Ootrosim dem deci:u-ar, relativamente ã.s 
scena.; lamentavels qne se passaram hontem, 
tót''l do recinto, àepois da vot~ão da C:t.m:~rn 
sobr:l a emendo. do Senado, qne eotendi-me, 
co:no ora de meu •lever, com o governo e 
otl\'i deste as declarn.ções as m:tis formacs do 
~en tlcsagmdo e que de modo algum consen
tiria am qualquer manifesta.~"-ío de desa~to 
aos membros do PoJer Legisl::.tivo, trotaria 
de reprimir a.quelles que porventura. fossem 
julgados culpados. 

Parece-me ozioso accrescentar qu3 consi
dero meu rle>er, e C<ollero saber cumpril-o, 
zelar antes ele tudo a. dignidade da Camara, a. 
livre e complet.'\ rnanüestação do seu pensa
mento (apoiaclos) e c. maior in,Jepondencia. em 
suas deliber:wues. 

l'\ão me ow.nteria. absolutamente dest:~ ~-~ 

c.leil't\, si pCirventul'a a Cam:lm. dos S~~- DoP._u-. : 
t:~.dos nü.o p11des.-c em qnalqner emergeucia 
ter a mais completo. lil:erd:~de e autooomi:t. 

Vo?.t::S - hluito bem; nenhum de nós. 
O SJt. PRESlDE~TE - Mas, t•epito, ouvi. da 

parte do g-o•crno a declara.c:-.:io a mais formal 
de que esto. 6 t.'lmbem a. sua resolução, que de 
modo o.lgum consentiria. em quo.lquor m:-~ni
r~staol'ío hostil :t. membros do Poder Legisla
tivo e que tratará de reprimir ttquelles que 
rorem jnlg:1.do;:; culp<1àos. ·E', por ora. o que 
julgo do meu deTer comJl'!u~icnr i Cnmarn, 
aguardaudo qunesquer outras ioformaç\íes ... 
que m~ d::wei pressa. em tJazer ign:\lmente a.o 
::;~u euullecimouto . . (.'ll<<ilo u.n.r, 1411ito ilem.l 
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·-: O Sr. Belisa:l:"io d .e ~ou:.-:~ i Nessas palavras, uiLo ha simplesmente uma 
(yt,Lr<t w1~ e.>·pf.ivcçao pes.~oul·.) Se·. presi<l,~nte, I expl!caç-::io pe~oal que devo dar á. Camam 
:;obre<).; deplot·avéis acontec_i111entos de hon- l.qne conlwcc os mens habites (~C cortezia; não 
tení, jii V. Ex. nos dbsa c<.Jmo <:umpria o lha :;ó uma. expliC.'l<.:.ÜO pesso:~.l :~.o St·. l\Iauoel 
seu de•er, c i\ C;\\11;\l'a •cnmpre, serena c c.ü- Victorino, a. quem tl'iouto a mn.xima conside· 
m:t, ag-ua.n!ar as provid.encias que hiio de ser ração ; h<~ homen<tgem a um principio que 
tom::ul:\s, como no:; :Ulil'mou V. í:::c, e que Pt'vi'es~o. Que é o respeito nmtuo que se 
hão de ser completa::;, por•1ne a Camar:t não rlevc a.os grandes pollcres da Ropublica. 
esta disposta :1. r.!eixar-s•:: illutlit·, s:tl.Jen:Jo 1Jem (.Jit1ito /Jem .. ) 
quaes S<'..O o::> l'espon::;:~ Yooh; pelo~ u..:~ac:. tl>S á 
dignidade •l:t C:laJat·:• "' ~t l ~hc 1'd::.dc p:1l'la-1 O !:§; r . Vergne de Abreu (pcu·a 
;uentar. · I t<ma e.:cp!icaçcío pessoal>-St·. presidente, não 

A Reru blicn. c P Gonn·uo tio :ueu pn iz hão I~ I.JI'opr!:uneate p:mt uma. ex:plicacão pessoal, 
Je maot~r esta tt·ibunao!'l esta G:\lll:tt·a. n~\ pie· e ante:; para uma explicação collecliva. dos 
uituJú dos 1lireitos e do r~,;p(}i to 'lue Sll:npre meu:; correligion:.\rios d:\ bancada b<\hiaoa 
c1erecemm, e a C:un.•t·a. po1' s:m prud~o~ia <(UP. cu \·enho :i tribuna. 
e pela cor<~~em !W ctHnprlmeõ~to do de·r.:r, No discurso qne hootem profet•iu o Sr. 
ba de üemonskn.r qne eonltec<l os vtano:> úe gene:·:\l Glicerio e que totlos ouvimos em re
subversão. politic:t qu·~ se tl'<\}ll~itl e ~t cujo j s_peito;;o silencio, niio me pareceu que S. Ex. 
descnvolnmeuto est:\lll'JS ;\-;,;lstw.h). c !J''e ttvessc colloc:tdo :~ qnP~t.:í.<l de nmni.:;ti:l no 
sabe \'Cocei-os c dest·rnil-os. ( :lb1.:to &a;a. tet'l'CUO em q ne est.i. colloca•la no discurso ex-
apoiados r;eracs .) tractaclo e pu bl!c:.Hlo pelo Dia1·io do Con!Jl·esso. 

A C;1mar.~ a!l~:\. :L Repul!Hc.1. e lla de, mesmo VozEs- Oh ! olt ! oll ! 
a custo de sacrtti-:tos, der..:oúel-a .. 

Fico nessas pala,·n\::; :: contio que:\ Cam:wn. O St~. V.savNE DE AnREij-Essa affirma~.iio 
_sez:á.desal!ronto.da em s.~u presidente. exige da nossa parte umD. explic.-:ção e é o 

.Mas o que me troux:e á t:-iuuua foi uma. que •enlto f1tzer. O Sr. general G!icerio es
ex-plicaçü.o _pessoal. V:ii.o costuo1e re<:h\mar· cre'r'eu ou disse oo seu discurso (li:): 
contra publteações adultet·adas. nem dos des- « Peço aos meus nmigos da Garoam que 
valiosos discursos que profiro nesta C;\mara, proced:\m de modo a. tornm· bem claro o sou 
nem dos apartes que dou, quaudo antorísado ,·oto íuudameutalmeute condemnatorio d<\ 

. peb cortesia c bondad~!. dos or<\dores; e .. s<i r<:volu~:ão de setembro. E' Hes.~c tc1;·e,~o que 
recl:\mo dos ;~pn.rtes, q:tl.il.Jl.Jo,~,puhli · -~ no co,.lloco a (iv.esUio. Peço ao:> mcns ami~o;; a 
lJiario do Con!JI·esso. E~~. : dií. f,,;:to .r-0Jt.\k~u. emenda. do Senado.» 
.do disc~rso do Sr · Med.c~~'~~- tJL-1 . 9t1e;_ r· nr~~~ Diss~ isto. (Protrstos '!:eltcmeíltes, 
na sessa.o de hontem,. naii nffi" a r1 :nc-,soam O$ t<1m1Janos .) 
nbum aparte ; entretanto a.pparece em 1m- ·. ·-
prensa d.iaria esse· aparlte, mas in,~ompleto. O Sr.. Y F.RGXF.J)E ARR.EU-Na.o me recordo, 

Quando o Sr. ,~rt!Htt' !tios, YiC~·Pl'ê~ideutc CA?IDO mutto:; OUll'O~ ueeutados ;1 quem pre
da Cam;1ra, e qne tão dignamente e á :tlturn v:;u!lcnt; (:on~ultet. uao me .re?ot·llo <~e ter 
de seus talentos tito br:litant'3s substitui a a ?n ,·tJo :s · Ex· art•og:tt·-sc o dtretto de tmpot• 
V. Ex., cham:tva à ord.em o Sr. i\Icdoi!·os e :1 C:\u~'·'.~''t Selllclh•.lll~c co:~.cr;:io, colloc:todo o 
Atl>uqo.erquc, eu c!ei um :q,nrte qua ,,.00 e_xeL'Cl<:to ~o seu •hretto sobe:.-auo de clem~n
restaurar, a é este: «?':iio ho:n·c insulto ao ct:t e P~ t·Ja.o no terreno aperta.do e estretto 
p1•esidente do Senado.>> Ora. o ;~.p:trt·~. muti- de nut,Jttlgamcnto coutlcmnatot•to. 
la.do como està, e colloc:do depois de asp~r;\:; , A nllm, como aos n~eus companheiros do 
lJa!.tvras proi'<Jrid:rs pelo ltont·aJ.o t'cpt'e$eU- :.nlll~;Uht, C:1.1lSOl1 ll:\tural <JStr~nhez;\ <L decla
taute d·~ Pernambuco. ~~m rela~~1o ao Vice- raç;~o qno ac:.dJO d~ le;, e St S: Ex. ;\fez, 
Presi lente da RepuiJliea, poúio\ l'•~zer cr,' t' ,1110 1 como a !legam, nos n;~o a. ~cccttnmos, nem 
eu th·e:-a. n:n pen$n;nento que rcalme:1to nii.o p;>tlcmos suppo~tar. qne ~e tlo n.o nosso voto 

.. -·· .. ·ti>c.-quo nii.o está :tos - ~!llCUS- I:a!.Jito:; t!c do li- de !tonten~ -:\-Signt~cac.ao e ·: o :\!C:t:::cc rlo 
cade1~1.. nern n:1 minha C:tlucaçii.o. Poss,., ui,·e1·- mn.ts lon.:;mq:to apoto a re,·oltn. ele ti de se
gir pt·ofaoda c twlic.llulu~ute do .Sr. Manuel tc:nbro. 
Vlc!orlno. ruas Leni1c-o :a:~ mais alt;~ cons!ue- S. Ex. o nobre depato.do por S. Pt\ulo é 
raç:lo. O que eu qneri<~ •::lra. salvar o lWinciiJio leadc,· tle.sta. ~amara. e chel'e r~o partido q11c 
regimeut;\1. O St·. Med•3iros e :\lb:1querque t~!nos ate hOJe susteo.tt\d~, ma1s não c o pon
nüo discuti:l. 0 presj,Jcn;te do Sea;\llo; seus tt.tce thts.noss;tS cou~cteuc1as. (Apoiados. T,·o-

.· 

actos e suas pa.l<wr.1.S, como pt•e:;i,.Jentc do caill·sa chvcrsos ap<tt·tes.) . 
Senado, escapam ú. · llO~:;a critie;\ ; o que o O SR. Pt~E31DENTE - Attençiío ! O nobre 
S1·. Mcdeil:os e Albuq uel:Qt!e commeuta·m deputado pedio a'·pah\vra. pm·a. uma explica
em: um d1scu~o pronu~c.taoo p_or um dos j <;ão pessoal, e não póde continuar nesse ter-
chefes do,J!:wttdo fe(ler-J..!~ • rcuo. · 
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o Sa. VER.GNB DE ABREU - Vou resumir, I dualmeute ; que se me attribuiu o facto de ter 
Sr. 1)resicleute. O voto que (lemos h ontem ido eu :i. policia. solta:- um preso que tinha. 
em fàv-or da amnist ia n:lo si~;nílica . apprr1- perturbauo a ot•dem publica, manifestando-se 
vação, não en>olvc uma justific.tç.l.o, não contra voto l'i:t Camara, nu. questão da 
i:nport!~ attenuação, ao menos, da revolta. de emenda do Senado. 
6 de setembro. ( .4.1loú.ulo~:.) V. E:11.so.be perfeitamente o que se passou, 

Eu e os meus comp<mbteiros e co-religiona- St•. pt·esidente, mas a Ca.mara ignora-o ; e 
rio~: do Partiuo Federal da Bahia, que votâ é por isso que eu desejo explicar o meu pro
mos pela emenilo. do Sena(\0, nü.o quizemos de cedi:nento. · 
forma algum:l. :\bsolvet· a -revolt<~ de 6 de Ao sahir hontem a porta desta Cama.ro, 
setembro. (Apo:ados) fui aggredido, bem como outros collegas, por 

Eu a condemuei sempre, Sr. presidente, a um grupo de desordeiros. 
condemnei jmesmo nos d'ias em que ella pare- Um policial f<1.rdado collocou-me o revólver 
cia. estar quasi victorios~~- ao peito. 

Condemuei-a por netos e pot· ;_:litln.vras 
nesta Camnru, e condemna.rei aind~ qu<tndo 
seus promotot•es venham :J.couquisti.\r dgum 
dio. as <tltns posições llo ,;;overno e da politi
cü. ; e comm!g-o assim pe11;;mn os lll3US compa-
nheiros da, lxmcada. ll<thi:aun.. .• 

Eu poder·i•t evocar o nosso passai:lo nesta 
Co.mar-.t, St• . presidente ; eu pode!'iO. recordar 
o voto qne demos o anuo pn.ssar:lo :1pprovando 
os netos do Marechal Fl.oriano Peixoto. 

O que nós qu.e;•emos., nós .deput.'1dos da 
Bahia, é a amnistit~ tt:npln ou rcstricta. ; o 
que nós queremos é completar o acto de 23 
de ac-osto ulti!~lO. ho:Jra.ndo os compromissos 
assun)ÜlOS pelo Chere do· Estado. ~ 

. Nós vot.~.mos !tentem :pola emenda do Se
nado, vot:n·.~mcs um<'~n!tii pelo projecto de 
amuistia. restricta. (Muito õcm; muito llem .) 

O Sr. Pinto da Rocha {pa,·a 
uma e:~,-plicaçiio 2Jessoal;)-Não era. in teoçiio 
min lm, Sr. presidente, Jev,tn ta r a voz nest.\ 
Cam:w:~ p::rn. verhera,r os a.ctos hont~m pra
tic.'ldos contra. o Poder Leglslati1·o •.• 

o Sa. Pn.E:rroEN"TE-V. E:c pcrmitt:t ir:
terrompel-o. Esse nssu1mpto só pôde ser tra.
tad(l por meio fie uma ;~rgeucia, e acha-se 
sob1'e a Mesa um requerimento de urgeucia 
do Sr. Glicerio neese se:ntido. 

o St~. PINTO D,\. Rocr-r.A-Ncsse caso espero, 
porque tenho do dar umo. exp!icação p:::ssoal, 
umü. vez que o meu uc.me foi invocauo indi
vidualmente ·o. proposito desses actos . 
·· ·o·· SR·. Pr..Esro;;;l\-rE-·Para·um:-, explicaçito 
pesso:tl o nobl'e deputado tem a pnla \"l':l.. 

O Sn.. Pn,"To DA Rocfl,\-Eu comecei di
zeud,•, Sr. presillente, qae não vinha. fall:1r 
sobre os factos que hootem se deram nesta 
cid:tde, -porquG fui testemunha. do. hombi'Í· 
ànrle e da, extra.ordina)"ia. ••ltivez de caracter 
com que V. Ex. southe hontem defender 
e desa.trrontar <t d!gnidrúle do. C<trn:tr:t. 
(-'lJ'oiaçlos.) . .. . 

Eutret;tnto, S1·. prc:sitlr:ute. o meu nome 
foi. QQje invocado ]>or uuuJ..ft?lli!l: da. ~:tn)l~, 

· não só uo c:t.racter ded.eputado, como lUthvl
c:.cJu:tr:;a. v. v 

Vozr:s-tsso é grave. (Muitos apaYtes) . 

o SR. PINTO DA RocH.-\.-Peço aos meus 
uobt·es collega.s que não me interrompam, 
pot•quo >ou cxpliet"l.l' o !r..ct:). ' 

Niio quero atfirm<l.r que esse policial me 
tiYesse conhecido; prefiro acreditar que se ti
vesse recouhecidido nn miuba. pessoa um re· 
presentante d~ Naç[o, não me teria a.ggre
rlido. 

Entretanto, Sr. presidente, fui oí!enditl.o 
pol' esta fórma ; e ttlguem que não tinbc:. a 
sntisf,,~ito de conhecer, um popular, apre
sentou-se em minha frente e afastou a. arma, 
defendendo-me assim, e por conseguinte de
Ceudendo· a Camara dos Deput>.dos. (.il.fuitos 
apoiados.) 

Logo ndiante, Sr. presidente, esse popular 
foi perseguido por um grupo de civis, foi 
preso, barbat·aruente :naltrnt<u.to e conduzido 
ú. policia. 

Foran1 testemnnhas deste facto ~lm Sr. se
uador da Republicc. e alguns Srs. deputaio:;. 

Mais tarde chegou a meu conhecimento 
qne esse ci(httlii.o se acha>a recolhi:.lo a um:1. 
E~taç.1o potlcinl. 

Eu me consillerm•ht o mais iudiguo dos 
homeus, Sr. presidente, si não fosse imme
diatamentc :1 policia. (apoiados), levaria as
severação de meus sentimento:; a esse homem 
que tinha sid() pt·ew por defender um repre
sentante da Naç.iio. 

Nestas círcumstancias, dirigi-me ao Sr. 
Or. :\ndré Cav<l.lcanti, e tive a sn.tisfac:~l.o de 
la eocoutr:~r com. s .. E:\:. o Sr. Dr. · Rosa e 
Silva, digao presidente desta.· Camal'a.. 

Immediatamente foram expedidas ordens 
para ser posto em liberdade esse ciuadão. 

H.ele'l'a, pOT'ém, tlir.et• que nn. Estação po
licial, ,ji estava hwt·ado um auto pam ser 
remettido à ttntot·idade competente; entt•e
tauto outros, que manifestamente a.ggrediram 
os rept·esent<mtes da. Nação, ficaram em com
pleta liberdaàe. 

Ho,jc,. Sr. presi(lente, com extrema estr;\
uherA'l., com graudo surpreza de miilha P.al'te 
v~jo qu.e-um jornn.l do div,- ·.que · tem alguma 
imptth\<,"\ô, arguma.s l'ei:ipOnSt\bilidac(es ·pe-

. 77 
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rantc :\ opinião puiJtiC:"l, descr-:,·en.io (!e 
modo completamente lil.l$0 os tiu!tos cp~ 
hontem se deram, iusintb porfi•l:unentc que 
eu .foi, em nome do St·. ?•iiuistro ela Ju$!Í\::'1, 
le"l"':\r a liberdade :t u1u dcsortle:iro. 

-E' uma. iodi~nidnl!e, tuu :n-il!amcolo fJllu 
e o. nr.u ser h~ Cã.paz de C~llnmcttc!·, qn:~l ~!'J :l 
o que se attribue. de ít• tirar d:l. vri::;:'io um 
pertm·bador da ordem.: é por iSS·J quo wnho 
protest..'\r pel':~.utll ::. tCnu::u'l1 c e:::p!ica!' os 
sentimento$ que me lcv:tt•a.ul :t p:·oc~<.!er ns
slm, procedimento I(UC• deixou ··omplot:nnen
te tmnquílla a minh:t. consciencia, }l:m]t:C se 
r~fer& a um ho;nem, nt) qual, co!ll totla :1. g:·a
ttdão de minh:1. :1lrn:1, ngr:t.d~ço o !:an.'!' col
lo~do j!:nto a. mim o seu pdto paro sal nu·· 
me, e s:1.h<11' a digoidc.J.\3 dcs representantes 
da Nação. {J!ui:o llc1n ; ,;wii•J bem.) 

sens seuti:nentos coutt•:w.ios ao voto d:~. Cam:t.· 
l'a, dcsac:1.~ram os membl'c:> da. rapres~n t:.l.
\~'i,, nncion~\1, conta.l'-.m eíre::tiv:lmcutc com~ 
f!IH:lplicltla.-Je d;t l)Olicio.. (.llepc:iclos 01Joiaclos.) 

O SP.. . H"2C:\IE:n:~JLno ns Moit.U:S- Polici:~. 
ch·il e !ilHit;tr. 

O Sr:.. F;~Axcrsco Gr.tCEttro - Niio é mister 
que me cstend<\ n:~ U.emons~:·ação deste rncto, 
que ó historico, l}nc é constante na. histori:~ 
.:ontempoi·•~nea do i!r.perio e d:~. B.epuuticn.. 

O SR. :·.lr::oE:itos !·: At.nuc~uc:ttQUE -São os 
mesmos agente~. o mesmo pesso<\l! 

O Sn.: Fi~\.Xctsco Gr.rcmuc- Se:npro que 
OS p:>.Cl!Cül::.res COI!Seguem r!esacntar OS 0\llm
bi'OS c.!a repres~utnç-4o na(!ion:ll, razetl\·O con
tauúo co:n :1. c•u:tpllcit.la\lc óa policin.. 

No au:-~o _de 1593~ n Cnm:~r-v. foi clesncatad:~ 
O '"'"r · a.> • - , • t n:\ pe,;sot~ ..to nm <•o :;et;~ (a~uos mcmbr!lS o 

_ -= • •· ::-esJ.<:~e•n-..e nu.un:lc!a "' "'0-:t· nollt·c deo<!t:tt:<) !101.' ~litl·\; G ·-r~ a« o Sr Y.• L· 
"ao \lo t•eouerlm"~to <1·· •·t·'"'"'DCt:.l. I · ·" '-' '" '' · " '\ ;&. • ... u t :1 .. -~. ~" • la~.:~~l'es. 

O SR. Jost /.LI.ll.IAX•) - Pelo llc.::mr.u to, o S•· <..·f..,c..,1.,0 .•.• '· .., •. ""."'""-"" E 01u1·•0 dev S r ct ! ,, , .. . J '- • ... .. . . u- ~ l.l. ::, _ il.!..u!,..1C'--''••'-'\':I.Jt.',.-' • 

e e 'ec <U<.CL<\ :\ m:t.el't:t '·'" c:<:;13ncta · m9n0$ gravemente, po:·q~te fo[ rót~\ do r<:ciutJ. 
-~ s~; Pa~!l>2N~E tlcclara. (\ r~at~;·i:J. ,1:\ o St,. V.\!:.LA!>AP.~:s- Er<~. [I)!'Ç:l. :t.rm:d .. "l. 

Utoenc.a. q::.: ;·iuh~ incorpor:l.Ja. 

S"'~uo~n~e~uiàa., é sem det-n.tc :!.pp;:-ovat.lo 0 _O s:~. T.uo:.r,l.Z CAVAi.CA"-"71- F-'l'ç:l. armtlda 
"'o I u: t::::> . 

Requeiro dez minutos d·J ''!'f:euch\ p:u·a 
fund:1menl:l!' uffi requel'imento. 

Sala. d:-:.s SC$stk:S, 2:) d9 S·;te:nlir(l :h 1:1!:15.
F,·ancisco Gtycetio. 

Consnltntl:l., si 3. matEI<·in ·1~ :tt·~.;nci~ é . t:\! 
que c:ieT"a. i!lterrom:>cr n nr·i··:!Í <h> l!i:: •b 
sessão tl.e h(lje, ~ Cnmnra cl<:ci•i~ p.?ltl. ::l!ir
mativa • ... 

O S:t.~. Fi·a::::.cis•::o GHc(.•:.·iü (;ao
"l;i!ll<mto (JCi·aZ ele a::ençiio) - S:·. f' l'.·Siu<•!lt('. 
não Jesejo trazer vara ~~ discns:!iio r!:t Cam:l:·a 
nenhum:~. agit;J.çâo que cstcl'chse os :::eus 11·:\
ba.!bos e comprometta p01·a.nto a. :\aç;"i.<.> o ~eu 
decoro e a sua ci.l·cumsp~:cç;'io; m~•s. ~ clwo que 
os memhros c!o Con:!Tt!:>so, o:t tat'tl~ de hvu
tem, for;tm, ;~o s::llil' do erli!icil> da Ca~:rat·a, 
mesmo aut~s d~ finJ:\ a sessão, dc~ac;1tados 
em su:~s pesso;:s. üesre~pcita.ndo-se ~:>:>!In o 
diroito elo l'aprcs.;ntaotr.• do. Na~iío mm~ili.:d
tar-so livremente pelo ' 'Oto c pela pal:n·:·a. 

O de;;ac."'to feito :\.s p~s;,v;:s tlos l'elu-e~e:.l· 
tantes d~ Nação, pot pa rticol.1.res, t.letermioa. 
só e sómente a. interveu~~o l.la. polichl par;~ ::. 
l'epre:;:>t10 do delicto. 1\ôs não po:1eJ·i:\mos 
pa:>s:u· d::hi ; eott:etHnt.~ nic;;·ue;o pódc COIJ· 
tes!al' um:~. cb:ums!:;uc:i:t , c a~ clanuncnte 
t"oi post~' ;i. evirlc.ncia. na t;wd~ de ho=1tem: os. 
]!<Wticu l:wes que, . lcnc,l,):; pelo ililpul~o df.j 

O Sn. Cos:;:A ju~~ou.- E agora é a c:tn:llha 
({UC !lOS 'l'en: C::llXO\"U!!Hl.~'• 

O Sn.. THO:\lA;r. CAVAJ.C.A.~:TI - Em todo o 
cr.so o ii<cto er-:1. menos grave. ~ 

O SP... Jose MARB .. '\0 - Si ê a C:l.nc.litü, ó 
menos grn>~ do qtte sendo ,~, for_,.~ pu'JliC.'l.. 

o SR. PRESlDE!\TE - Atteu~.üo. 

Voz!:::> - Ou~:.:m! ouçam ! 
O S1L FRAXCJsco G!.1CI>Rto-Em iS93. tliú:' 

eu, :1. Camar~ dos Depnta(ios· foi •.le:;;.w:'ltaJ:\ 
em u:n (!e seus nlll.i$ · illustt•es membros, r1ue 
nf1o se ach;\v,,_ presente n<\ oc.:asiiio. Sem em· 
'um·~_o, o presiueute d:t Camat;t tlesceu d.;~ sun 
c::tl.:u;t, c!tie e;a então cx:clipaca. pelo illust1·e 
d.:pct.1.do pelo Cem-á. o Sr. .Joiiv L~p~. M 
cnco;!tl-:w-se [\ l>Ol'ta do eJificlo da <.:ama:-:\ 
colll um<l mr.uire::.taçito ::~.rnl;ld:t e disse-!uc 
que o cleput:J.'Jo Benedicto V:\l!adarcs tinha 
:w posso:~. do pre:;idenl~ u:::. C::marli o sc:u cou
tiuuac.!or, o seu ropt·esentante. 

O SR. JosE .1\L\P.IAxo-Foi. muita hoo•·csa a 
:tt~lludc da c,un::r:~. 

o s:~. FRA:\ClSCO GLICER!O - A Camnl':l. le
Y:~ntou :1s s~ms :;es~õe:> espe1·:~.odo qae o Porler 
Execntivo rep:trassa ~ otl'eu.<a feita. a um dos 
Poderes d::~. União. 

o Poder E'ecuth·o, represenhldo e:1tão 
!Jelo mn,rech:.tl Floriano Pei~:oto, enteo,leu-:;o 
com o lea<lc;· •h maiori:t ue entá.-.) o com o 
J.Ít'c$illeut•i ·lia:.cault\l'<l, e expecUu·. no l>itwo i 
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O (ficial o a.cto que vós · co o 1Jeceis, rlesa.ggm
vanrlo inteim e completamente o. Camara. dos 
Deputados. (~lt.<ito bc.n.) 

Não é, portanto, umtl. ·oo>idwe que paço 
que se introduza. n<tS praxes da Caruara. :los 
Deputil.l.tos. 

E' porém, pt•edso qtto ou decln.ro quo, o mo:t 
reonerimeuto, não dimin~1e tle neni!1;m mouo 
tl. êo::~fianç:t. que tenho e deposito no illustre 
Presidente u;\ Republica (apoiados) sô signit1ca 
a comprehensão nití(\a. e cl<\rO. que tenho dn 
di visão dos poJeres consti tuciouaes. 

O Executivo ê, peln. natureza de suas fu~
ccões, obrigado :1. m:~nter o de~ro e o presti
gio e:.teriores do Poder Legislativo, nssegu
rando-tbe o direito de funccioo:w livremente 
(apoiados) mas é preciso que o ExecutiYO de
monstre por a.cto expresso e b:lm cl~\ro que a 
sna comprohensü.o é gua.rda.r este respeito e 
esta h:u•ruonin. fundnmêct:ll, indispauS(l.vcl 
r.nlrc os di!rcrentcs Po~ler·cs d•~ União, (A7JOia
clos.) 

O Sr.. At:GtiS'!O l\fo:sTE'-\'EGRO - ~ão ha tlu
víd<ts n. este r::speito. 

des:tcntara.m, ou consentiram em desacato aos 
membros da C:l.mM'a dos Deputados. 
S;~la. dO.S sessõeS, 26 de S3tembro de 1895.

FrartcÍSCO Gl:c~;·io. 

O S 1·. José 1\o:tarian o - Peco a. 
pa.hwra. 

YozES - Votos ! Votos! 
(Estabelece-se grande susstw1·o.) 
O Stt. JosE' MAtuAxo - Peço n palavra ! 

Peço a palavra ! 
(.J.ugmenta o ncswrro.) 

O §r. Presiden te -Atteoção! 
VOZES- Votos ! Votos ! 
O Sa. PRESIDE:«TS - Attenção ! Peço aos 

nobrol: dcputudos quo ~e mt~.ntenha.m ~lll si
lencio. 

Tem a pttiaYl>a. o Sr. Belisa.rio de Souza. 
(O s,·. Jose Mariaao continua a pedi1· a pa

latmt no ';leio de g1·ande tumulto.) 

O Sr. Presidente- Tem a. p:t.h\
vro. o Sr. Belisario de Souza, flUO jil. lia. via. 
pedido. 

o Sn.. Fn. . ..-~ctsco Gucmro - Não vou até o 
ponto de indicar a. n;ltur•ez:t. do. medida p:cra. 
essa Nl•ress;io. ~roc~uo n.gol'<\ como procedi 
c:n IS~l:;;. Nartucltc. como oeste momento, li
milci-mc :~ a~uarcl<w que o Che~~ do E:~:ecuti
V•>. IJ<.~.compt·eheu~ão exacto:. de seus deveras, o Sr. Belisario de Souza. 
os cumprisse em rolnç:ão a um dos ?o:lero3 do. Sr. presidente, cumpro u.m rigoroso de>er de 
Uniito, o Poder Lcgisl~lti·vo. consciencia. política oppondo a obscuridade de 

D~sta. fórm.a, e p:\rec:endo-me que o. Ca- minbn. p:lla'~>-ra e a sinceridade do meu voto ã. 
marn. dos D •outado:: l!ão poderâ. decorosa. e moção aprese:lta.dn. pelo meu honrado amigo, 
utilmente (a.P,ia<los) continua~· a desempe- leader da maiol'ia c prestigioso chefe do par
nhi\l'·Se de su~s funcçõcs lcgislntivt.s, (mtlito tido republicano fetleJ:al, e sej:t.m quaes forem 
bem), lembrei-me tle propor o levantnmonto os siguaos àa desngrado e de impacicucia. que 
U<\ sessão (a]lciados) até que o Pooet· Executi- manircstnm os met:s aml~os politicos, a. cujo 
YO, em quem :1. C:una.ra. c_ontia. (opoiados). e~- lado mo achei, rejeitannÕ ~ amnistia, hei de 
peça o;; actos ncces~'.\rtos p::~.rn. n. repr.as~uo dar á cr,mr,r..'l. :lS razões do meu voto, que 
d;,quelles quo desa.~ttaram os meml>::os d:1. reputo pl'mleote e pat!'iotico, em face do. 
repr·esentnç;1o nacional, ou 1lnqueltes qne situação politic;\ do meu pa.i~. (.4partes e p!·o
consentirom nesse de~acato . (Repet:dcs c!paitt- tes:os; gmnde sw$urro.) 
dos·) A moçiio do mett i Ilustre amigo, o Sr. Frr.n-

Voz:::s- Desses, principl'l.hnente. cisco Glicerio, envolve uo:n coacc;i.o á. liber-
O Stt. BLucro FrLUo-Ató que haja policia. dade do Poder Publico e a reputo occiosn. de

pois das pnla.vras com que Y. Ex. a.briu a. 
O Slt. FRANCISCO GLICER>o-E' esse o raque· sessã.o. (Grande sussurro: 'llehementes apa,·tes; 

-· rimcnto quc ·t.euho n. honra. de Slihwetter i p1·o:estos.) 
consideração c voto da Camarn. (3ft, i to bem; V. Ex., presidente dest::~. Camara., a sua. 
muito be·>~.) ; mais alt,'\ personificação, nos declal'ou ter 

Vam · {1, j)iesa, ê lido: apOiado s posto em t~mad~ ns~ provic!eoçias QUe. exig-e a nossa. 
iliscU$Si\o o sezniute sttuaçao, <:e um Poaer Pubhco desaca~o, 

~ · tambem nos nffirmou que do governo tmha 
obtido o.s se,t:"nra.nç;\S de que elle saberia _cum
prit• o seu ilever ; portanto, a a.pprovnçao d~ 
mo~lo do meu illustre amigo não envolve so 
um voto de terminante descoofia.!iça no Pre
sidente da R.epublica, si,t:'Uifica. tambem ~ 
fa.ltn de confiança. nas decliraçUes da' V. E:t. 
(P,•ote.(/1)$ j grande "SUSSUYI'O.) .. 

Reqtttn-imeato 

Requeiro que se levante a sessão ~té que, 
da pa.rte do Poder Executivo, em quem a ça
mara. confia, se expeç.'\ru. os ;\C tos p.ecessar10s 
par;~ a. l'epressüo do que, mv-tttrde_ ~e hontem 
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cl:~. dignid<l.de da Cam:\ra., resguo.rda a inde
penrlencia reciprcc<\ dos Poderes· Pulllicos. (LG 
a moç<'?o.) 

Vê Ex. , que tem uma t(W e!evad:\ noç;1o 
dil. bonra G da dignithule pessoal, tum-:~ no 
mesmo gt·ào d:~ 1!0!11';1 e u;.'t. uiguh!uile ue~t;\ 
Camat•n . (Sussur1·o.) Vem i1. Me;s~, ê lido, <tpoiado e posto ~m 

Peço <t V. Ex. Sr. preshleute, que iUtlll'· discuss[o 0 seguinte 
ponha. a sua autoridaclH janto á C;tm;tra, que 
deve ter a benevoleada. de ouvit·-me, sot.rc
tudo, quando estou em. dh·er·gencia, dos meus 
amigos poiiticos, e quamdo comlJa ~o nmtt mo
ção do chele da. maioria, q ne r-eJl'uto de gra.
ves e imprevistas consequeucias. (P;·o~estos.) 

Tenha a. Caruar:\. a. pac!encia de otwir-me, 
que hei de dar-lhe as razões 1lo meu voto. 
razões insph•<>.dM no patl'iotismo e r::~. pru
dencia qu~ c:~i;:re a. gravidaàe c.ia .uoss:t situa
ção politica. (T>·ocam-sc mv.:tos a1ia1·tes.) 

U:-t SR. Dr.PUl'ADO - Queremos :;;l,l.;er si 
estamos garantidos aqui. · 

O Sa. BELISAP.IO DB Souz.-\- :\S dezbrn
çõss feitas pelo i!lustr-e leaclcr d•:nunciaudo 
ao pniz, com os appla:ttsos d.a C:un;:ra, quaes 
os responsa.veis directos d~s l<lmentnveis oc
currencins de houtem, hão de ser ouviütts c 
pesli.das pelo Presidente d;;l. Republica, que 
saberá cumprir o seu l!ever, sem a coac~o, 
que a moção que impugr.o crearb, pelo. sus
pensão elos nossos tmbulho:;. (Ha muito; 
·apartes e grande SV.SS!WI'O) . 

· O Sr. PRESIDEXTE -Peço aos senhore:s 
deput.~dos que occupem as SU<~S ca.tleiras e não 
interrompam o orndoL·, aliàs ver-rue-ll·~i o!Jri
gado ~ suspender a se:;são. 

0 SR. BELISARIO D:E: SoUZA - Agradeço ;-, 
V. Ex. a. sua inierven•çiio ; preciso dar as ra
zões de um Yoto, razõ~•s log-iCilS, razões dc!t.lu
zldas do espir·ito e da :tettra tla nos:;<t Consti
tuição. (Gmadc st!Sstw:ro, ap!wtes.) 

Neste re!!'imen o vo!to tle um;~ Ca:lmrn. aiio 
obriga o Po'ilcr Puvlicc• t'õr:~. úos limites assi
guados às uo~sns a ttri 1J;:1 ições; si sus ;;enJ ermos 
a sessito, si as nutoritla.des polii:i<~es niio forem 
demíttid<tS, nos reuuit·emos de novo, temos 
meio tl.e f:tzer eilectiva.s aquellas <l<":mis::ões ? 
(G;·a11de st1ssm·ro, muito~ C<pal·tes. ) 

A vehemeuci;t, revetida, dos llpat·tes, a agi· 
t<>.çiio d:l Cãm.:tt·<', uão· me permittc o e:.:aa1e 
da moçã.o,.em r,~.~ •.lo nos.s.o systeml~ politico. 
( Apa1·tcs.) 

A C<J.mr.ra dos Deputados, confiando no go
verno da Republica, paliS:\ a ortlem .do d~a, 
cer·t:J. de que serão tomadas as provldeuclas 
devidn.s. 

Sa.Jn, d;\s SCliSões, 2G d:: setembro de 1895.
Belisario de SoH~a. 

O Si.•. ~l:edei:;,•cs e -~buquer
que ( llcla o1·dem) requer o encerramento 
tia discussão. 

Posto a voto;:;, e approvatlo o requerimento 
do Sr . iliedeiros e .\lbuquerque. 

O §1·. Eduardo R.a11.no$ ( pela 
o1·dem ) - Depois àa \'Ota<iiO da Ca.m::u'<t e 
deante de um requerimento :>.lt::~mente poli
tico, que encerre.., '"meu ver c de todos que 
votn.r<lm contra. clle. a. maior desconfiança. po
lítica. ( .4.poiados e ?leiO apoiaclt>s, p;·otestos c re
clamações ) . 

O Sn.. PRESIDEl\J.'E- O nobre deputado 
pediu a pahvr:~; pela. ordem~ ..;, palavra pela 
o~·Jcm é pat•a enc:mlinhar ::. votação e o no
ore deput:tdo não pó,le f<lllttr comra o ven
cido. 

O S1{. EnUARDO ftA:t:•JS- Não estou fal
Inndo coutn a Yot:~ção d<t cam;1ra ( apoüu.los 
e nil'o a.po:ados ), estou justificando o que vou 
dizer, p:t;·•~ ter:ninar peh~ apresentaçi\o de 
um requ~\'imento, ( c'liio-se ?>wir,os o.pc.;·tcs. 
principaf.mcn!e e;w·e o m·ado1· e o 81·. deputado 
F··a~tcisco Alcncastro, co;;:~mdo-se ct sess,ro tu
~nulet~osa.) 

O 8~·. PrêsidG:ute suspende n ses
são :>.te que ~c rest:t!;eleç:tl. a. (.\rdem. 

Sü3pelltl.~·se a se:::$ãO ;i 1 hoJ'n. e 30 minutos. 
A's 3 ho:•:1:; e 20 miLm te:; reabre-se a sessão. 

O S:.·. P.::·~si<le:ute- Pres:ir.aindo Os corpo::; collectivos uü ... > tieveal jamais par
der o sentimento d:~ por·opt'i<~ dignidade, mas interpretar os intuito3 pati'ioticos d:t. Co.
tam~m não deve}~ perder o sentim~nto ua ma.ra, que, ao mesmo tempo que sabe zelar 
proprm . respoos~blitdade e .da ~etluxn.c> c <h~ :t sua di,.n!dade e :t.ntonomiu inspil.'<\-se no 
prudenCJa, que sao a stm m.a1or lor<;a.. (.4.jJw·-~ , . ~ · ' ' 
tes, st.,sstm·o.) se!li.Hne:lto su~er·wr d<l. ordem e da conserv:t-

Contio no governo, uo i !lustre cid:1.dão qne ! <:;'i.o da Republlca, que reclama, :.\ harmoma. 
estiL a ft'el!te dos destinos de miuhc. PatJ'i:\, 1los Podere~ s Puvticos, e ~:·to de que esses 
e p~la. conua.nç-a qne tenho de que <t Ca:n~ra. ·neo:roo· seu··m ... o•o·· <;1 •va.uo· c l>'' t ·ioticos 
ser;\ de:;;1gra.~:atla, de qae <~ ' lll'dem pni.Jllc.\ i' .-. " ' 1 

... • ::; • •
0 

'. " • _ .. 
1 

• 
seri m.~nti~<l c os responsa.veis pnnidos, I amm~<m o Gon;rno, .Julgner dl) meu dever, 
apreseuto tt.. segui::tte moçilo que, sem fluebra. dumnte n. .su~pens·1o . d:~ · ses.Siio, .co!lerente-
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mente com a. t\ffirmaçU.o qne lurl'ia ouvido e 
transmittl ú. Ca!·.c!:ra, dirigir-me ao honrado 
e d.i~no Sr. Prasident<~ r la Hepubii·~a p.:.ra 
sab;t' f~Uar:ls ns orO\'Íde:cci::s c.hult.s relativa
mente its scenas ·l:,menta.ve~s o~0~!'i·l~tS depois 
da sess~o de hontem. 

E ouvi de S. Ex., i!!Olllt)t!iatnmente, com a. 
m;<ior fJ•auqueza e com ~ l!!aldade que todos 
lhe reconhecem, que jh tinha estei:n<do o seu 
desagrado e que se considerava icleutiticatto 
com totlo; <lquellcs representantes da Nação 
que llav!llm shlo des:~cata.clos ( apoicu!os, mt.tito 
bem); que o dev:!r, a. ]posição <!<l. :~.utorld;u.l e 

era estar ao lado dos mesmos depul<ldos 
( apoiados, 1ílt!ito l.icm ) ; q~o tambem ji4 lla. • 
v::t resol;»ido a suh.;:tituição de algum~1s :~uto
ridades suspeitas de t:rem couco!'rido dit·ecta 
ou inr!ircctan:ente pa~a. as dep!ot~tveis occur
rencias de hontem. ( .il~ui!o bem. ) 

Em resumo, dec!at·on ·S. Ex:. que o Go
verno Stlbel'á cooperar na esphet·,, de su:!S 
attrih~içües 'p<'ra g;wantir a a.utonomi:l. e a 
independenci:l. do Po:.l1~r Legisbtivo, tanto 
quanto zela. a sun. propda rllgnio:lttde e auto
nomia.. (Múi:o bem, mv. i to bem.) 

Eis o q11e julgo do m<m tievel' tra.zer no co
nhecimeato du. Camo.rD>. ( 1!t1!:o !Jem, muito 
bem •• ) 

llbs, Sl'. presidente o partido não defende 
sómentc a. sn~• autonomia, o seu decoro e a 
sml dhmidl1.•Je ; •lefende tambem o decoro e a 
dignida do Pcd·:r Executivo, represent;.tuO n:1. 
peiSoa de um de elo .;;ous m(l.iS preol:lros mem
bros. (3fui!o bem.) O partido qne teve a. for
tun:l. de eleger a mtüorhl desta C::1omara. teve 
t.'tmbem de csco!her no mesmo momento o 
representante do Podet· Executivo. No regi, 
meu actual de separ:•ção ue poderes, e mister 
que o partido qne su>te::tU>. o. situar;ã.o poli
tica. o l'ac;a c;:m decm·o e dignidade. E pa
rece que a conducta tida até hoje pela. maioria. 
da Camar:~. dos Deputados, cooduct<:. mo·lerna 
firme e digna, encontrou n.poio correspon· 
deote no acto do pN~idente da Republica, 
que, por V. Ex. ac!l b~ de ser relatado á Ca
rmu':\ dos Deputados. (J.ft<:'to bem.) 

Parece-me que posso com fi.t·meza e sem 
a.f!'astar-me uma. iinhr. do meu dever Pf•litico 
aconselha.r aos ami~os que acceitem a decla
ração elo Presidente da R.epublica, trazida. 
pGto ·preside:Jte Cn.mara. (Apoiados geraes.) 
Quando fiz o m·?n reouerimento uecla~ei coin 
:soíemnidade : «~ão ln(Uco a nattll'eZ<\ das 
proV:dÉmcias; si én o t1zesse \imit~va a con, 
fiança politi<'.t. que tenho no Prc~ideote da 
Republica. Essas medidas ficam :J.o criterio 
do presidente dn. Républica.» 

A demissão de ãutorid,,des policin.es, de
mis~o que esta decretnrla, indica. sufficiente e 
l:n·~arocnte qne S. Ex. o Sr. Presidente da. 
Republica, cumprht e..:act.amente e precisa
mente o seu dever. 

U;u Sn. DEr>liT.-tDo-Começ:ou· a. cumprir. 
O SR. Josl!: MARIANO-Deci-liu soh o peso 

de uma. ameaça th~ C<'l.mar:l.. (Trocam-se O !Sr. Fr:-~ucisco Glicerio- ) 
Um homem politlco qne te:n :1 t•c:;pot:~nbili- OlJt:·os apa,·tes. 
tlatle 1-'Tavi:;:sima de um::t mn:ot'i:~ pnrlnmeu- O SR. MEDE!lVlS E AL1~UQUER'-!Ue-Felíz
t!W, peln. dele!;{<'.~:áo d·;);; ~ens a.migcs. acc~·e· meute op .:-tido não se constituiu }>ara órga
scendo qne na. ch·cumst~tncb :::ctnal. tt!m ex e- niso.r a pilh·1gem Üi1. bol~:~.. como no tempo do 
catado viriu::]me.ute o mant!:lto de chefe desse golpe de g:;t;tdo. 

•· pr~rtido, emqut..uto et!ie nã.o elel!'er um. que o Sr> •. FR,\NCisco Gt!CERIO- Peço í\ atten
leg.:Imente. o suostitun, um .l~omelll polit,ico, ção do nobre cleputado ror Pern:tmbuco.S . Ex. 
nestus cond1ções, careee me:11r com pruuen- 1 conviveu cc.mmi"'O desde a Jegislatm"a. pus
cia to.rlos os seus actos, T_l0!'_9.Ue elle não coo- ~nela a pót.le, p~rt.:mto, uttest:lr o seg.uinte 
dnz somente. as su:ts .:>p1nwe~ pessoaes, mas (~teto : na legish\tur'' pQssado., po~ mats de 
arrasta cnmstgo a. re!>ponsablhclade de um um:\ -vez tive necessidade de apomr-me n:t 
partido inteiro. (.:_lpoiadhs, m~itt:? ~em.) opposição paro. snlvar o que pretendia., que 
M~s, Sr. f'resldente'1. o prmc1p1o da. trnn- er~ 0 prestigio d:l. Camara, .ainda mesmo que 

sacçao e do uccordo n.ao é um prlnclplo sem esse meu acto tí\•essa de mcorrer no desn.
limítes. H:t mon1eotos em que esse hoi11em .... 1-Mo do entito Presidente da. Republica.. 
precisa. encarar com fr·ieza e firmeza. a situa- <> Qua.otlo defendo o decor>o d(l. camara, .não· 
çiio e pedir a seus Blm~gos qne o ncompa.- 0 faço sómente em nome do meu partido 
J:hem no momento decisivo. (jpoia(los.) l fapoindos), :thço·o em nome da. rep1•esentaçito 

Trat:l.ndo-~c. Sl'. pr~sir!ent~, d<\ defes.'l. do nMiooal. (Apoiados) . 
tlecoro <la represeutn~;ao nac:onnl 9t1e deve 0 S ··B •. :: .u~!o DE sou'7-\ _ E a cámara 
ser prog-ramm<:l< de. todos os part1c!os, me . 1,. a. ~af~~~o "eu . de~~ro -;;oro a decl~ra~ . 
parece.caue cu. l.lav!a. •r:!liCOntrfldo no meu-es- J1U );ou. ' ': d . . . 
'Pirito . de trnns.'l.êção e acccordo, 0 li.mité n_..- c.o nonrado -p:es1~e~te es~"- Ca;mara.. · 
turtl.l,cl!< minha. a.cçii.o. O Sa,- ~~~.._!!ÃRIANO do. ~~..Rro:te~. 
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O Sn.. Fn.Axcrsco GLic:ERto - Sr. presidente, 
é preciso f>~lla.r com clareza p<U':t que nossos 
actos não fiquem â som.bra das p:tlavm.;; syb!
liD:lS que homens políticos proferem; é pre
êi'So que a Nação. que nos escuta, nos julgue 
pelo valor o propried,;lll!' das pnl:wr:1s que. 
aqui proferilllos e pelo sentido que e lias teem. 
O partido que estti. responsavel pela situacão, 
tem necessidade de sal vat• o decoro da re;_)re
senta.~.ã:o nacional, niio coruprometteodo o 
9overno do seu partiu<) que está no poder. 
(ApoiMos.) 

O nobre deputaào por Pernambuco, perdoe
me que o diga, S. Ex .. terá talvez interesse 
politico em col!ocar-uo:s hostilmente em frente 
de um outro poder. (Trocam-se ·oario$ e11m·tcs.) 
O nobre deputado não o conseguirá. O nobre 
deputado &\be perJ.'eit::unente que um partido 
póde se encoutr:u• nu. ;;ituo.~'V:> am que se en
controu o nosso H<\ presente s.:s::iio ; as opi
niões podem di vidh·-sa. _ . 

O Sa. BELlSARto DE ·souu- Isto é até nor, 
mal. · 

0 Sa. F.R.L'\"CISCO GLICERIO ••• mas deante 
do perigo commum e quando é possível trazer 
o espírito dos dcpnt(l.dos >t um accordo, é 
dever f•~Zel-o ; sicü.o u'tis t!eis:avamos a deí~su. 
do nosso decoro -lJa.~·o. t'az~r simplesmente o 
jogo rlo ad•ersa.rio. 

:SS. EEs:. tiquem srcbeulio que a. deres:~. ua 
Repulllic.'\. estú. çoufittc!(~ no Poder Executi'l"o e 
ao Poder Legislati\"Ct simultaneamente. O 
no:;so partitlo dú. tanto mab arrh>\5 de fideli
dade :í. Repab!ica, qno.uto neste momento 
nem mesmo recti<t den.utc tle uma. t!ifficul
dade. 

liras, pelo concurso c!!as vcrrtades, pelo con
curso dl:l- boa. fó dos qae sust::mt:\m >~S institui
çaes repuiJHc.'\n:ls, ~~nc~'utt·aw-nos mn um ter
reno commum, diguo ~ decoroso, pnr:t !lOS 
unirmos e pedirmos a coutinuac:;ii.o àe nm<t 
harmonia. iuruspcnsa vE~l n~.ru. a susteut·~~io 
da situa~.ão (Jo!itic:].. -

tem do concurso das autoridades que não 
souberam cumprir o seu dever; 2°, pelo ;:cto 
do Presidtmte da R.epublica, que veio ao nosso 
encontl'o, clemitti!1do essas autoridades desi
dicsns. 

Qut'r i;:to rli:zer que, si nlgumn auto1•id~tde 
ho:n-c:r, que daqui por de:<nte não saiba. des
empenha!' os de,,eres de seu cargo, encontrari\~ 
immedi:ltamente o castigo qne merece, na 
ener~ia. e uo espírito repuulicauo do honrado 
presidente da. Reptlblica. 

N<?stas condições, peço nos meus a.nigo:; 
permissão para 1·etimr o meu requerimento, 
porque o àesag-grn.Yo aos representantes da 
Naçã.o está feito completamente. (Muito bem ; 
mv.ito bem . ) 

Consultada, a Camal'a consente na retirada 
pedida. 

E' considerado prejudicado o requerimento 
do Sr. Belisario de SoUZ<\-

ORDEM DO DIA 

Eatr~ em discu>..<áo unica o parecer n.I42 c, 
de 1895. sobre as emendas do projecto n. 142B, 
deste anno, Orçamento dt~ F:1Zend:t. 

Ninguem pedindo a. p.'\.lr~vra ~ encerrad:l. a, 
di;;cussão c t\.d.it\da. ~~ vct;tÇii.c. 

Entra. em l" discus>-5.o o projecto n. li5 A, 
de 1805. a.utoris:tndo o Poder Executivo :t 
pag:tr :to Dist1•icto Federal o !õa.ldo <lit cont<~ 
do gado comp!':!.do e fornecido por sua. auto
ri~;t{·ão i l~opulaç:ão do districto em lS92. 

Ninguem m:\is pedindo n. p:<l:l.'í1'<1 é enc-er
l'adt1. a. discussão o :\diw1;\ a. vota.ç.iio. 

Entra. em dis:;ussão unica o ].Xl.rece••n.l•14 A, 
de 1895, sobre :1. emt?.nd:t ojferecida p«lo Sr. 
Tolentino de C;'l.l'\':tlho e outros. :>.o l>rc>jecto 
n. 144, deste anno, que a.utori::a o Poder Ex
ecutivo a conceJer <J. Alddes Catão ú:L Roclw. 
Medr:tdo, bibliot!Je~wio da. Escol:L de :Minas de 
Ouro Preto, um :~.nno de licen~:a, com orde
na.do, pam trat.'U' de sua. s:tude. 

Ninguem pedindo;\ pal:;.vr:\ e ence:rad<l. ;L 
discu~são e :.tdia.da :\ vota.ção. 

Autot·idades policia,:$ houv~ que fOl'<\ül 
cumplices dos desacatos que houtem sofi'reram 
os representantes ela Naç:io. O Presidente 
dn. Kepnblico. demittiu essas auto•·iuo.d~s. 
d:\ndo ~\Ssim <\ demonst<:l.{,ào completa, Ct\bal Passa-se :~hora. destinada ao expediente. 
e exhubera.nte de q tie conconeLt píll:<t o d~s-
aggra>o dos representantes da Nação. (A.poi- O Srt. 1• SECRETARIO decl~tra. que não ha 
ados.) . , expediente sobre a. i'.fes:~ -

Nestas coadiçõ.:s, os ''mi~os rlt:. R~puiJHca 1 . . __ _ . _ 
não podem deix:!.t' nlcD:t-llle!Íte de cou!iar no O ~r •. >.:'~·es-::.d~n:to aecla..ra. que nao 
espírito de amor à~ iustituiçc:;cs, de re;;peito 

1

. ]ul. o::-ndorcs inscriptos pa.ra o expediente. 
:10s Podel'es Publ1co;;, l'cvelado paio Prcsl- Yecm á. ~resu. as seguintes 
dente dõl. H.epublic:a. I 

. Provo.velmente, do :·:gora por deante, cs .Decl<wações 
a.rrunceiros iulmi;--os da. situaç.iio politi~l, re· 

: :'. v~lucionarios__ de . .?lO?-t<~m. inimigos . da Repu-. ... Decl:ll:o que,_ si estive::se presente ú. sessão 
·· b~tca, recut\r:t~ (iimtio ben~): 1•, pela. repulsa de hontem, responderia. -ncio- na. vota~o 
. d1goa do$ patr1otas, que Independeram hon- da. emenda. do Senado sobre amnistia. 
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SESSÃO EM 26 DB SETEMBRO OS 189Õ 6lõ 

Sala d:.l.S se..o:sõcs, 26 rde setembro de 1895.
Anoclo P:nJzei;·o . 

Discussão unica. do projecto n. 84, de 1895, 
tro.nsferindo a.o domínio do estado de Matto 
Gr~~~o ~i versos. p~oprios n;~ciona.es, que a. 
Unmo n~~.o neceSSJ.Ul. ~ra ossarvit;"OS fer.!era.ea· 

2" p~rte, ás 2 1/2 horas ou ante!: 
Discul'São do p'l.recer u. 52, de 1895. jul

Sal:l. das s&sõe.~. 25 de setembro de 1895.- gando que deve ser dirigida ao governo a 
Urbano M (l:·comlcs. representação de va.r!os bancos e companhias 

Ause::~te p~r incomrnodo de saude quando 
se procedeu ít votação da emend:~. do Senado, 
de~la.ro que meu voto seriu. contra. 

oom séde nestól. ca.-pita1. que reclamam contra 
O S::~:. PX"'esid1e:u-te- Nü.o havendo a cobrau~a. do imposto sobre divendos na. 

ua.du. mais:! t1oatnr, ~~e.;igno rora :~.mn.nhli. a razão de 3 1/2 •;.; . 
seguinte ordem do <lia. : - - Continuação da 3• discussão do projecto 

y t· - d < rr ,· • · • t n. 83 A. de 1893. autorisando o Poder Ex-
o ,\.Çao os :e,c.tn.•Z!: Pi'OJ8C os: ecutivo a contra.ctal' com o engenheiro Ayres 

N. 1-12 C, de 1895, sobro as emend.n.s do Pcmpêo Car,a.lllo e Souz.a. e Jose Augusto Vi
~rojacto n .. i42 B. deste anno, orçlmento da I eira, ou com quem_ melhores vantagens oíl'
Jazend~. (dtscussi!o u·nica) ; rece;-. a construcçao, uso e goso de um ra-

N. 175 ,\, de J 895, autor!sando o Poder mal rerreo do. estação de Sa.popemba. <i. ilha. 
Execu•ivo a pa~l· ao Districto Federal o do Governador. e out!'os melll.oramentos,na.s 
sa.!do da. co:1ta do ;r.~do compr-atio. e rornecido condições que inclíc.'l. ; 
por ~ua. auto!·is~çf\.0 ~i. popula~.<tO do districto 3·' c\iscussão do projecto n. 97. de IS~:S. ::lu-
em lS92 {!" o.liscu!!'sii-.•) ; torisando o Poder Executivo a. transferir do 

N. 1-!4 A. de 1895. sobre a emronr.a. ofi'cre- quadro do e:tercito e incluir como eft'ecti\·o 
cida pe!o Sr. Tolent.ino de Ca.r~lt.o e ontros na. brig:\da. policia.! da. C:1opital Federal, no 
ao ,roject;) n . . ~44, deste :~.cno, que :•uto:-i~ p(IS~ .que jà. e~erce em. ~m.m.i;;s;lo, o ~a.jor 
o Pclel' Exac:mvo a conceder a .Alcides c-\t:.\o aux1har tecbmco do Mmt:sterto d:l. Ju~tiça e 
da Rocha. ~ed.1'<ldo. bibliothecal·io da. Escoia Negocias Interiores e :l.lferes do e:xercito Be
t!e Minas de Ou1'0 Pret.o, um :umo da licença lle.:':en'!lto cl~ Souz.a M~galhães; 
com ortlen:t·!o para tl".ltar àe sua. s:1.ude. (dis· ->"" tl.Jscussao elo -projecto n. 201, de 1894, 
cuss;!o unlc:!}. · · · decl:!.':':l.Udo extincb a divida. em que fica.se 

p:l.r4COm a. Fazenda NMiona.l o faUeeido col'O· 
Utlldo exercito Wencesláo F1·eire de Carvalho; Primeit-a. p::.rte. ~tê 2 1{2 hor:~.-s ou :mtes: 

2• discussi!o do projecto n. 162, de 1895, 
roorg:mi;3.•1do 3. corp-Jração dos corretores de 
fundos publicos e p;•o•<idt'nci•'l. sobre as opera.
t;'.Õ!!5 dos corretot•c.s. re~'\li:;ad:~.s c.:s "bolsas offi· 
ciaes. {Vi1lc pro.]ect.o n. 121, de 1893, substi
tuti~·o <<O sob n.22í, êle 1892); 

2·• 1li;;cussão llo proje.cto n. 153 A, de 1895, 
l'<'dnzin..to n t1·e:> mews o p;::1zo estabelecido 
no ~':l.l'O.~t·,tpho uni.::o do :l.rt. :~o. r1a lei u.35. 
de 26 de jant•iro de I S02. p:l.l''\ duração à:Js 
incompn.tibilitl:ldcs det!n idas no l'c!crid:> ar
tigo e rtn-o:,'ll. a lei n . 2S, de S de janeiro de 
1892: 

1" discussão do proj~ccto~3 A, tle.lR9: 
a.utori:;:lndo o PO!~cr Rmnm~~..& 
construir um mma.l do ~~
Estl'nda. de Ferro da. Hahi:~.,~a.nto 
da.s Queilnode.s, ou ela cutro ponto mais con
vcnient3. á viJla. do !\{Ol'rO do Cllailêo; 

1·· discus.:ã.o do projc~cto n. 140 A. de 1895, 
a.uto!•is.1.nr!o o go·.-erno a. coniirmar no pri
meiro posto do exercito todus l\S pro.çtl.S com
lDissionn.das nesse posto :~.tê 3 de novembro 
de 189-t; 

2• discas~:io do proje.cto n. 219, <le 1893, 
autorisando o governo a innovar o contra.cto 
ele que é ClSSiona.ria a Compn.nhia Geral de 
:Melhoramentos no r.-ra..-a.uhão, segundo as 
b.'\SCS que apre..~nta; 

I• discassã.o do projecto n. 189, de 1895, 
organisando o estado-maior do exercito, a 
intendeucia. get•:ü da. guerr:~. e dú. outras pro
videncias· 

1• discwsrro do projccto n. 132, de 1895, 
torn:~oudo extensivo âs praças da. brigada. 'Oo
licial da. Capital Federal c do corpo de bÔm
beiros. que se inutilísa.rem durante o tempo 
de pru(:a, o llireito. de que gosam as pra{'.as 
do exercito e al'mo.da de serem recolhidas ao 
Asylo dos Inv<tlidos ; · 

Discu~são uni c;~ do projecto n. 231. de 1893. 
elevando a. 100~ menso.es a pensão de que 
goso. D. Constun~~ Leopoldinn. de Albuquer-

1'1.1 va do C:l.pitüo Francisco de Paula 
e Albuquerque. 
·se a sessiio :is 4 horil.s da. tarde. 
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616 ANNAEG DA CA~!ARA 

10/o. SESSÃO E:ll 27 l)E SETEMBRO DE 1895 

P~·esiàc,tC:a do:S Sr:S . A1·tht,r Rios (1° 'Vice
jJI'esidente), RMa e Silva (pl·csidente), Ar
thttr Rios (t" vice-pre:side11te) e Costa A:::et:eclo 
(2° vicei>residentc) .. 

Ao meio-dia procedE!·Se <i. chamada, :.i qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva. ArtlturRios, 
Costa Azevedo, Thomaz Delfioo, Tavares 
de Lyr:~., Alencar Guimarães, Sá Peixoto, 
Lima Bacur~·. File1~o Pires, G:tbriel Sn.l
gado, Matta Bacellar, Augusto Monteo.egro, 
Theotonio de Brito, Carlos de Novaes. Bricio 
Filho, Hollanda de Lima, Benedicto' Le:te, 
Viveiros, Lniz Domingues, Costo. Rodrigues, 
Gustavo Vern.s, Edun.rdo de Benedo, Chris
tino Cruz, :Anisio de Abreu, Nogueir•~ Para
·Daguá, Arthur de Vasconcellos, Frederico 
Borges, Gonr,.alo tlP. T ,ngos, IlrlP.fonso Limn, 
João Lopes, Francisco Beoevolo, José Bevila.
qua, Augusto Severo, Francisco Gur7el, Juo
queira ·Ayres, Silv:~. Mariz, Trindade, José 
Mariano. Arthu.r Orlando, Tolentiuo de Car· 
valho, Martins Juni;or, Pereil-:t. de Lyra, 
Gaspar Drummoud, Goelllo Cintra, Luiz de 
Andrade, Cornelio dn, Fonseca, Lourenço de 
Sá, l\Iedeiros e Albuquerque, l\'Iiguel Per
nambuco, Goncah·es ii:Iaia, Carlos Jo1·ge, Fer
nandes Uma, Arau.i1o Góes, Clementino do 
Monte, Roclut. Cav:1lcanti, Octaviano Lou
reiro, , Olympio rle Campos, Menezes Prado, 
Gemio.i:l.no Brnil, G<mvci•\ Lima. Zama, San
tos Pereira, Augusto de Freitas;Neiva, Mil
ton, Francisco Sodr€!, Tosta, Aristides de 
Queiroz, Eduardo Ramos, Po:tnla Guimarães, 
Vergue de Abren. Leovegilvo Filgusir:~s, 
José ll?nacio. Flavio de At'aujo. Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Sn.ntos, Seltastirr.o Lau
~ulpho, Par:tnhos :Montenezro, Atbayde Ju
nior, Torquato Moreir-a, Gal<lioo Loreto, Au
toÍlio de Siqueira, ;rosé Carlos, Serzedello 
Corrêa., Franç;t G:trvalho, Oscar Godoy, Al
cindo Gua.nah..1.ra, Americo tle lllattos, Lins 
de V:tsconcellos, AlbcJ·tc Torres. Belisario de 
Soázã, Erico Coelho, Fonsec:t Portella. Enze
bio ele Queiroz. Si!v:t C'1Stt·o, Nilo Péçanh:l, 
Ernesto Brazllio, A~;ostinho Viu:\\, Barros 
Franco Junior. Ponce' de Leou, Urba.no Uar
cond~s. Paulino de S<>UZ:l. Junior, l\faydnk, 
Lin.aDuarte. Carvalho Mourão, Vazdc :\fello; 
Ch:l(!'as Lob!l.to, Gooçal>es Ramos, Luiz Detsi 
F·' rrn.z Jtmior, F'orte~; Junoueira, Francis~~ 
Yeigtt, Alvaro Botelho, Lêonel i' illlo, Qct tt
viano de Brito, RihP.ir'o de Almeirh. Forrei r:~. 
Pires. Y:~lladares. Cuperfino de Siqueira, !~o
dolpho Abreu, Pinto ela. Fonscc:1.. Artlmr Tor
res,~.hnoel fu!ge:Jcio, Olcg-H io · !\Iaciel, Pit
raizo C;wn.lcan ti, Liodoll;ho Caetano, Cal' los 
das Chagas, Costa machado, Alfredo Ellis, 
Domingos de Moraes, f'r.ul Queiroz, Case-

'miroda Rocbi\, Almeida Nogueira., Domingues 
da Castro, Dino Bueno, Costa Junior, Gus
tavo Gor!oy, l:-.Ioreim dt\ Silva, Ar!olpho Gor
do, Bueno de Andraàa, l?adua St).lles, Pau
lino C:l!·los, Furtado, Hermenegildo de Mo
raes, Aives de Castro, Urbano de Gouvêa., 
Xavier do Valle, Mariano Ramos, Lame
nha Lins. Almeid~ Torres. Brazilio da Ln7., 
L..1.uro 'Müllel', Paulo. H.amos, Francisco Toleu
tino, Emilo B~um, Fousecu Guimarães, Mat•tius 
Costa, 1>hrçal Escobar, Angelo Pinheiro Pe
reim daCost~, App:~ricio l\Iarionse, R.ivadavi::t. 
Corrêa, Victorino :Monteiro, Pinto da. Rocha. 
Vesp;:siano de Albuquerque. Francisco Alen~ 
castro e Pedro llioacrr . 

Abre-se a ses:ão. 
Deix:un de con:tpo:trecer com causa partici

p:lda os Sr . Coelho Lisboa, Eneas Martins, 
Torres Portugal, Thomaz G;walcauti, Pedro 
Borges, nel vecio Monte. Ch:üeanbriao<l. Ar
mioio Tn.•~•t•es , Marc:ioui!io Lins, Ma.ooel Cae
Í.'I.UO, Dyonisio Cerqneira, ~hrcolioo Moum 
.iulio Santos, Sebastião Lacavdl\, Almeid:~ 
Gome~. L2ndulpho de l\:!:l~:tlhiíes, João Luiz, 
Moute1ro r!e Sarro~ • .Toão Peuiclo. Theotonio 
de 1.\Iagalhii.es, .Mattn. i\:Ieclw.do, Simão da Cu
nhn., L:1.martioe, I-Iet·culano de Freitas Cin
cin:\ to B~~g-:1, Ovidio Aurautes, Luiz AcÍolpho 
e OamcciOio. E sem causa os Srs. Pire;; 
~erreit':\, ~unha. L\m:\, Cleto,'~uues. Campo
hn<t, F1~\DCtSco de B.u·ro::;, YteJr<\ de Mot•;J.es 
e Alberto Salles. 

' lida e ~m debate :~npro.-ada a Mt.'\ d;\ 
sessão antec6{lecte. -

'? St•. Í • secratario procede à leitura do s~
gumte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr·. 1° secret..'\l'iO do Seuacto, de 25 do 

corrente, commnnicando que aquella Camara. 
adoptou ~ envion ú s:~.ncç:il-o :1. proposir;iio desta 
C:Lmara autorisando o governo a. :~brit· ao 
Mmisterio da Fazenda, o crcuito supplemen
sar de I. 700:000$ b. Yerutt- reposições e 
res!ituições- do exercício vigente. - Intei
r:~ oa. 

Do mesmo senhor e de igu;tl dMa, commu
nicando I]Ua o S..:on.!lo enviou a sancção os 
:L.ntographcs da resolução do Coug:·esso Nn.
cton:~l, :1.a tor1sando o go·rerno tt al):'ir no 
~!ini:;terio da Marioha, no exercicio >igente 
- os S-'~gttir.tes crcditos e:\traordin;wios 
381: 000$ p:u·:~. dtn· execuç;io ao pnragrapbo 
10• da lei n. 242 de 18 •le de7.embro de 1894, 
e I.SS:3:5i5$0SO para pagam~uto de ft•entes e 
reparos dos vapores Sa.ntos, S. SqJ-çador 
e lt<:tipit, n.rmados em cruzal.lores durante a 
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re'l"oltà de 6 ele sete::ubro de 1893. - In
teirada.. 

. Do mecsmo senhor, de 26 do corrente e o· 
vtnndo a emend;~. d:~ Senado a pr·opcsií;ito 
<lcsto.. Cu.mara (>ermitt:indo a Compcmltic~ 
B1·a.;:l G1·cat Soulherll Ra:Ztcay, core;truir 
nma. ponte sobre o rio Qunrallim no R.io 
Grande 1lo Sei; omen:ci:\ que a Camnt'a 
rios Deputados não põtle dar o seu assentiinen· 
to, e que o Senatlo na sessão ele 2~ do 
corrente, mauteve por uuanimidalle de 
votos. - A' Cotllmissilo óe Ob:-as !~ublicus. 
Do Miuistel"io dt1. ludustr ia., Via\.ÜO e 0\Jras 
Publicas, de 2.~ do corrente, devolvendo sanc
cionndo um dos autographos dn. Resoiucão 
uo Cou~l'esso Nacional., :lntoris;\ndo o Po
der .Executivo a apo5Emt<\!' com · todos os 
venctmentos o coronel Pedro Pauliuo da 
Fonsec.'\ . - Ao arcllivo, communica!lllo uo 

As responsabilida.des a. que me refiro si
fram-se em despe7.n.s realis;1das com servi
ços de diversas o:tturezas. à m:matençiio dos 
q!l~~s ni:.o pOt!i:l. esquivM·-sc o governo da 
t..:~:ao, e que, por cil·cnmstnncias ad':'l)!lticias, 
deco,;at•am do ~er p:~gas na época prec:sa. . 

Senado. 

. Em til! caso Mhum-se ns despezas rein
ttvas no custe;1mer.to da commis::ão nomea
da pelo miuh:terio o. meu carso para exa
mir..ur a escrlpturnÇt1o d<~ Soctedade Aoo
nyma <!o Gnz do Rio ele JMeiro, e que 
se referem ao exercicio vigeute. E:;ta 
commtSSiiO foi subsidiado. :~.te o termo do 
cxercicio do 1894 com o credito especial 
aue:·to pelo decreto n . l. 599 de lS ele no
vembro do auno ::rterior, d<\ import;\ucio. 
~le 25:000$, I)Ue não !'oi tot~lm~ute gasta.. 
Do S<tldo remanescente é, cntl·et:mto, ve
dado ao govcr·no h1nçar mãos p<'..ra. cccor· 
rcr ás despez-1s finaes da me:;m:~ commis· 

Do me-1~.0 mlnls•cr•o e 'e , 1 d t sw. que. tenuo si•! o exticcta a 30 de abril 
, u • • • a .gua a a., en- Ir viando a seguinte MeDS(laem: u tmo, em consegnenci:l. de havei' termi· 

v nado os respectiYos tro!Jalhos, a.tó o pre-
sente nindn. cão foi possi'l"el solver-lue·os 
ullimos compromissos, que elevam-se a. 
6:400$, nü.o só em razão do pl'eceito pro
hiuit!vo contido no art. 18, § 1•, d:~. lei 
n. 2.348 ele 25 de agr.sto de l8i3, mas 
tambe!u pela anscucia. de qua2sque1· meios 
legaes. 

Srs. l\fembros do Concr~sso Nacional -
No incluso ciocumento, qtle tenho :t hont'<l. de 
s:.b~etter a voss:1 escl:l.~ecid~ apreciação, o 
l\umstro de Estntlo dos N~omos lia ludustria 
Viaç."io e Obt·.:.s Pnblic:lS ~expõe m!'ltivada
mente o. necessidade de se!.' concedido ao 
Poder E~ecutivo um cr~?·:lito exti'aordin~ 
rio de 9:80$760, tlesti.o:vlo no !'esg;:te dos 
CO}npromissos inherente:s cí. com:nissãc. que 
fm incumbida. de e:mr.nin:l.l' ;\ e:s:cri~tura
ç;1o da Sccieà:vle :\non),lla r!o Gaz do Rio 
de Janeiro, ao proprio n:tciooal denomioudo 

F~1zeoda do Arirô - e ao Labor:~torio 
de Rioloa-ia, os quaes elevam-se ao total 
de Ql\0 ncimn. fiz meDÇt10, achando- se :IS 
despcza.s peculiares (1. c:1d:~ um cios refd
ridos serviços especificados tüt t.thella de
monstmtivn. que aconrpauh•< aquelle àocu
mento. 

J.ttentiGllllo ás pondernçõ~s feita.s na ex
posiçã.o qne ol.'n vos tr:msmitto. e tendo em 
vista fi rest~~itflhilii\ado das obr ig'<lçües que 
pn.r:t. n. Untuo decorrel"am tios serviços de 
que se trntn, confio :\o vosso ln~idn ar~itrio 
u. soluç:io do assumpto. 

Cal'ital Fedc•·al. 23 de, setembro de 1895.
Prw.lente .7. de jl[oracs Barros. Presiflente 
da Republic.t . - A' Commiss\Ó de Crc;~
mento. 

Em an:l.log11s CO!!dições acha.m-se as des
pezas cou~rneute:; ao proprio c:J.ciooal de
nominar!o fazendo. do Ariró, as quaes sobem 
a 2:973~GO, e silo proYeoie~:tes dos venci
mentos · do reS}Jectivo pessoal relativos a 
todo exercício ó.e 1894, o d~ uma conta 
de publicaçves feitas :1. p:•oposito da preten
dida. a.lieuaçüo desse immovA!. Pnra attender 
a taes c!espezns, nenhum:\ ve:·\Ju. foi conslg
nad;\ no Ot'(.~"'.mento d:l.quellc exercício, f;~cto 
que, <~liàs. se explico. pel:~ presump~ã.o, por 
parte clo corpo le;:isl:-.tivo, <la tr:lnsferencia 
do menciou:tdO pl'oprio 1\llciona.l ao dominio 
do Estarlo do Rio de Janeiro, cujo go
vct·no, in-spir:todo-so J!OS interesses ela. co· 
lonisaçiio t'e,!!ional, de ha muito ins~av~\ 
jnntc) ao cl;~ U11irro no seutirlo do tornar
~c uma. rcnlid<lde :~ cessf'lll dn. referiu:\ fa
zend:\, que. afinal. foi-lhe transferi1la, a. 
titulo pro'l"isorio, por acto 1le 19 elo Janei
ro. c!o cot·J·tmte anuo, a.t~ ulterior delibe
ra.~ão do poder comr-eteute. Set•b de todo 
o ponto iuconveniente, porém, dei:cnr ao 
desamp:u•o aquclle proprio DD.cionru. du-

s;: Pres~·~ente \la. .n.~publica. :- rtespon- rnntc o decut·so do tempo l}llG procedeu 
sahtliclôldes J•\ cont:-alwlns. e cnJa liqoid~- .:o acto de 19 de janeiro, e assim viu
(.".:io reputo inndiavel, motiv:!m as consi- se o governo na necessidade de manter 
rler3\ÕCS rptl) . p:~sso :l rlc~fiYOl'l"cr, nfim · nlli o pcsssoal iodispensavel pat·:~ :\elal-o, o 
de que, depots do ex11.min:trdes o ~s;;umpto 'lne rec.lu:llinm em tlcspezas não previstas na 
sob os varios aspectos. vos digneis d~~r- l•!Í de m~ios do exercicio de 1894. e das quaes . 
lhe n. solução que julgardes 11. • ID(I.is ade- 53 original'am os compromissos de que tenho 
quada. me occupado. 

Cam:>.r:>. V, V • 7 s 
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Em ideuticas difficnld:-tdes se e~contrn. o I Acta. õn apuraçiio geral da eleição que se 
governo pnr:1. Jesobri~m·-se das rle5pezos procedeu no 5• di~tricto do Estado elo Rio 
resultantes dos ulua-li'eis do nredio oullll 1 Gt'<tn:le tlo Sul.-A' C-ommissão de P\ltiç.õe.s e 
funccionav:\ o Labor':tt.orio do Biolog!t~., ~·e-'1 P:)dcr~$-
Ja.ti>os aos mezes lle janeiro e fcve!·ei:·o 
ultimos, 0:1. importa:1c:i!t total de 50í)$!JOO.j Re!luerimentos: 
N~o _obstaute ter sido est~ rep.ilrtição Stlp-

1 
De l/.'opoldiu:t àe Camargo B!ttencourt. 

prumd:~. pelo decl'cto n . l. 03!. c! e 31 de pcdinC..; uma nen.,.1o. - A' Coülmiss~s de 
aezem~l'O do ~!l"ilO pro::timo 1iatlu, c que de;; I Pen$0CS c Confas. 
legar a, cessnçii.(\ d:t respectiva ver:::t no or- r . . .,, • 
co.meuto em Yi!:!'OI' torJ:~on-se necess:wio CO<l-1 ~a ?l.a.uoel ~e:xoto ~I.\fques, .•. de1;~ h o no: 
tinnar 0 predio em que se nchnY:~ ell:\ ra.rto do exc~ct~o. peamuo uma peu~uo.-A 
installada, ;~t~ que fo~;se possi-;el dar cou-~ mesm:'.. CVI~1011ssao. 
venicnte dt1stino :10 materi:\l peculia.l· ao De Manccl L. de Mesquit<\, rectificanno 
seu serviço, composto nn m~tior P•~rt·~ ele u1r:a. iJetiçã.o ante;•ioJ•me:He feita pam con
instramentc$ du cousidElm-.;-el v~Jor. ccssitê. tle uma loteria destinada a pcrpetl:ar 
. Pelo que a~!!Jo <!~ vos expck. rtc;~ evic!en-1 os !JOOlCS dos fun·!n{:ores dn Repub~i<l!t por 

CH"<d<t :-. neces~wa..:e o:~ c:o:lc:!:;:;:io, pr;!o Po.:!e:• meto do um monumento.-:\' Ccmmtssao de 
Legislati\·o, õe um ~rerlito extr,1o!·dinal'io dll I Fólzem!a. 
9:Si3~60, applicavel ao p:lgameuto elas tres 
ordens de des~z~ de qne tenho tl':'tt:ldo e O §r. Cc~t.a .Azevedo - Sr. 
qtre vão ."?:spe;;a:lcaú«:> 1:;~ incli.!S.'l. t.::l.JCiia de· I :>I'C~itlon te, nü.u tendo podido comparecer ás 
monstJ'll•lVól. duas ultimas s~-sões da. Cõ!m~-a.. por u1otivo 

:"-~arde ;1 dcci.~ã.o que, no •osso h:;hitulllj c.!o c:af.:lrmid;:de, >eoho decl:l.l-3.1' ;i. V. Ex., 
cntcmo, entend~rcles ::.dopt.·u· p:tr:•. o :1S· t p~r:. c;ue conste <los .tbmacs, que se estives~e 
sumpto. ! pr~t:ntc ua sess~o de 25 do corrente, terta 

Capital Fed\lr:tl. 23 cle1 setembro de IS95.- votado contra. <~ emendf~ do Senado M pro-
.4.ntonio Olyntlw !/'s SGXs.~tos P:l'es . .i~cto 11. Oi r., d~ !895, destn Ca.mura, isto é, 

teria. votatlú cou tr<\ a a.mnistht plena. con
c::dido. :'os reYoltosos milibres. de S:8730760, Demonstração do credito 

destinado ao :pagr.mento 
ab~ixo-menc1~uadas 

das despez:1.s 1 · o Sr. Po:nce C: e Leo:u.-Por me

Vencimentos do oesso:tl d:1 com
missão de ex~u!c àe contas da 
Socieuade Ancnrma d~ Ga:~ Jo 
.R.io tle Jaceii\1 Ul!l'a!llc~ O$ me
zes de janeiro a mart;-o do cor-

! ti vos tle fo~n maior u:W pude v h· i\ scss[o ele 

1

2.'5: ntas, si cstivesw n:·o~e:1te, na occasião em 
quê foi posta :\ -ç-ctos a ement!a do Senado 
:·elativ:l. :i. ~unoist!2.. teria. vo~do cout!-e. oll~. 
Faço esh decl(l..r~ção -p:'.ra que cons~e Ja a c ta . 

rente &.nno .................. . 
Vencime!ltcs do !leSSOa! empre

gado n:1 fhzenda. elo Ariró, no 
exercicio do Jl-;04 ...... . ..... . 

Publi<::l.ções em bcoedlclo (h 
mesma fr..ze:Hl:t . . ....... . . . .. . 

Aleguei do predio em I'J'lle fuu~
cienou o cxtlucto Lnbor:ltorio 
de Biologia, dur;;ute os mezcs 
de j:meil·o e r~,·ere!r(l do cor-

(i : 400~íl00 O ~r. ·~.raz <ie ~:[ello. - Por moti
YOS inuepe::u.let!tes de mi:;ha •onbde niio es· 
ti·•e presente á. sessão em ql!e 1:.>i >otall:t a 

2: 880.~000 emeuán. rel:\tiv:t. it :t:nnisth\; e, eu que t~nho .. ~.-. I ;•ot• cos~ume :~.ssum!t· int::;:ira l'e,sponsu.hiiidalle 
9.)::;tGO <!:l. post~ii.o que cccu po, ''enuo decbt·a.r a 

I 
V. Ex., r.o.r;\ quo conste dos .-l.anacs t.la Ca· 
mara, que se esti\·essc pr~otc, tet•ia do.do 
m:m voto coott•a a emon<kt do Senatlo. 

rente anno ................. . 500$0COI 
O S!i.·· Pinto d a Roc:l.l.a-.!\!uito 

contt'<\ ;~ minha voct:\c!e Yeoho- occnp:\r a 
alteD!.:iiO cla Cólnla.t•a var-;l tratar uos tt"istis
~Í!a(l:; e dc:~a:;t·;u.l:! veis acontcci:nentos quo se 
dcs~u:·ol:u•;~ n• nn. Caoital Fed~~;d, clopois d:1. 
Yvto.çüo dcstn c~mtÍt•a. coutrtl o. emenda. ào 
s~muhl. 

To~nl .......... . 9:Si3:S7õo 

Directoria Gel~l 1la lll•!nstri;L 23 de se
tembro de ls<JS.- "11!gu.·lo Alue;·: o Fe1·ac;i!les, 
director-g-ar:~.~tl:(J!:ln~ 

J)~ r..aesrao .miuist~rit.\ de 25 tlo correu te, 
satisfazendo á raqul~içiio dest:~ Camnr(t, con
st:mte do officio n. 22S, dG 17 do corrente, 
acerca tlo requerímeuto da Companhia Uniiio 
Sorocnba.na e Itut<nn..- "\. quem fez a. requi
siç.1o. (A' Commissão ue Orçamento.) 

Houtcm, Sr. m•c,sitleute, uo retirnr-me 
..!esta Cnnuu'<\ com· os meus collegti.S do banc:tdo. 
do Rio Grande ocompanhados por al~uns 
outt·os amigos e collegas, ao chegar-mos a cs
quim'l. do. rua. 7 de Setembro, junto it Estação 
policia.!, ou'l"imos algumas vozes que nos 
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par-eceram de altore2('ã:o; sem com~udl'l f'i'~- frente clcs ndvers.trios, prefarir:wl h' escon
starmcs ;~ menor impo rt.'1ncia i!O ::s:;m .. 'lpto, ller-~e longe c!est:1. C:1.pita.l sob os leitos dos 
continuamos di!S.Is.-;omb:-ad:•mente o cmui- :;Hli~os uc p:trceri:l. com mu\tcs objectos de
nho que se~ui~tmos. l'CSp3\t;tC.orc.;; da IJt·- gradan!~ c :<asteiros, 
dem, trauqnillos c01n a ncs~ cc::~iocda, Sr. 1,residente esse jor!:al assevera o se-
serenos com a. liOSS<\ altiYez, pér·feit~.mente guio to: {Lê,) 
úrmes e con'l"ictos de! cpw tínimnos cum- o Sr:.. Josf: :'.IAR!A:->O- Vê V. E li:. quo o 
prido o nosso dever, sacceJcsse o que su.-:- jcrnd refere que foi o proprio "-titl'l'edido que 
cedesse; m:~s. Qllt\lldo ouvimo;; ~Jssa.s '7ozes, roi se qt:~ix:w . 
voltttmos atru.r. os nossos pn.;sos e vin~os quo I) Stt. Pt:->:::o DA RocaA-Eu não o.dmitto 
u:n iudivi•.iuo, Jl:U·:\ nós bsconlleci:lo, fú•~• 1 · • t 

1 1· · q:~e um ltomem ~~~e ten w. conscteocte. e lOm-
Cilstigac.o por um ~\l!Cilto que 1 tt.l:\ eiJG rc- l>t·i<llv.rc, pos~a. dnr c~rso a urn:l. noticia de~& 
pellira dign:J.meuto com nit[\·ez li>~l~ Jlhra~e n:ttu::cz.."t ser.l procul'ar· primeiro inl'ormar
insu!tuos:-. cli!•i::ià:: é. C:l\ma~a dos S!·:> .. Deru- ~e \los fltctos. 
tados, plll':~sc qtt3 nenh1um de nós ou"\"ir·a. 

Hoje, Sr. presidente. com extrema esh·a- O Sa. LUIZ DOlill\G't:l!.S-Eu ouvi hoje esse 
nilezn. e pt·o1un<l3. iutli:!Hac:i!:o .-. minl:!'. alma, prr.prio moço uecl:n':l.l' que a noticia. não e 
eu a~bo do \"Cl' um"jo:·nal de:::to. Capital, "\"C!'d:ldO!l'<\. 
jorn:~l que reputo s&l'io r.orque tem con:o o Sa. PINTO DA RccHA - Acceito alegre
re<hcto;· priucipal um hcmem c!e t•tleuto, meu te o ~~ ro.rte do meu nobre collega ! Nesse 
um:1 noticm que é ofi·ansh·a Jo c.u·,,cte1· da. caS~> ;\mentira :üt!d:l. é mais repallente e eu 
depntn('.ü.o tio 1~.!c Gr~nde elo Sul, q~.:c, uüo ~ó n5c poss.:. ll(;ix~l' Je a repellir .. ( Trocam.- se 
r.est<'- Cuuu\r:~. como em tod:t '' i••a·te, tem ap~,·tes.) 
mostrado tmm .axt;·cm:t cor,:ur::, um:·, c=-- Est<J.explic:l~ão era desnecessario:i. Camar(l., 
trtwrdinal'b toleraocl:l., um:• pr·ot'uud;t con- po1·quc couhece os represeutuntes elo Rio 
vicçfio do c~<mpl'imcuto {:e sen:s d.er.;res. Grande do Sul; não é a ella., portunto, que a 
(,1poic:dos.) d<>u, m:lS nos Estados. or:de este jorn;\l tem 

Eslie. bo:nem quCl e.:;tii. :l testa de tal jorml, on lll'esnme te:r imputação e :1gnznlho <ln op\
ou :llguem jJor cH<.'I, altol~lmlo pi·oposital- niii.Ó pul;Jic:\, ó:l. qual:.>reteude se:- ~·e.~l·esen
mente o 1hcto, porqne en :oã.o adm!tto qne t:lute, o no reg-tmen em que a. opult;LO pu· 
tenl!n. sido sinão dest:l tih'm;t r<!it;\ tal uoti- lilica ex:;rcc nrua f!scalis(tção dh·ect.'l. sobre 
cia, •~iiirm:!. pl'rante a popul:1c;;1o c!est;\ Ci- todos os actcs elos Po!lel'CS Publicas, não posso 
lhde que ,1s deputados rio-gla!l;!eu~es ag;;1•e- deixn:o 1 1•:~n.r ;;em um cnet·gico protesto a 
dir::m tml popu::w pele> :;im!)lc-s 1actc <le te!' iar:~min. que nt's attribc.e . 
levaotadCI :uu ':"i\'11 ao Dt·. Prnfiente ,!c ~lo- 1\ías, Sr. pre~de:~te, o f:J.cto deu-so dn. 
raes. Soll:·e ser \tma <:m·a:-clia infaru:IUte, seguiute fôrma : a deputaçl\o rio-grnnden
porquo t-S53. noticia !'oi <hd<~. sob '-" cap:~. pro- se Ji:·igi:.Ho tnlnctoHlamentc pn~·a. as su~s 
tectot·a. da liherd:l.tlc •!e imprens.'\, o:.t uito 1'0$· rn:sa:~ : n.:nhnm ue nõs ;1rmu a oopullm
so deix:-o1• r!d '·ir pro!ést::.!· p<lm!!te V. C::x. c !.l<:clt~. · nenhum de !lóS prt~fet'il U. gloria. 
ú. C:tm:wa, collfl':l :l iadign!dnc~ do houJem, c.:on::nodt\ oleos appln~.<sos desse mago~e <lo d~s
i:e,iu elle e)uü fot•, quo nilo leve <!uYid:~ em otdciro~ . qu<l nttucoa :'.. reprcsenta.ç:LO :C:lclo
la.uçnl' insulto:;\.lc~ta nntu:·oz;~ sout·.:: :~ \l()pll- n:-.1, ::o r •::;tt'!Ch> cumpl'imento do seus de
ç;1o quo. 1~1als inte!'•'S$;H.hl c.-m toei:~ (::; t;~ vut•es, tO:!! tcuus ~\:; responsnbilidades decor-
qut:;;tfro u:L ;tmnb;:ia, l:"m l!:u!o c.t..i hoje a ronte~ . . 
pl'OYa ele umxi!~l~. cordm·a c t!o mais alevn:1- !\li,; so;1bcmo;; apenas que um propr10. pa-
tado p:Hrioti.~l::o. (!lpoi'ados.} rente do feri• lo, um. octogeol!-l'io, lhe tt~h:~. 

St•. IH'.!Sic.lente, :l, uern:t:t~ão rio-gl':l.!lde!JS2 Í:l!liagidcl a l'CSpectn·:>. corr!geudo. P.or ISSO 
não conser~t em seu seio ucu!!ul!! CO\'ôlrd~ qu.! ou vil~~ o insulto quo fõra lanc~do o. depu
ou miser:.tYlll que scj:t .capaz de ãtt:lc:!:- qt:'3m ta~;ro que pass.wú. 
qt:er que S<'ju. :-~::s ru::s dc-st:l Ca.pi!:ll ~ mt:lto E deve !·~:velar a V.. E~. que, si bontem 
mc~:~s pelo :;imple;; r_.c:to de se b;wer d:\do ;~ffit·n~ei dcsk'!. tribuna. a miuh:~ convi.CQi~.<>.-. 
um Y:va :<<> D1· . i>rt:donto llc .:.\Io!·at>s, cujo em:-~ l'Cspeitc,) úo pt'Ocedimr:cto do polici:~l que 
ca!·:"cte-:.\ (~t:ja digt~it.i:-.óe. o cujt) p~'!!t'":ct:snto, n1o ugs1·.·<iit:, prcrc1•indo l'3pellir o. idd!\. d!'!. 
11. deputação r:o uraU•tlenss muito r·•·esa. <: cumptici(htJo crimlcosa, àll. policia nessa. 
muito aprr!ch ~1poiatl'os); m:\S, :!o 'm~:smo ,.g;,:-t·(·~~üo \udcceute, com o quo . teste
tempo que eu U;tv pcs:so t.loix::.r ua rcpeliir llluÍJll(;Í HUIÍ:> tarüe, Jiquci l)Crfeltameute 
este insulto, de,·o r6peti•· q:l.c a clcputaçüo convicto, como os :1.mi~os que me ncom
rio-gl·andeuse niio cout·êm om seu seio covm·- oanhavnm, de que ess:~ cumplicid;\de era. 
de :dgum que se assemelho ;t muitos desses êtam e manifest<!.. Pot·que, St•. presidente, 
ues.gr<~ç.ad.o:s 3.Ullgos dn t•o,·oit<\, que, sem co- nquello mesmo individuo que V. Ell:. ma.n
mgem su~ficioote p:u·:~. co!IOC..'1.~'em os · s~u~ dou prender pelo insulto que dirigiu á Cn._mo.- . 
peitos no lado uos cCimp;:mlletros, frente a I mnrn dentro deste recinto, esse homem, ru.ndo. 
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hontem, :\.s 4 l/2 hol'n:; da. tarde c::;taYa na I O !§!•. WEeitcraE20 R>llot-.teh·o
Estaçã.o policial cb. ru:a. Set.: ele Soten1bro, e S!'. presidente. conf<'SW que é esta a. pt·imeira. 
qu:!ndo pn55:r;a a depil.tat:~"'io . ri~-~:·:ll:•i,)US·3, vez qu~ Yeu:lO ,·, tdt.uua c11m veyd:uleiro con· 
esse home:n, entre oa.lltere$Ct'lt!'!IVlo o. c:;Jit!.- str~ng1mento. porque realmente vou tra.tar 
da. e os policines <le :l.!'!!l<L ::o hombro, •:ue c:n de ~.:>;:.umvtc que me l'almgn:l., <'le assumpto, 
grande qaantidade se cons~rvav:J.m n;t ]>1)1.'\:t, Sr. ;n·esi.Jeute, inteiramente contrario aos 
levàuton um yi>a. no Sr. Dr. Prunente de i:npul:;os (h mell cora<:ií.o. nã.o só porque se 
:Mornes seg-ui(!O tl:t s.~g:umte pln•asc : alJ:Hxo re!ere a um mo«:.o de talento e que prestou 
oS' deput?.êos ct~n:t.Ihn:;. sem qc.e a poUci<\ a.lgu.ns settiços a.o partiüo republico.no do 
.,pre.se1\te. compri~. o :>eu dever impetlindo Rio Grande. como t.t\.mbem porque sou da· 
es~~estaç.õ~ ouel!e.s q~eenten::~m. que a t?l~1·a.neia. é ~:na 
i;; i1". trh~sidente,ol,;t~ fncto J:?.stíma.vnl v~m das qna!iaa.des pr;J?.Cip:?.es. smao essel?-r.:w.~s, 
reveJaÍ: que e C:'\<<cta o. premedil.:tÇ<1o doS {'a· a am ~omem. polittCO C de Um. p:l.l'tldO ,,e 
ctos de l]lle :!nte hontem foi tltN\.tl'O cSl<t C:1- alev:J.nt;l.(!os dcaes. 
l)ital e que tem fnn•.:::tmento 0 l:>o:tt.:> espa- E é por Íj;SO que, si co~tut;~o. de~prezar, es
Dl:tdo ele que existi:-:. umo. senh:! escolhid:: quecer. e mesmo pe1:doa.r «~ lllJUl'J:J.S dos ad
pa!'·o. diri~lr os dis•urhios . I ve:rsarJOs . . com n~::.wr razao entof:!rlo ser um 

E eu oosso :-:dmittii' nuc o nome do Pr~::l- r1ever n. tolerauc1:-:. com \lm ::.ntlgo <:om~
dente d;\ Renub!ic:~ ser~. o escolhidc p~!o;; nhei:·o que se, tl'a.mviou do tl.eYer pn:rtidal'lO, 
espeeuhHlorei sem b1•io par:t a ;;~nh:l. h~.i::~. i!:!. doclireito c c.os compromis~os polillCCS com 
des!)rdem. o partido que magna~mamente o elegera. 

No cumprimento de 1mper10::o dever, sou 
O SP.. F:rmnEmco Bc•P.GES-E pn.ra. desacre· fo~'\O.do a vir á tribuna. 1\tzer um:~. declara

ditar os seus melho:':l$ ar.1igos : é tl. i1n·er:;ão ~ilo em nome !.i o partido republicano do Rio 
àas posições. Grande c1o Sul, cooo em nome do eleitorado 

O S P •. ,.0 D \. Ro~~. Ts~" 8,. pr·es·l do 5" districto de.c::re Estado. 
R.· ; '.~.: , ' 1. :~: " - \-"'·:• • • ', .t· Sou provocado a isõo pe!a. explieaÇ;.ão pes-

d~n~e. S• .lao ,nco~ea~,,e. Utl?- .... St&~~ av.lta- soai oue ho..,te·nô.eu tl. e.,t,.. ''a.mara o illnstre 
d~s1m~_de ;wMter, lnd;c:\1':~, pos1t1:·;::•~;1!~ :·epi•és2nt<~nte da Ba.i;la, "'o's~. Dr. yergoe.~e 
que e:s:>a ,cmtr sem fe e s ... l_!l C;)r:.cl~ .• cl,, ,• b,.eu o·'~"r.o em nome ch bêtnca:tn. que tao 
"refol'~ "... ""~'I'U''~"-'1 - 1'"0lYfUC n·t.o J~ 'r~ •"I' (lO ' 1 

.. ' • ""~..... ' . . c,.;o ~ 
;' "-~ "" "' •• , ... , ,. ' ' v '' ' "" • d'"'n"m"nt" ren··ese·t· .. ·'i•S" que o voto oes· " o-· d • ·oc=e~"-! · ·'e adrcr'e •1,·d . 1

:!"'1 I,Jt .... VY ~ ~. ·• t.. ....... u .... \,;o que a e.c d~ . · " • ":'a J esco. ·' '' ~a:ta.:lc!ld:l. :.'1-(.:inemla do Sen:v1o ::::lo signifi· 
para. ser l;m;-"'c.:~.co!~O .J:tcto~,. .. ~,e l~~a, so~e cav3. que S. Ex. e seus ami;;os se ~ivessem 
o Poder. Le,1sl.."1vo , mas a" ..... dc:s .. e:s ma, 'O- a.l'l.Stauo d;;s normas "el'a.es tra\auas pelo 
tes :tm?hD~~uos o~nlta-_se algue1:1, ~1uem ~ue:· n;rt.ido republicano fed~r;~.l de que incontes
que S~J~. qne cao Y<'.JO, ecmo n_:co ve.t~ '" la,velmcmte C:: S. Ex. um ;los luminares. 
elec~i'!Cld:~de ne~1 o c:d?r, m:!S ~\9ns effel~Oi; Sr. pre~idcnte, >enho :ieclnmr categori
eu s~n:_o, :_na:~:lo~. ep:~lt?s :\ so;~.:~·.:~le sentll;l, cament.J que o Sr. Moacyr ntto representa o 
:1. CUJO:. n.aD..;JO~ ... J.;necOT OS!lS ., •• ~:;l:><lll DO clm p;trtido !'epublic;I.UO do Rio Granth:l do Sul.; e 
em ~no a. Cnmm .• 'otou contr .• a. emenda do 0 f::~o aimh1. m::.is con;tl':lllgido pori]Ue rm o 
Senado. . , . . . primeit·o tt proc:uror trazer o Sr. Dr. Pedro 

Re.pelhndo a ofiens;t de CJt<e fo1 ,-1~l<m:1. a M0ac\T ao rerli! du que !ie havio. a!ll.stado, 
d~putnçito :·io-gr:lndens?· quero decl:u~~.r que clc:no"ostr'a.ndo-lhe que elle nã.o devia uiver
nao r:1ço esse desment!do em attcn<:J~o <:o gi1• dos seus compaul!eiros no momento diffi
~orn:\l que nns olre!ndeu. ]Jot:gue n:Ic t·~m cil em que mais nccessar!a. se tornav;.:. a 
~bso~u!~mente. Ya.lo1· ;~ot':ll e ,nao ~epre-sen~~ un:iio e soli<lariedade cio:; republicanos, como 
a.o~unao pu!~llc:•, po!S que ~ re!11frldo (~ao tambcm porque sempre entendi que. uma. 
d1rc:_1 colb.bora.do, porque clle tem :~ ·~ollauo- vez que s. Ex. nos acomp:mbou nas ques· 
raçu~ d~ um lllustre __ c~llcga repr~sent:~nte tües essenciaes de ordem poli ti~, 11~~>-_Qb.- . _ 

· da. ~?-C~•o,. n~1 ~. t'~(.H;!ld? por. :1n:: ho:nem, ·st.aute pt::queoas rlivergéhci:lS loea.es, nã.o 
CU.J:l. tmpu.abllttlacle .• est~ :,b<\!X? dos c;<t !- julgava opportuaa e generos:~. tornar efl'e· 
canhares Lia. deputaçao rw-gr:~.nü•3nSe. (!!JlO· ctivn. :~ vontade esponta.ne<l c.lo eleitor:t1.do do 
iados; muito bem, 1n·t~ito bem.) 5" distrieto. 

O SR. Jo~J:: MA:tiAl~o-V. Ex. est:i. oJren· -:rmw.nuo·sc: neste.~omento ue um:~. ver~a-
dido, mas està fn!la.ndo de 11m homem muito deu'<l exccuç-.1? pohttc~. _ cOl!Jpl'ehende a -:.a· 
d.ístíncto e que tem inco!ltest~tvelme:lte m!Jito l mar:1. q ne a. ~lU.nh:\ POSIÇao e . . ~:tstan~ . ~Ls-
talento. ~rad;t rc.'t e.s1nto-me ~on~tr:m~:c.:.o; mas,ac1ma. 

~ . • 1:e tudo esW. o c:1mpr1mento •lo devei· e o do 
: O Sn.. PIJ.I;'TO DA. Rocn,\ - Recon~lCÇ<) com ., meu mo.ntla~ de :repr11sent<wte do Ri~ Gmn<le 
,, · muito jm\zer o sell: .~raode talento, mas do Sul, e~ nome de cuja. b:.~nea.da. cu venho . 
[: , assumo a responsabJlJclade <le tuclo quanto declar<n~ :~ Cam::.ra f[UC o Sr. Dr- . Pedi'~ · 
c;'?=. Aiise, aqui ·OU. em qualquer part1. : Moacyr, cuja. a.usenc\a. Lamento, IJOrque $1 
r~· 

1;-:, 
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estivesse presente ouviria. as minhas palavras' tavel f.'\cto que se deu ante-hontem, do des
repassadas de dor·, mas cbeia.s de convicção, respeito a repr~sentnç:ão nucional, pol.' uns 
que S. Ex. nü.o reüecte nes;;a Camara. os ~en- delSordeil·os conhecidos, e a.lguos agentes em
timentos do partido republicc.no rio-gra.n- pt•egados <1:1 policia, felizmente j<i. dernittidos 
.dense, que reputa a sua. :o.ttitude contraria. i~ pelo B.xm. Sr. Presidente da 1-teuub!ica, •• 
sua ca:usa, aos .~e~ i.nter<:sses, seus princípios o sa. BruciO FILHo- Mas faH,'\ ~ chefe de 
e gloriosas ~ramcçoes ._ _ . policia. 

Na. questao da ammst1at, que reput:~mos de 
honra. para o Rio Grande do Sul, não llOr 0 StL LAMOUXIElt GODOFI~EDO-E' esse O 
·odios pêqueoinos aos nossos o.dversa.rios, :Por· alvo. 
que vamos dar-lhes a. amnistia, mas unica- o Sa. 1'.R1'HUR ToRRES .• • causou a :~!te
mente porque considero acima do Rio Grc.nde raç-ão d~\ calmu. e serenidade que deve rei
e acimu. de tudo o soceg;o e a tranquillidade n:t1· neste recinto, e por essa. occ::tsiü.o alguns 
do. Pa.tria. brazileil~; e !35Se socego, e essa incidentes lame:1taveis deram-se ::qui. 
tranquillidu.desel'iampro.fund<tmenteabalall<•s Venho r-ef.:rir-me, Sr. pres!dente, ao f:1cto 
logo que reve-~·tessem ao •quadro <10 exercito e que se deu entre os nossos collegas, os Srs . 
da. :n·rna.da, com todas a:s gal'<~ntias, aquelles I::t!u<wdo 1-t::mos e Fraoci.sco Alenca.~tro, e n. 
que a 6 de setembro se insurgiram contra a verdàde exig<l a. minha presenc;;t\ nu tribun~ 
Rcpublica.. oão p::.r<~ d~reutler o St·. Edu::u•do Ramcs, 

Portanto, ~l'. nresiden.te, venho fazer esta cujo procedimento sempre cor1'ecto, o collO"...a 
deci::traÇ'iiO, que- e dirigida :l.O pa.rtido repu- âci;u;:. de qualquer U~cusaçJ.o (apoiados, mui:o 
blicano fede1·al e pr·incip:~lmen+.e ao seu iltus- i.lem), mas siarpl~::smcnto pa.r<~ tlechn·a.l· i~ Ca
tre chefe, o Sr. F:·:J.ocisco Glicel'io, u. cujo mar·u. q.:c S. Ex. 1:;1o ütllou d:t red~cviro de 
lado estamos, que o voto do Sr. Dr. Pedl'O jcrcal :tlgum. 
Moacyr não signitica., m::n de leve siquer, O .. SR. V,\L~ADARES-0 S;.·. E(luardo Ro.
uma narticu!a. do partido republicano do Rio mos 6 um (tO!S mt.-.mi>r~ mais di.atiu{rtoi (te$t."' 
Gr~nde do SuL pol'que :nest:J. questão, si se 
consultasse o eleitoro.do daquelle Estado.S. Ex. C;\umra · (M'Ii!~ .<.<pl)itMlcs..) 
nio encontr~tria urn sõ voto republicano que O Sn. Aaruur.. ToP.REs- S. E:;: . nfu) fallou 
consa.gra-~e a sua opinião, qu~ il.ppl·o•tasse a. da. :;::cc:\da do Don Ot!;.'õotc. nem dn. s:~ccnc!a 
sua attitude. · dr. Oido.d<J do Rio. ' 

Seu procedimento nesta questão me ob::-iga 
a. vir em nome dos r~lll'esentante,; do Rio 
Grande do Sul dizer ;qne S . Ex. póde ser 
deputado le30-L daquelie Estado, mas wic po· 
derá nunca mol'almente assim se co11Siderar, 
porque o seu man<h\to foi solllmnerr,·~nte c;).:>
sado ne!o 5• districto eleitoral. 

E dêcl:wo ainda, Sr. pl·esidente, que a.ccedi, 
embora com pezar, r. t:l.Zer esta. decbw<~<:.üo, 
em nome do meu partiu(), porquê;\ C:dadtt t!t> 
R~. esse jornal cuj:t fa.lt;.\ tle lealdade c uc 
criterio e atlit·matht di.-.:;·iam<.'.nte. •.iisse qt:e -~ 
honro, Q brio e ~ ui;midade do pu.;:;;:do r·epU· 
blica.no do Rio GJ·ande do Sal ftli re~alvada 
pelo Yoto elo S:·. Dr. Pe:dro Moacyr. 

VozEs-Oh ! oh ! 
UM SR. l>El?v'TADO- Dip!omas de brio pas

sados por semelhante 1liario é um cumu!o. 
O SR. \:-ICTOru~o ~lo~:T:an.c-~IT.o é cx~cto, 

Sr. pr~irlr~ute ; a hon.ra, o bri•> e n. di~ni
cl:lde do partido republicano do Rio G1"a:1de 
do Sul cstü.o coofil\dos nü.o só :l. Sn:). rapresen
taçi:ío, que soube cumprir o seu dever, como 
~tquelles heróes que ll~t dous annos batem-se 
pela grandeza. e prospex·idade da Reptlblica, 
que a coUocam acima. :le tudo. (i1It1!to bem; 
muito bcm.j 

.. P S1--'. Arthur ··r ... n ·:t·c:;;: (p<1'<'<~ uma 
_efq,tfcc:~ao pcs~?al. )_-:-Sr.__Pre::;ideute, o hu110n-

O St~. COSTA JuNro~-A questiZo da Cidade 
elo Rio tieu-sa commigo ; não f:lço questi'Lo de 
log<tr ; censurei o facto do no:,-so colleg-a di
ri~ir-se o. g1·up:1s q:xe nos vai:tvam. Lameato 
que se teu !la de novo levant:!clo este inci
t!eute. 

0 Sr>.. ART<itiR TORRF.S-Decl<tl'O á Cama.r~\ 
!}lle o Sr. l;:.!uardo Ramos f<tilou tla ~ccad:l 
do no~so eseriptol'io, iogar ontlc s. Ex. sem
pre uos dá~~ honr<\ de :tpparecer. 

E' <\ d~d::t•açilo que tenho a 1àzer. 
C !OS~·. E<l.~a1.•do !E=.k~-auos (pa·}'tr. 

umr~ e.t'J>licaçi!o pcssoa.l) •li~ que o Parlamect'l 
precis:~ U•) catn:u. ; d0 calma llOI'q ue e !la ~ o 
l'C((ui.:;itv essc,;ci;~; dn ~ereuitble cl:l.s (]~cisões, 
o princip<~lii!Cllt. _. po:·qnc c;;mprc que :t Ca
m:tra sej;t o reflexo da opin:it<> pul; lic.1, :\ reprc· 
s~::ntnção tio pensamento oaciona.l. 

··Porque si eU:-. Lfw a:dstir- dentro de:;ta Crr .. 
m:•r:\, Jr.(tl!tendo a tolc;r:mcia reciproc~\ D:l. 
expressi!o livre ·i~s opi.uio~s, que tem :t stm 
origem u:~s convicçves não sGr-nos-h:\ licito 
exi;.:i;· quo !Ora do seu seio, aquelles que obe· 
à•?Cem a fr~>ios me::; os v5gorosos, aquelles que 
n(to estiLo subm~::ttidos a.o mesmo rigor de de
Yercs políticos C[Ue seU$ membros, tenh~m 
cst;~ :nosm:t e:-:pcctaçiio so;·1.ma, csl>:l. m~"'ma. 
<\11Ckd:u!c contida, e;;,;:t ID•>-Sill<t consklcr:_~ção-: 
:lignirie;lnte que temos o direito de cspex·ar 
t><tl.':'t.C~lp ::. r~presentaçilv nacional. 
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O orado:· acrer.liW. h:Lver muito mpido.men~e 
dcmonst!':\do entre os seus C<.lllegn, não ser 

· dos que se devam per! ittmc!ar peln. cul{-'3. üe 
mo•er perturbações uo seio do Ccng;·css~. 
(Muitos apoiados.) 

Vem sempre como póde, nt• e.:dga!dade de 
seus estorços (1uto ayo!aàos), na ruingu:\ de 
seus recursos (nt.io apoiados), intervinúo nos 
debates nunca, p;).r:l. OH envenenar. mas Jl~W<\ 
associar-se à :lgit:\\rlO pacifica dos ql:c os 
querem tranqui!los e escln.rec:id.os .. 

cit·cum•isioi.Jas para. evitar o mal que o tu
:ncHo podia produzir na debil organisação 
<l:l posso:~. a quem se refere, e cuja vida presa 
tanto como:\ sun. propl'i:L. 

Retirando-se foi te!' ao escriptol'io do seu 
il!ustrc col!eza o Sr. A.rth;u• Tol'!'es. · 

Não tinhro. culpa. 1le não prever que :l. coin
cidencia de ser esse esc:·iptorio situ:~.do justn
mente r:a.s:1la. tl:. ft•entedo mesmo pre:lio onde 
está o jornal JJ. Qub;ote,lhe podesse raservn.r 
os snccessos qu"l Yierão a ter Jogar .. . 

O SR.' JoÃo LoPES - ,\ esse escriptorio Yão 
muitos col!ega.s :1ossos. 

Nos tristes ir:cilientcs de hontem, e l']ue 
nada te:n tlc est.ranl::.vn~l r:.as conti11gencias 
<bs crisescom o seu seql!ito de exaltações 
moment..'Ulens. factos :u:ttta':'I.C?S na.s collecti vi- O Sa. EDUARDO R.uros - Ora, quando :l.lli 
d..1.1es ponticns, mesmc . em paizes do.· u::;;is se achavam m1inio :i. ru:t tlo Ouvidor um:l. 
ad<'.autnd:~. cultm·a, p1!euomeucs pNpr:os grnnrle mas~\ pop•tlm-, que ncclamon a re
form~ç-âo poli ti c:~ qne se está clabor:t:.Jdo, f<~- llüc~ão d~ Cidade do P..io, cajo prcdio á con
talid:l.Ues :\ qnc est:\ c-xpcsto o ~wacter na- ti;{no. anuunci:tu;!o-;,e nue i:~. or:u• o chefe 
cional, que com c!ies :;e ::'ott~iecc, d:tru~cs daqt:elln. reli;~cção . • 
iuevitaYois quo conUrm:uu o conc:eit(l de um O 01•aJor, na.tnr:~.!mente !en.do pel:\. justi
gr:u~de pensador, qurmJo disse IJ!:e (I pro-, tic:tcln. curic.sida!le e ;:1Teb:~.t.1.do sempre por 
gresso ú um n<.'uS llU:·:~u! t) po:· tig-1·::~s -nos tortos os e:lC:tntam~ntos que produz em St o 
lameutaYeis incidt'nte's de hontem n5.o ten~ o ttt!ento perigrinc <lo possanta liuador cuja 

. orador sini'io uma. im:nenst\ mn,g-oa, '' é!e Yer \)l\l~•,vra se ::~ummc~~Ya,, chegou ú. jo.nell:~. em 
correr arpli as mut'l:Ha·ac;õcs de um boato t\ttitude tle um simples ouvinte, confundido 
que lhe attribnir:-.. :L cumplicidade nos des- entre os ch·cumst:Lntes . 
.-ar:os cios que dosacat:l.v:vn o Parlamento Entrotunto, sem l!lle circumstl~ncin. alguma 
cacioc:tl. lh'o fizesse p~·esumit•, foi o S91l nome accla-

lSii.o! O deso.cnto t\O :Po.rlamento nffe:ctn. in e- ma do por uc: f!'r'UPI) enorme c sympathico 
vitavelmcute a cad:t um de seus me~brcs; qnll se ~~hn.;a na ;•ua, <.!amio-lhe demons
e nam que nil:o atii ngi5:e igualmente ao trn<;iies :l.lrolctuoS::s, c culorosamente cres
or~tdo:-, iura. preciso ()Ue llel!e S.'lhbse, ou ccnte5, pedinrlo, exi{.rindo, que f:~.Uasse. 
deixasse de set• digno lielio . (3ft!ilo belll.) O Oi'<!.dor retirca-s~. porque !*:nprc to\"e, e 

Nunc.'l. ! exclama o ot'<ldol'. A soi!G.~r!edade cau:~ ti ia se Ih:! aggt·a\·a o medo a tribuna, 
de opiniões ;x)de ser qnebr~:h; o or:\dvr tem juctc ~ qu;\i tr;;r:te e hesita. 
o tlil·e!to c!c iolerl'ompel-:~ no l:tr~o camiüho ;:~nnc•~ ·~m SI!<\ vi:!:~ fnil:.l.!'!\ na so!e:!lDitlade 
dos dissentimentos do ve>to. ilh\S a solidarie- inn:ooente<ls U:1Ja semollhante m:l.ss.'l.popuhw, 
dade elo •lecot•o à'" col:fcti\id:vle soiierar::t a tet{do, no eu!ta.nt o, pc:las gr<\Udcs c..,nvicçi:Jes 
que p&.rtcace. c;;;:n, mmc:t póde se;• violnrln. democrnlira$, pel:,s tm·rente~ por onda elhs 
E;:s:t nã.o pôde ser violo.C:t\ m.e;;:T:o com aqulllles se lu.:Hmwt a. mais e$tr:t.nhada \'~:.Jel'~lçãc, 
antogouismr1s com os r;uac:; elle j:~mais sa como ó .Je>er elos qu~ represeot:uu o intcr
poder;n. rccoucili:1r. (llfr.-::o bem.) p!·et:l.m <IS opiniv<!S nacionaes nos corpos la-

As demoush'M;i:Jes di os que Yai.u-r,m, ui- gislntivos. 
vidiu-sc nas rcas; cackt nm tcYe seus ~rn;;os Puis IJem. á Yista dos ch:::nol·es daquelk. 
de sympathins ..• (N(io apGiados ; protestos.) m:\:;Sa por.ul:lr, qae uão Cl'~ de arrcaceil'os ... 

O SR. Prt~s:nE:-.'rK- Attc!lção ! (Restal;e- 1 Ül! SR. m>rt:TADO- H:L•:i3 muitos arrun-
Zece-sc cJ si~e:tcio .) ceir.:>s. 

!>1a.s o orador deve ncs seus. êolle~.ls de re- O SR. EDUARDO l<.A:.\!Os- ••• que não era 
presc:::tm~ão nacional, aos seus :trài::;os, ~os ,·isi>elmente de pc;:-tta·ba.lores, sem comtudo 
seus correlig!on:l.rios, ~os seus ~.dn:rs~u·ios c duvidar <;ue lá houvesse confundidos na
ó.s suo.s pt'<lpl'iM nntipr\thins ncorb:\S c gra.- quolln. multid:Io inoumér:~o'l"ol, porquo :).l'tl:l. 

tuitas, esse l'CSta!.:clcci.ntento d:.~ verd:'.!ie . est:\V<'. liter.tlmeote replet:~ de pesso:.1.l que 
Foi procu.rado nest:l. Co.m<u·o. , ttnte- hontêm, urJ ordin::rio i're.penta :.\ mais importante 

por um;). pesso:~ qne :lhe á particulP.:·mente via de commun!Cl•ção nsstn.· Cttpitul, ~\ '\"ist:1, 
cara. e que n:in P•l<lendo pm· circuL~Ista.uci:'.. dos clamores, ·dirigiu-se t\ massu. popu
de sua snude as:;i:;th· a at:los que o pttdesse.:n htr quo o :1eclarm~va, siguit!caudo de que 
impre:>sionar, te'l"c uc retirar·se logo que a o seu lu~ar n::to ero. a!li, o que o orador nf1.0 
sessih cucerron-:;e. ti:1h:1. o üi:•eito de levant~r perante o povo, 

Foi, -pois, um dos pr·imoliros a sahir em suo. o · patrocínio de unm musa, autos que o 
companhia, tomaudo nwn uns cstrdt:~s J'm\:; ti>o::se feito aq.tc s~us conbalentes natu-
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. . mes, a. rena. a que pertence, que é o P::.~·la
. mento. (Muito be11t.) 

1\\l !oi, o.ecresceot."l. G orw:loi', a. su:-. :~.tti
tude. O compromisso tcm:~do de prop!!goar 
pela ca.us.'\ d;-. mnuisti:a. est:.va de ante- mão 
firmado peh\ exp;•es$io f~Ulca. de seu Yoto 
pnd:~omentur. (Apoi~c .. } 

Agora o orado1· volta-se paro os que se !o
spirum nt.justiç:>.. paro. pcr~untar-lhes em que 
esse p:o~eder l!elis:\ da. rect'id~o e do ~pl'uJlO 
que lhe cumprit\ ~lltl'r·dar .pel'a.nte a. exte:.:.sa. 
commoçlio popttkw ~ 

E' bem carto que ::.quCl !les qae oiio Í:\tzem 
jus!iç~l a ont1·em nü.o siío dignos c!e que se 
lhes f:tç.'1. si pron:oios. 

0 q~.<e O.C;J.\:o 'ue e:;:pc~ O pJ2 :\0 abrif!O das 
surd::l.S murnmra~.õcs, e h!t de re::oncilial-o 
no escii'i to c.la Ca.m:~.ra . 

De 'm.:!:t sa l'I)CO~~~ o or«àor no inc!dento 
de llonter:;. Os pclitico'J J>NC!~t\re te!' meuori:~o 
Ue courlcs~tcia. Pr~c:snrn te"!: o esqu~ .. 
cimento c:lcs<;es C.1tlt~·.~ .. tum[IOS e ~.:1arg-ums, 
tão não n:~t:.r:.es no uosso :tspero cttmiaho. 

() d•~;;prest!;:-io tio Parlaateõl.té nüo é dvs 
individuo.> 'Jlie ·o compCe:u ; ~das institui
ções IJ~e os c:::•.;:,r;lm. 

Er~~ issn qal~ o Oi'Hitlor qüe1·in, que ficasse 
consigutvll' nos JlnH<tt~.-: do Ccngr·ess:.), psr:t 
que o po·:o b:·a~ilciro lhe !';\ç:l. a :;i c Ms.c:ue 
accu:><n·:~m a j1•sticn, il<ll' ea~h um rcerecal;l.. 
(llf"'i'~ bc1n. ; tau:to bem. O a;·ad-9~· C ~~us~o 
felicitcào.) 

2-\ 

Do S1·. A!enca:· Gttitnarües 

«Ao n. 11-.-lccrescsnte-se na ruiJric.l-Al
fa.ndegn do Pa.l':l.na!ruà-30:00QS paro com· 
J.ll':l. de uma !mlcha a-yapor.» 

Do S,·. Tolet:tino ele C<lr<tJalho 

, « "to ll. 32 ào a1·t. I• - accresceote-se: 
t>O:~OO$ }lar<!. )J<Ig"<'..iUeuto dos empra!:!'tl.dos das 
e:.:tmctas se~~s de est:l.tistic.l commercial e 
({Ue l<:lr:lm uddidos em virtude do § 7• da lei 
n. 191 B, de 30 úe s~tembro üc 1S<J3.» 

Do s,.. N eiva 

«Ao & l 0-Ajuda.s üe custo-ll.ccresct3ate-se: 
-c:Jxc!u:d~ os case~ de 'fiscaiisaçiLo ;\.que se 
refere o :!i 29.» 

.• 

])o s,·. .:lurelia;;o lJal·bosa 

El~'õ.:!·Se d~ 4.CCO:COG$ a. S.OCO:OOO$ :1. verba 
I cons1goad~ a ~bertura ele credites sapple, 

mcut.u-es. 

E' annuncia!l<l. ::t. vot:•çác <io projecto E' :IDnunci::.lh :~ vola{'.<lO an eoeoda. do 
n. 1-~~ C, do lS\.l5 , th::.\mto n. tiespe~u. do S~. Aureiinno B::rbos;• sobre o o. 11. 
Ministerio 1la F::Zilntln (.3• clfsr:ussito). 

Súo succe~s;v:~mo!ltc post·~S o. votos e ap- O ~r • ..:~l;;:t.•e.Uanu BL\!•bosa. (pela 
prov::das :~s :s.:gnintes ont~m)-S1· . pr~sidente,, poue;u conhecedor do 

«.\o n. 11 ,:o :wt. 1·'·-Alfani!.-:;:;:\S-Aif::n
àe!!ü t.!a ll::h:a-h\nch:a a .... ~.p:n\ b:~rc:l.$ de 
Yigl•• es~lerc.;, suus!itua·s1 poh seguiu!c : 

ltegm)euto, pretooc.lo s:~oe:.· úe V. Ex. se me é 
d:t~~ :<:tiz·ar .:'l._a;neuâu c;m parte, twis qud a 
re~e1ç~o ~~·opos•~~. pe\;1. .:!ommissão peto que 
VeJo, reterc-s:l a parte em quo eu Jig-o: 
« ••• be:n como z:.:ts do um:1. mes:n:~ ve!·b::. 
11~\ consig-naç:i.o do pesso::..l }lara. o m~teria.l e 
V1Cé·\'Cl':õ:l.. 

Pessoal: 
1 machiuist;t :\ 200.:; mcnsaes . . 
1 for:uist:\ ::. 90:) mous:te;; .•.•.. 
3 l"' patrões n 1 :4GOS annunes. 
(.) zus p:\tt•<iA.~ ll. ! :24~.1!UDU!leS. 

68 r.::Ja.rinbeiro:: 3$ dial'ios em 
369 dias ...... . ........ : .•... 
1hterial: 

Acquisiçiio de umo. u::l~·cu, de vr
,zi:r., (,;once~~o <.!o escal.eros •... 

Combusti vel (la. h\D.CIU\ ·~ V:tp<>l'. 
A.cquisiç:i.o de uma. ca.ldt!Íl'a Jl:l.l\~ 
· a lacclla. :\ vapo1· ............ . 

2: 4M:."''OO 
1:080;5000 
4:SSO:)OOO 
7:470~000 

s; me é permittido, Y. Ex. me dh-.1 quo 
retiral:ei o. rei.el'ida emenüã. '. 

O S:a. PRESIDE~"t'e- E' m.~~ re!!Ul::lr que 
v. Ex. peç:l. ~t VOt<l{:ãO lia sua emenda por 
p~rtas. 

.74:450~000 q S1~. Aum::.r.rA!\o B.tnnoSA.- Neste caso 
peço n. V. E~. que consulte à Ci\nl<.~ra ~;i coo.-

1 

sou te CJ.Ue o. vot:1ç.il:o da. emeod:• sejo. por p<n·· 
tes. . 

3G: OOOBOOO . 
3:000$000'1 O ~-st•. -~u.gus:t~ :M:outencg·J.•o 

(peta ordem) - S1·. nres1deutc. mesmo divi-
8:000$000 l:tlid<', come tluer o nÔbrl! deputa~lo pelo Rio 
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------------------~-----·------------------·-------------------------------
G~nde do Sul, :1. Corm!liSsão de Orçamento llico do antigo collegio dos jesuítas daqueUe 
nilo póde a.cceita.r :~. emend:~, porque ·~ pri- Est:tdo, pnr:~. tere:n o destino que sempre 
mei!':t p:wte que S. E:.: .. ap:-~eo\.'1. á delib.~-~tiver:nn. 

· raç;'to da Cam~ra está. cout1·:t ~t proprir. opinião A Co.m:tra. preci::;u. saber que us alfa.ias a 
da Commi.ssão de Or,~arueãto, exarad.~ M que se 1\)l'ere a emeucla soo ol.>jectos de prata. 

··emenda. n. 13, que con~ente o transporte du. !nco:-powlos ::.o patrimonio do Estado de 
verb:l. de matet•í:~s pa.ra pessoal e vice-ver.;a., modo regul:tr e que pertenceram aos o.ntigos 
pcrmiltindo o tr:mspo:·te, qt:er dcnt!'O <la jesu\tas. A Camara. decidirá si convém entre
rubrico.- Material - quer rlentro Õ;\ r~:!>ric:l ga.l-ns nos serventua.rios do culto catholico 
- Pesso:l.l- das verbas respeetivas, o qu-3 sem indemni~.i!.o algum:~. para. o Thes.onro. 
jit ~ bastante. E' :tnnuPci:td{l. :~. votação da. emenda. do 

Em seguid:~. é posta a votos e t-egeitaõa :1. Sr. Tolent\no de Car'l'al!:o, relativa às cabros 
seguinte emenda: :!eonomic:ts. 

Do Sr. Aureliano Barbosa: O ~r. -·~.:ngusto Mon :teneg:o.-o 
(pela o1·tlcm l - Sr·. pt•esldente, a comm!s~iio 
nã.o quet• :~.bsolutameuto que as caix<ls ecouo
micn.s deixem tle ser rc!ormadas, mas acll.:;. 
que isto ~ um:~. medida permanente que. n(io 
p:lrtitvJo t:c sua iniciatrv:~., não põde fa.zer 
oa1·te do nrç:\meuto ; por conseguinte, coe
sul to 3. V. Ex. si, DO caso C:eUa ser o.pprovad:l. 
pela C<ltnar;.~., constitue ou não constitue um 
projecto em sepo.ro.do. 

A aãtorisaçilo de abel"tur:l. de creditas pela. 
verba- Exercicio3 findos - compre:1eodcrá 
uã.o só o pagamdut~ do pesso:ll. ma.s ta.mbef!l 
o do mntcrit\l c tortl lo~ur de:;~de que i!e vet'l
iique a insüfficie:~cia das ver in.-> consi~o;tdas 

. no orçamento ; revog-J.das as d!sposições em 
contrario . 

Süo Stlccessivamente post:\s :1. votos e appro· 
v<tdes as Sef;'aiotes emendas: 

Do. Commissão de Or~..lmento: 
Art . O govei'llO po.deri~ transportar .as 

sobras :~.pur;,das em vil't:tdc de ecouomw.s 
re,,liznd;\S em snlxllvisües do uma mestn:1. 
verba, desde que o Ü':l.nsporte se opere c.ie 
umas pa~. outr-ns disc.riruioaçücs da. mesm<< 
verba. 

O transporte, porém, ni!.o é pel'mittitlo si 
for feito do m:,tcrial para. o pessoal e vice
versa. 

Do Sr- Ani;:io de Abl'HU: 
Redlja-se ou . 8 do nrt. 2•, dt1. seguinte 

fórnlc\:-;\ entrt1ga.r n.o~: C$taU,)s da. Parahy1J:t 
e Piauhy o J'est•) <lo ~uxilio '\liC :\Os Jnesmos 
!'oi concerlhlo pel:t lei n. 120, deSde uovem
bJ''· de 18'.:12, abriudo p~L!.':l. is;;o o uece:::sario 
credito . 

Do Sr _ Galdioo Loreto: 
Ao nrt. !2• - Accrescente-se --a. pngo.r ;'.O 

Dr. Albino :O.leirn. lec.te de pot·tuguez •lo cur:;o 
aunexo :1 Facul~tttie Jo R"'cil't! , O$ vencim~nto$ 
que dei..'l:ou de receber Jesde <\ data ele sna 
demissão ate n. dtl sua. reintc~rn<;;ío, bem como 
M at-cedlago Lnlz Fr:lt!eisco da Araujo, lente 
do mesmo cur.so. os ve,ncimentos que deixou 
c.l<l receber desde · ;~ dat<t da :;ua jub:lação ate 
·~da sua reíutcgrnção. 

O direito dos lentes a que se :-.::fere a 
emend:~. ji fl,i recocl1eciJo pelo Pcrlet• E:~
ccutivo c pelo Senado . :N:i.o 1<:! . poi~, inconve
niente em que ;L ctlJen<Ja ~ej:: ;LP: ~~''-'Va<b . 

O Sn.. PR.E:>TOE:STE - Constituirá projeeto 
em separado si a Cam;u·a. assim o entender. 

O Sr.. A'GGt:iSTO i\ioNTEl'."EGRO - Pelo Regi
mento, p:trece que do>e co:lstituír projecto 
em sepa.rado. 

O Sr. T o !en.tino de Car;-alho 
(pela ordem) - Sr. presidente. as emeud:~.S 
,, preseut1.:!a~ ao .. orçmneo to e q'uo constituem 
Jepois p1·ojecto em separa•io, são aquellns a. 
qne n t·~querimeuto não d<i permissão parn. 
serem admittid~s ou :\cceitas. 

Estas emenói).S que o Regimento não ?.d
m!tte ao orçamento, sito a.quellas qne impor
t;~m :~.ugmento de desper.a . 

O Sr.. At:G\:STO ~iONTENC:GRO-ESt:l. import::l. 
e é u r:lfl mellida permanente. 

0 SI~. TOL!>:STINO DE CARVALHO-A emenda 
a:Itori~:l. o gcl\·croo n. uuHi>rmisar o Regu
htmcnto c.bs c."'.i:ms CI'..OOOlllicas federaes, nos 
Esh~do; , c :.-. riobre Comm.issfio (le Orç;\mento 
·liz ··1ne esta eme!ldtt traz ~ugmento de des
pe;Ã!., o que não ó exa.::to, jlorquanto o:; veu· 
ctmcu tos dos en, Ol'e!<~<los das c;dsas ecouomi
cas silo p:a;;os p, fas ~ Yerbas cbs rendimentos 
das me~t:l:l.S cnix~s . 

V. E:~:. l!ão ·;~ no Orç::tmento da Uoi5.o 
um!'! vet·ha. p:trn. p:l.;r;,r !lOS emprG,Q'MOS lhS 
caixas cconomicns . Por conseguinte entendo 
que :~. emenda tem to.lo o c;~lJimcnto, no or
çamento tanto mais qn:m to a Camnra acaba. 
:1 :;ppro'l:tl' uma emmatl:1. que constitue enorme 
<iCS{l'·r.:L p:u-:1. n. P:U':l.hyla:\ o Piauhy. 
~. T ::u li o conci ui rio. (.lbc:to lJC,II, milito bem). 

Oo Sr· _ Galc.lillv LvL·ct:,o: • o ~.a.·. P .-e ... ideut<~-A;.; <lisposi~iies 
A m:J.n<!ar cutt·eg-<H' ao arcypresl·~ do E:>lado ,;,) it<~~iHJollll•'l são m; so~uintes, des\l•} o <Wtigo 

do Bspirito Stluto :~ illlfuia.s úo culto catito- !27 CJlÍ•} .li ~ (L~): - · 
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«Na 3" tliscus;;iio debater-se-ha o pr~jecto 
em globo, podendo-se, c:omtudo, 1":\zer CJuacs
quer emendas; rna:;, pnrra SG adcnittir :i. dis
cussão, devet'ão ser apoia··las peb qtwt·ta 
parte da Camara. Na ~:" discussão do orça
mento não se :tdmitlirão emendas cre<\ndo 
dcspez,,s . 

Si, porém, ji~ estiverem ct•eadas, podem ser 
augmeotad:ts, diminuid:ts ou snpprimirbs.» 

O art, 12S.diz (lé) : 
<Tanto m\ 2 .. como na 3" discussão de qual

quer projecto, as emt:nd~ ou ;l.l'tigo~ ad,li
tiv_os crea.n.:io ou au;.:-meotunrlo d<:sp~;r.a, ou 
reduzindc, a recGita publica, não pod<Jrão set· 
:\dmittidos no d~bate e á votação sem pt·évio 
parecer da respectin1. comroi~são.» 

A emeu!!a. tem pm·ecer. 
Or<\, a. emend;< que !;e vac votnr tem o se

gnintG {l:wecer. (TA) 

Logo, esta emeodll. rroi á commissão o teve 
parecer. 

O SR. A-ccusro 1\Io::-.."TE:\EGRO -Não teve 
t\1, 

0 SR. PRESIDEXTE -- 0 art. 129 diz (le) : 
<Terminada a 3" discussão do projecto e das 

emendas, que nella tivet•em occonitlo 'e jul
gando·se con'Cluida por votnçiio d<\ Carnat<t, o 
presideut<> porá a. Yolios as emendas :1ppro
Yadas. 

Si as emendas adoptndas em 3" d!scuS5r'w 
cooti•erem materia nova, passar<lo pot• m:\is 
uma discussiio na se:;sã.o seguinte, com os ar
tigos a que se referirem. 

Nest<\ discussão niio podet·ão ser oiTerecitlas 
outras emend<\S, sall·o de red;\c~.ão.» 

0 SR.. AUGUSTO Moi':TEXEGRO - E' O caso. 
o Srt . PRRSIDEXTE - Não ê o caso, como 

diz o noure deputado, :no orçamento jil. ti;:ura 
verba par:t caixas ecouomic:as. A emenda. re
fel'e-se •• caixt~s econornicus e é por is..~ <Jue a 
Mesa tem escrupulosd;~, por si, separa l-a para 
constituit• proje<:to ern separado, appelhndo 
para. a Camara para q1t1e resolva. o assumpto. 

para caixas economicas é para pag;'tmeoto 
das restituições dos depositas feitos em c;\b:as. 

A com:Hissào recusou-se •~ dat· par,,cer 
:>obre a. emeuJa por tt·atar d~ augmeuto rle 
vencimentos e não .:td;e no orçamento ; por 
conseg-uinte parece qn~ a; ser: ;tdmittid<L a 
emeuo.h~. olla de"e coo:mtu1t um projecto .::m 
separ·ado p;tra tC!r um;L outl':~o :;,tiscussiio. 

t::m seguida. é posta a votos: e approvada a 
seguinte ~::manda do Sr. Toleutino d;: Car
valho: 

«F'ic;\ o Poder Executivo autori~do a uni
formi:;ar o!> r~!!'ulameutos lhts e;lixa:; eco
oomicas retlet<tes uos Estados c hem assim a 
rever a. ttLbella d<:.s vcucimcntos dos re::;pc· 
cth·os ctupt·egados, uo s~utido de elevat•, 
razoavelmente, esst s Yencimentos.» 

C0nsultacht a C:\lll:\~':1. si ;~ cmend;\ <lC\'C 
:;er· de:$lttcad<\ para constituir projecto sep(l.
rado, decide negativameut•l . 

O Sr • ..-'\.ugusto l\l.ontcneg·ro 
(pela ordem)- !'eço à V. ~x. que consulte <L 

Camar'<1. sobre si clla entende que est<\ 
emenda deve ter mais uma discussão, em f<\Ce 
do artig-o do Regin1eoto, por cootc:r matel'ia 
nv:;iL 

O SR. PrtESIDEXTE - Não posso faze:· a 
cou:;utta que V. t::x· pede, porque elb liÓ 
poderia ter 110\'a úiscu:;s;'ío <:<1SO tosse deskt
ca.da. uo orç.nnento. 

o St'.. AUG'C:)TO l\IOXTRXEGRO- v. Ex:. 
ha de iJCrmittil' que en diYil'j;\ desta opinião; 
as ell)elllla::; oue couteem lll<~tet·hl nova :-:ii.o 
(tiJferentes d<trJ Uellu.s •1ue cvuteem a,;sumptos 
de materi<t permanente. 

Protesto coutra a deci:>ão do V. Ex:. 

E' considerada pt•ejndic:\da a cmeodo. do 
St·. !'(eiva, pela. r·f'jei~.ã.o da emenda sob n. 3, 
do mesmo seuhor. 

São successivameote postM a votos e ro
jeitatla:> as emenda;; sob ns. :), G, 8, 12, 1•1 e 
19 do impresso n. 142 C, de 1895. 

o Sr. _L\..ug·us;co l\.Ioutene;;~;ro E' :tssim emeu(tarlo, ;tppt'Ovado em 3• tlis
(pa.J·a tmw explicaçii.c• pessoal) - Sr. presi- cussão e enviado á Corowissão de Re(tacç:lo o 
dente, a ,-erba que se· ue,ha no Ol'{:amento seg-uinte 

PrtOJE<:TO N. 142 B DE 1895 

O congresso Nacional dec1·eta.: 
Art. l. • o Presidente da Republica ê :~.utol'is-1.do a despendP-r pelo Ministerio da Fa

zenda a qun.ntiõ1. de 117.488:952-)SiS com os serviços de>igua•.losj nas seguintes rubricas 

A saber: 
1. Juros amortisação e mais deipezas da. divida externil. (cqmo na pro-

posta) .. . ..... .... ..... . ... . ................. .. , .•... :: •..•. .. -.·.= : .,. 13.3S7:80S$000 
• 79 
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2. Juros, :unorti;;a.ção e mais desprza~ dos emprestimos na.ciouaes de 
1868. lêi9. 1889 (como na propc-sta) ........................... . 

3. Juros, a.mo:.·r.isa.çf't.O e m.-isdespez:ts d'" divida. interna fundada, incluída 
a sornm:t de 5 250:000.$ p:~ra. o pagamento de juros de 5 • ; .. das 
apolíces a emittir em virtude dl• decreto n. 1.976, de 2.') de feve-
reiro de 1895 (<:omo na J?roposta) ............................... . 

•. 4_ . .Juros da divida. inscripta. não 1'nDdaola., :mte.:rio1'es i emissii.o das 
apolices. e pa.gamento em din1u<iro ttas quantias inferiores a •100$ 
(como na pro11•osta) ...... . ...... . .............. .. .... . ....... . .. . 

5. Pensiooist.ts I como na proposta) ................ . .... . ..... . ........ . 
tL AposeutMos (como n:1. proposta) ......... .. ... . ................... .. 
7. Thesouro Federal: 

Pessoal: augmentada ·de l02:00();S. senclo 
92:-100$ p:l.l'a o restabelecimento de 
duas sub-rirectOJrias extinctas ela. 
Directorin. das Rentd:l.s Publicas e ch· 
CQntabilidade, com o pe~son.l par:L 
cadtl. uma de: um sub-directo•·· dou~ 
primeiros escripturarios. tres se
gun.dos e tres ~rceiros; l:SOO$ pa.re. 

- . " -..::- a grAtifica.<·iio de um auxilia. r ur 
Directoria._ d~s REmdas Publicas qut: 
se1•rira de }:ecret:l.:rio do con::;el~o de: 
fazenda; 2:.JOO$ para. a gratifica.ç.ãc, 
do officia.l de gabinete; 600$ para. '' 
dos a.uxilia.!'es; 1le 1 :8GOS ll<tra a. d(• 
auxiliar da Directoria. de Contabill · 
dade; 2:000$ para 'quebras ao thesou· 
reiro; de 1 :000$ para o pagador .... 

?.faterial. augment.'ld;J. de 20:000$ para 
public:ações e impre..osões ..•.....•. . 

S. Tribunal de Conta:s : 
PessoU:l (como na propost~) .. . ..... . 
Material(cc.mo na. proposta} .•. . .... 

9. Recebedorhl da. Ca.pit::~.L Federal : 
Pessoal • a.ugmenta.!l:a :~. consigmH,:ii.•. 

de 36:140$ par<l. o restabeleci
mento da tabella. de vencimentos. 
in:l.nd:\da vi:;onr 1pela lei u . 26G olt: 
24 de dezembro de 1894 •.••..•..•.. 

.Material (c<>mo na prOJ~Osta) ...... . .. . . . 

10. Caixa d~ Amortisa.ção : 
Pessoal. augmentada de I :OOJ$ pa.;·a. 

qt!ebras ao thesoure~ro ..•.. . . . .•.• 
'Ma.tertal (como nn. pr.:1p:~sta) ........•... 

11. Alfandegn.s : 

Pessoal : 
AU"'ment<'l.(l&. de 15::Ú1Ct$, sen1lo l4:-10fl$ 

"'11:1.!':1. equip:1.rar os vP.nci_met~t.os dos 
li<<iS de a.t·rn:;zem e: dl's :..)llohnte:> ._t, 

· · n.tlrninlstntl10I'·t\;IS eapa.t.a;r.l:l:; :to;; s~· 
gundos c~cl'i!)tu~a.rt·Í?:t ê- l :Q-:10$ põlr<é 
•JUebras <lO tl•esoUJ!'e!l'O ...... .. . ... ' . 

775:100$000 

115:000$000 

320:800$000 
40:20()$000 

185:390$00() 
86:350$000 

15\) :000~"000 
z:3!: ISZ$500 

9. 038 :805.~000 

23.3tll :612$000 

7:000$000 
4~724:5Hif;;960 
3.398:695$-383 

891: l00$000 

361 :000$000 

271 :770:;;000 

.281 : 182$500 
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!.ra.tetial. reduziua de 15:580$ a ve1•ba 
ile5timvJa. pa.ra o servi~.o typogra· 
phico .. . ... . ••. ... ..•. . .... • .•.... 

. J?Lvers.'\.S ~l.espr..li.L$ { com.o na proposta.) .... 
Colllpt.OhllL ~ &1l&rd~H (como na pro-

. l*S~)- ... ~· I:IP o M ... . lil' .. ~ .. ............ . .......... . 

51 : 000:)000 
38:680$000 

455: 800$000 
Capâtazias, deUuzi<los 4!!):260$ de 21 tra. 

b::t.lhadores c 12 auxiliares de portar 
ria., que ficam supp:rimidos ....•.. .. 

Appa.relhos hydraulicos, comprehenditlos 
os guindastes e elevadores (como na 

1. 079: Sií$-500 

propCist<l.) ..... . .. . ... . .. . . . ...... . 
Deposito de polvora na. ilha. do Boquei

rão (como na proposta) . . . .••. • .... 
Ma.teria.l das capa.tazi<tS, tliminui•l;.~. · ::1. 

verbtt ae 10:000.3 p~<ra. acquisiçü.o. re
p:~.ro e conserva.~.ã.o. 5:000$ para. a 
conservação das linhas de trilhos e 
""ira.dores. 5:000$ para concerto 
âo ma.terhtl rodant.e e 6::!00.$ pa:--a. 
encanamentos e mais despezas com 
illumirm<;iio, n.gua 'e esgotos . •.••.•. 

Serviç.o mnritiu"l.o e ibarcas de vigia : 
P.;ssoal.. dlminuid<t a verba de 7::300$ 

:pa.t-<1. ser conservada a tabella t:Stil.be· 
lecida. pela. lei n. !~66, de 24 lle de-
zembro ue lS!H ..... -........ . ... . 

i\Ia.terial, aagmenfu.d::L •tle 30:000$ p~~m a 
acquisiç:ão de uma.1a.u;;;ha surtl.<t .. . . 

Pessoal: 
Augmenta.da. de 1 : I OI)$., ~t:!ntlo 800$ pam 

equipat·ar os vent:imenr.os do liel t!e 
armazem aC•.s 2'"' escripturarios 
c :~00$ para quebras ao tltesoUl·eiro. 

Material (como na propost<~) . .•. . .•... .. 

Capa.taúas: 
Pessoal (como na proposta.) . .. ... .• . .... 
'Ma terial (como na. pro:post..1.) . . • .. . •• . ..• 

Lancha a vapor e escaleres: 
-Pessoa.! (como na proposta.) . •.. .• . • .•.. . 

Material, augmentada. a verbad€; 2:000$ 
para combustível .. ... ....... . ..... . 

Companhia. de guardas (como na. pro-
posta.) ..... • •..•. . ·. • ...•.• • • ... · · 

Bu.kia 

Pessoal: 
Allgmeot..'l.tl:~ de. 8:600$. sendo 8:000-~ 

pam e11uiparã.r os vencimento~ dos 
tieis de armazem e do a.jut'lante úo 
;1dminístra.dor (·las capatazias aos 
~tos i ·'• escripT.urarios e 600~; para. 

...... que~t·t~s ao _ tY.e§O~~reir~ ·. ': .:. :.· .- ._ ... : ... . 
Material (como n;t pr-opo';-.~) .... •. . . : . .-. 

56: 882-;;500 

2:400$000 

l 66: 000$000 

161:140$000 

187 :7"...3:\i-40:> 

59:4-10$000 
6:968$000 

l2:600SOOO 
1 :S00$000 

17:280$000 

2:50();;,'-000 

17:700$000 

308:200$000 
. - 2(!: 950$000. 

2 .991 :903$400 

118:288$000 

• ·: .j • 
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Capa t~ia.s: 
P~t:o:11 (como na. pt•oposta) .••.•••••..•• 
Material (como na. propos;,a.) •.• • .• .. .••• 

Lancha a. vapor, barcas de vigia e 
. • esca.leres : 

Pessoal (como na proposta) ............ . 
l\fa.terial (como D:l. proposta) . . ........ . 
Companhia. de guardas (como na pro-

posta) ••••••..•..•......•.•.. . ••... 

Pessoal : 
Augmentada a consignaçiio de 2:500$, 

para a. creaçiio do Jogar de adminis 
trador das capatazias, com 1 :600$ ele 
ordenado e 900$ de gra.tifica.~.ão ; de 
300$ pa.ra. quebras ao thesoureiro ... 

Material (como na proposta) •••••••••... 
Capatazias: 

Pessoal (como na yroposta) .. •..• ..... .. 
Material (como na: proposta). : • • : . .... .. · 

Esca.Ieres: 
Pessoal (como na proposta.) •. . . ... . ..... 
Material (como na proposta.) .. . ........ . 
Companhia de guardas (como na. pro-

posta) ••••••.••••..••••••••• ••.• .• • 

Maceio 

Pessoal: 
Augmentada de l :600$, sendo 1:200$ 

pa.ra equipa:mr os veacimentos dos 
:fieis de armazem aos dos 2°' escri
ptura.rios e 400$ para quebr:~;o; ao 
thesoureiro ...................... . 

Material ( como na proposta ) .•... , . . . . 
'Ua.~zin.s : 

Pessoal ( como na. proposta ) .. . ........• 
Material ( comÇ> na proposta ) •..... . .. . 

Lancha. a vapor e escale~es : 
Pessoal ( como na proposta ) ... .•.. ..•.• 
Materi.a.l (ccmo na. proposta)-· - ····-··- . . 
Companhia ele guardas (como na. pro-

:posta) •.• ••. ••• •.•• •.•.•. . ..... . . . 

Penedo 

Pess~~: 
Augmenta.da. a consignaç-ão de 2:500$ 

· para a creação do Jogar de adnü
nistrador das ca.pr.tazias, com I :600~ 
de Ol'denado e 900$ de gratificação ; 

. . de 300$_pa.J;a q"Q.el?ra.s a.o ~hesoureiro: 
Material (como na proposta.) .•• •• ..••.•• 

116:610$000 
14:000$000 

95:388~000 
10:000$000 

123: 600~'000 

44:920$000 
7:600$000 

7:200SOOO 
1:000$000 

5:7208000 
1:000$000 

15:900$000 

9.0 : 300~000 
6 :568$000 

18:315$000 
800$ü00" 

13: 177$.'500 
.. ·-· 2 : 300$000-

2.2:600$000 

44:920$000 
. 6 :"793$000 .. 

ôS8: i4S$000 

84:340$000 

154:060$500 
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Gapo.t.a.zias : 
Pessoal (como na. proposta.) ....•... .• • . • 
Material (como n:J. proposta.) ....•....•. 

Escalares : 
Pessoal ( como na. proposta.) ........... . 
Mate•·ial, a.ugmentado de 2:000$ ....... . 
Comp:1.nlria. de guardas ( como na. pro-

posta) ......•••.• •.. •..• .••.•... • .• 

Pen-~ambtlco 

Pessoal: 
Augmentada. de 8:600$. sendo 8:000$ 

pa1-a equiparar os "\"encimentos dos 
fieis tle armazem e do ajudante 
do administr-ador das capatazias a.os 
2•• escripturarios e GOO$ para. que-
bras ao thesouretro •. •.••.. : ...... . 

Material (como na. proposta) .••..•..••• 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta.) .••..•..•. •.• 
?<Ia.terial ;- augmenta.da. a. consigoa.çã.o de 

30:0<'0$ para acquisição de material 
rod;1nte e de um guindaste a vapor •• 
l3arcas de .-igia e esca.leres: .-

Pe:.-soal (como ·na. proposta.) . ..• .. . . ..•.• 
Material (como na proposta.) •••.. . .•• . • 
Companhia. de guardas (como na pro-

posta.) .. , ... . .... . ........... .. . .. . 

Paraltyba. 

Pessoal : 
Augmentada. de 1: 1! 00$, ~ndo 800$ 

pa.1-a equiparar os YCnCJmeotos do 
tiel de arma.zem aos dos 2u• escriptu
ra.rios e 300$ pa.ra quebras ao the-
S(lureiro .. . ....................... . 

Material (como na. projposta.) .• . .••• ... • • 
Ca. p~ t:l.zia.s~ 

Pe..c;soal (como na prop«)Sta)... . . • . • • . • . 
Material (como n.a proposta) ......... .. . 

Escaleres: 
~- ---- . 

Pesso3.1 (como na. proposta.) ..... ..• .. ... 
.1\tateria.l (como na pro:post;J.) ....•..... . • 
Companhia. ue gu3.rdns • ........... •• •• 

Rio Grande elo Norte 

Pe.o:;soal, augmentada de 2:500$ para. a 
creação do logar de a.dml.nistrador 
das capatazias, com 1:600$ de orde
nado e 900$ de gratificação ; de 3t.JO$ 
JlS.I:8- queb~. ~o 1;~6;_Sou:ei~o_. ••.• :,:; .• 

2:i54.~00 
400$000 

6:í20$000 
3:c.J00$000 

11:94.8.~0 

!305: S00$000 
18:118$000 

166:950$000 

75:00~"000 
41 :200$()00 

122: 100$000 

59:440:3000 
6:718$000 

10:196$100 
400$000 

5:520$000 
400$000 

18:500$00~ 

44:&20$000 

76:535$000 

774:268~00 

101:174$100 

629 

·. 
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Material, a.ugme~tada. de 2:000.$ para 
.. installar em commodo proprio oar

cllivo da extincta. thesoura.ria ...... 

Capa. tazias: 
'Pessoal (como na proposta) ...... . ... . . 

. _Material (como nn. pr·oposta.) . .. . •...... 

Escaler~: 

Pessoal (como n::~. proposta) •• .. •... . . . . 
Material (como na. propost<~.) .. .. ....... . 
Companhia de guardas (como na pro-· 

poota) .. .. . ... . .., •.•. •. : .......... . 

Pessoal : 
Augmentada. de 3:400$. sendo para equi

parar os vencimentos dos fieis de ar
mazens aos dos ~!·• escripturarios e 
400$ para quebras ao thesoureiro .. . 

Ma.teri.-.1 .. (como na p1ropost~.) .......... . 

C3.patazias: 
Pesson.I. diminuicln. de 2:000$ para a 

acquisição de uma balP.eira de alto 
mar, por estar mat collocada ..•... . 

Material . (como na proposta. ... ......•..... 

Escaleres: 
. -Pessoal. a.ugmentad~L a consigna~.ão ue 

2:640$ para sere:m elevados .os ven
cimentos do pa.tit'ão a 1:200$ e dos 
remadores a 1 : 080$000 ....... . . · .•. 

Material, augmentada de 2:000$ para 
acquisição de Ullll::l. baleeira~ ... . .•. 

For~J. de guardas (como na. proposta) ..• 

Pessoal : 
Augmentada. de 2:500$ para. a. ct•eaçã.o 

do logar de administrador •1as capa
....•. _tazias. com 1:600$ de ordenado e 

900~ de gratifica•ção ; de :300$ para 
quebras no thesoureiro ........... . 

Material (como na pr·oposta) •..... . .... 

capatazias : 
Pessoal (como na proposta) ........ . .. . 
M~teria~ (como na proposta.) .... . ..... . 

Esca.leres : 
Pessoal (como na pro•posta) ...•. : ..... . 

··· Material (como na·proposta) . . .•.•..• : . 
__ .Força-'de guardas (como)1a. propost.1.) ...• ...... ~ : -:·~.- ... ·:- . :. . ... ;: - ... . - -- -- -

· .... -

7:882$000 

4:500$000 
i50$000 

6:730$000 
i50$000 

12:400$000 

123:100$000 
8:268$000 

35:940$000 
-300~000 

12:000$000 

2::150$000 
33:150$000 

:. - ····-------:-::--:-:· 

44:920$000 
6:340$000 

3:300~00 
800$000 

7:200$000 
"1:200$000 
13:soo$00o-

77: 082-~0JO 

!Wí: 108$000 

77: 260$000 . 
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Pessoal: 
Angmentada. de G:~OO.'), sen,lo 6:400$ 

par-.\ equiparar os venP.imeutos dos 
tieis de nrmM!llll nos .1o.s 2"• cscri
ptomrios e 400~ p:w:~. qaebt•a.s !lO 

thcsouroiro ...................... . 
Material (como na. proposta.) ... ....... . 

Capatazias : _ 
Pessoal (como. na. propos~'l.) . . ..• . .• .... 
Material (como na. proposta.) ...•....... 

Barcas e esca.leres : 
Pessoal (como na. propost.l.) ....... . . . . 
Material, augmenta.da. de 20:000$ para. 

uma. lancha a vapor .. .......... .. 
Força de guardas (como na propoota) .. . 

Pessoal: 
Augmenta.da. de 69:í:i~, sendo 8:000$ 

pal'.l: equipar:u• os vencimentos dos 
fieis de arma~m e do ajurlante tlo · 
administ1:a.do1• da.s capatazias aos 
2••· escriptul'al'ÍOll ; 600:000$ para. 
quebras ao tbesoureil•o e ol: 120$ 
para uma· gra.tifica.(~ão :~.té 20 "/. .• que 
o Pode1• Executivo fica. autori.sado a 
abonar ...•.........•.... . ...• : . ... 

Ma.terial (como na. proposta.) .. •...•..• •• 
Ca pa.ta.zias : 

Pessoal (como na propost.1.) .........•. • . 
Material (como na proposto.) . . .. .. •..... 

Cruzador Caçador : 
Pessoal (como na proposta.) .. . •......... 

A ViSO Sc1·::ecleUo : 
Pessoal, augmentada 111~ 2:040$ p:~.ra. ele

var a 1:800$ os veJ:lcimentos 110 mes
t\'e, a 960$ os dos c~wvoeiros c a S40$ 
os dos tripolantes .•..........•.... 
Lanchas a. va.pol' : 

Augmentada. de 3:840:;; ll-''"' elevar os 
vencimentos dos encarregados a 
1:800$.- dos :Lj uda.ntes a. 1 :441)$, dos 
ca.noeh'OS a. 000$ e dos tripola.nte:; 
a. 840$000 .......... . .............. . 
Ba1·ca.s ue vigia : 

Pessoal, augmentada de i:200$ para 
elevar os veucim~mtos do escrivão a 
2:400$, dos mestl'eH a.l:SOO$, dos pa· 
trões a l :200$ e tdos m:wíubeiros t\ 
840$000 .• • .. • ... • ...•....... • ..•. . 

Ma.teria.l (como.na proposta.) •..... ·"= •• •• 
Força dos gu:mias (eon1o na propos'ta)' .. 

149:5!10$000 
8:768,.~00 

54:000$000 
2:41JO$!JOO 

32:400$000 

43:300$000 
33:900$000 

36i: l20.~0 
26: :36$000 

153: !80$000 
25:100$000 

28:060$000 

15:080$000 

17:260$000 

23: 0-IOS'()OO 
52:060$000 

1•18,:950$000 

• c 

324:268$000 

.--

031 
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ll[ami.os 

. J?<>.ssoal : 

Augmenta.dn. de 3í:5GO::;. senuo 1:200$ 
.p:~.ra equiparaç-lo do liel de arnw.zeni. 
aos 2'" escripturarios ; 400$ ·pa.ra. 
1uebras ao tlles<Yureiro e 35:'960$ 
para uma grati~c.v;ii.o at~ 40 ''/ ... que 
o Poder Executivc• fica. autori:sado a 
abonar ... .. .. . .. . . .... . ... .... . . · .. 

?>htería1 (como na proposta) ..••.....•.• 
-capatazias: 

Pes.soal (como na proposta) .•........... 
Material (idem) .. ........ . .. .. .... .. .. . 

Esca.Leres: 
Pessoal (como na. proposta) ....... . . •. .. 
l\!aterial (idem) ........ . ... .... .... .. . . 
Força de guardas (cODii.O na propost..•), .. 

Pessoal: 
Augmenladn. de 12S:SSO$, sendo 11:000$ · 

JXl.ra. equiparar os: vencimentos dos 
fieis de a.rmt\zem. e do ajudante do 
administrador dal; ca.pat.azias aos 2·•• 

. escripturorios; 600$ para queb1·a.s ao 
thesoureiro e 117::!.80$ para uma 

- gratificaç.f1o a.té 40 •;., que o Poder 
Executi •o fica. au torisado n. abonar. 

Materin.l (como na p1ropost.1.) . .....•. .. • 
· Capatazias: 

Pessoal (como n:~. pro:posta.) . .. . ..•...... 
:VIaterk1.l (idem) .. ••••.•••. •.•..• •••.. • 

La.nch<ts n vapor e escaleres : 
Pessoa.! , a.ugmenta<ht de í::WO$ pa.ra 

mais dous macltinistas. de 1:800$ 
para. ln<1.iS um foguista, diminuida de 
12:000$ pela suppres&1o de 10 rem:J.-
dores .•........•............•..... 

1Iat~rJ.al. augmenmda de 20:000$ para 
custeio e de G:OOO$ para. a constru· 
cç.ão J.e quatro :postos fi.scaes terres· 
tres .. .. .. .. ........ . ... · . ····· · · ··· 
Força. de gua.rda:s: 

-Pes:Íoa.l. a.ugmentado. de 24:000$: venci· 
mentos de 10 guardas que ficam 
crea.<lo3 ............ ; . . . .... . .. . ...• 

1\fa.te.rial (como na propost•~) . . . ....... . 

Pessoal: .. 
Augmenta<1a de 1:100$, sendo SOOS pa.ra 

equiparar os .Ye:ocimentos do fiel .. de 
.'arm:1.2:em ==aos dos . 2•• escriptui,'tirio 

126:260$000 
12:948$000 

li:S00$000 
i:500$000 

15:54o::;ooo 
:)2:500$000 
40:300$000 

·11 1 :080$000 
li:01S$000 

15:600$000 
2:000$000 

58:500$000 

125:500$000 

1S3:600SOOO 
2:000$000 

·2'52:848$000 

815:293$000 

.' - ... ' -~. 300$·· para quebras .~o t_!l~som'Cit·o. . 59:440$000 
· Ma.teri<\l (como 1;1a proposta.). : ... : ;;. ·:: . > ·· :.· 3:~1S~oo·=-
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Capatazi:~.s : 
Pessoal (como nt\, propo.sta.) .•... ....••. 
M'"teria.l (idem) . •.. •.. . . ......•......•. 

Lancha a vapor : 
Pessoal (como n:~. propos;f.a) .•.. .•.......• 
Material (idem) ... .. . .... . . ... . . .. . . . . . . 

- ,. '"Escaleres : 
Pessoal (como na. propo!lta) . . .... . ..... . 
Material (idem) .................. . . . ... . 
Força. de guardas, augmentada de 2:400$ 

para dou.s guardas que ficam crea-
dos .••••.•. . .• . •.•.•••.• . .•.••••.. 

Santa Catliarina 

Pes!;o:tl : 
Augmentada de 15:100$, sendo 9:000$ 

para a creaçiio de dous coorerentes, 
com ordenado de B: 000$ e gratitica
ç.'\o de 1:500$; 5:000$ para a crea
ção <lo logar de g·uarda-mór, sendo 
3: :300$ de ordenado e l :700$ de gra
tificação ; 3UOS paea quebras ao tlle· 
soureiro e 800$ para. equiparar os 
vencimentos dt• fiel de armazem aos 
.:?os escriptm•a.rios .. ......... . ... . . . 

.. Material (como na pro];>osta) .. _. ·: ...... . 

Capatazias : 
Pessoal (como n:~. propclst.'l.) ..•.. : .... . •. 

Escaleres : 
Pessoal (como na pro·post.'l.) .... . .. . : ..• 
Material (idem) .. . .. •...•.......... .. .. 
Força de :guartla.s (como na. proposta) .. 

Rio Grande· do Sul 

Pessoal: 
Augmeutada de G:800~:. sen'r!o G:4CO$ para 

equiparaç<!r- dos vencimentos tios 
t1eis de armazem aos dos 2•• escri
pturari05 e 400$ para quebras ao 
thescureiro ........ ··-·- ···-··· ··--· .... . . 

Material (como na. proposta) .. . .•...... 

C'\p:'l.ta.ZiltS : 

Pessoal (como na. proposta) ...... . •.... 
Material (idem) ........... _ .. . ....... . . 

Barcas, lanchas e esca.leres : ~ 

Pessoal (c~mo na pro)posta.) ............ . 
Material (1dem) ...... : . ..•...........•. 
Forç:~. d~ guardas (corno na proposta) .... 

5:986$000 
600$000 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
700$000 

.. 

16:450$000 102:884$000 

73:440$000 
(:):3•18$000 

6:000$000 

6:240~000 
900$000 

15:900$000 

-- 131:800$000 - . 
9:136$000 

49:350$000 
1:000$000 

28:680$000 
8:960$000 

65:240$000 

·-·:·.: .. 

108:828$000 

295: 166:~000 

633 

$() . 
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Pessoal: 
Augmentada. de 5:200~. sendo-1:80~pa.ra 

<:quipa.rar os vf.ncimentos dos fieis 
dt: :um:.uem nos ~·· cscrintumrios e 
40~ pa.ra quebras ao theSoUJ'ciro ... 

M:ti.P.rial (•~nmo n:t pl•opo~t..) ...... .. . ..• 
c.~pa.t:l.zias: 

Pessoal (como na pt•opo!Sta.) .......•... • . 
Ma.teria.l (idem) .•...•.•....... .. •.••.• 

Barcas, lanchas e e:sc-J.leres: 
Pessoal (como nu. propO!>tt~.) ...... . . . . •• • 
M:üerit~.l (idem) ....................... . 
Força. de gua.rdns ......... .. ... . ....... . 

Urugullyana. 

Pdssc-a.l: 
Augment:uln. do 1: 100.~, ~endo 800$ JXH':'I. 

.eqai par:\1' o ticl de armaz.,;m. aos 2"• 
c escri ptmarios c soo~ p:ti':t quebras •• 

Material (como no. prop:osta.) •... . ......• 
Ca.pa. taz i a.s : 

Pessoal (como na proposta.) ............ . 
M:l.tel'ial (idem) .. .............. . . . · .- .... . 

Barcas, lo.nch:~S e esc:~.lN•es: 
Pessoal (como no. proptl:>ta) ........... .. 
?lfa.teria.l (idem) ............•........... 
Fo~ ole gu::.rc.l:~ (c>mo na 'Oroposr.a) •.. 

Pessoal: 
Augment.1.da de 24:i5G~i. sendo 800.~ pa.rn. 

C•1l1iparn!' o fiel rl•~ o.rmazem aos 2"< 
e.icriptura.rios; :~oo.~; p:u-a q\lebr:ls ao 
thesout·eit·o e 23:G5G$ pM·a. um<1. gra
Lificação n...ltliciorml :~te 40 "/v. que ,, 
Potler E::.:ecu.;.i\·;> 1Uca. u.ubrisa.do a. 
abooa.t• . ............. .......... . . . 

_ ~~_te_r_i:~.l (comv ;,R._l-L:.:no:<t.!L) ·- .• _ ..•. • .•• 
· - C:i.IJ-1.tazio.s: 
Pessoal (como na. propo.>t..1.) .•.•..•...... 
?via terial (idem) . ... • ... .•.....•. • .••.. 

Ln.ncba. a. v:\por e •e!calerc~: 

Pessoal, ::~.ugJ_nentnd:\ de 3:60()8 p:l.l'a. um 
macltinista. a. 2:400~ annuaes e um 
fo~nista a. l :200$ tambem aunua.es .. 

Ma.terinl, augmentt~da. de 1:000$ pn.ra 
com busti vel do. la.Uocha. a. vapor ...... 

Força. de gu::.wdns (como na proposta.) ••• 

174 :2DOSOOO 
24:386$000 

91:380$000 
13:000$000 

6:96G$000 
3:000SQOO 

36:000$000 

50:440~000 
3:9132$000 

8:430$000 
6:560$000 

13: 140:j000 
9 : {)()()SOOO 

76:500$000 

8.~:006~00 
.. --Z:51S$000 

11 :700~0() 
1 :500$)00 

11:040$0QO 

31 :400S<ioo 
18:300$000 

.: ------

348:926$000 

li7:032.~00 

1~1: 154$000 
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Pessoal: 
Augmenta!la. de 7:600$., sendo i :OOO$ para. 

equipara.ç:ão dos ti:eis de armal(em e 
do ;;,judante do administradoi." das 
c.t.p(J.tazias aos 2'•• escripturarios e 
600!$ para quebras ao tllesourciro . . 

l\It'lterial (como na. proposta) ..•.. . .. : . . . 

D::!leg::~.cia tlsco.l do Rio Grande uo Sul: 

235:800$000 
230: S00$000 

Pessoal (supprima.-se) . • . ....... . .. . . •. .. . •. .. . .....•... 
·Material (como na proposta) .. . ... ... .. .. ..•. . •...... .. 
Para. despezas imprevista-s ou urgentes nas diversas Alfan

dagas, reduzida de, 50:000$000 . • •• • .• . .• • . •• •. •. ••. • 

12. Delegacias llscaes: 
Pessoal: 

- Cinco delegacias fiscaes: no Pará., Pernam· 
buco, Bahia, S. Pm.Jtlo e Minas Geraes, 
com o seguinte pe:;sool.l c:ula. uma : 

! clelegado...... .. ... . .. 9:000$000 
2 I•• escriptura.rios..... . 4:8008000 
2 2•• ditos,..... . .... .. .. <!:000$000 
2 3·" dito.> .. .... ·...... . . .. 2:400SQOO 
:.! 4"' ditos... .. ... . ..... 2:000$000 
1 tllesourcir6 . . . .. . . . . . . 6: 00~000 

.1 fiel... . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 400$<·00 
1 ca.rtora.t•io • . . • . . . . . • . 2:400SOOO 
I porteiro........... . . . . · 3:600$000 

~ 2 contínuos.. . . .. . .. .. .. . J :200$000 

I5 

Uma delegacia fiscal no Rio Grande do 
Sul, com o _seguinte pessoal : 

I ãirector . . . • . . . . . . . • • . . i: 2ro._;;ooo 
2·1·• escripturarios. ... . . 4 :800::;000 
2 2•• ditos... .... ........ ~=-_64· o0o0~_~_o0o0o0 . 
2 3··• ditos. . . ........ . .. . _ .... 
2 4"'' ditos. . . . .. . . .... ... 2 :000:5000 
1 thesoureiro .. .. . ..... . . G:4:'o;::;ooo 
I fiel............ . ... . .. . 2:400::;000 
I cartora.rio. . . . ..... . ... . 2:,JOOsooo 
1 porteiro........ .. ...... 3:000$000 

.. 2 ·contínuos .. . . . -.. '; :: ·:-.. . l: 000;5000 

15 

Duo.s delcgaci~ em Golra.z c Curityba, com 
o seguinte pessoal : 

l delega(lo .. .. . .. ..... . ...... . .. . . .. . . 
1 1• escriptura.rio . .... . .. .. . . . .. . ... .. . 
'1 2" dito ... . .... .. •. .• . . . . .• . ·: •..•. .. . 
1 thesoureíro .. , . .. . . .... . ... . . . ..... . •.. 
1 porteiro e c--.rtor:tr'io ....... . •... . . . . . 
1 continuo .... .. . . ............ .... .... . 

o:ooo,.:;ooo 
D:6ooicoo 
8:000.~000 
4:800::-'000 
4:000;i;OOO 
G:000$000 
2: <JOO::;oOO 
2:400áoOO 
:3:600$000 

- 2:400$000 

52:200$000 

í:200MOO 
9:600~00 
7:200$000 
4:SOOMOO 
4:000$000 

~;jggzggg 
2:40~00 
3:000~•)00 
2:000~000 

6:000$'000 
:3:2005000 
2:40~00 
4:000~000 
2:500$0C~ 
1:00.0$000 

19:100$000 

486:600$000 

$ 
239:000$000 

50:000:$)00 9.557:857$000 

261: 000$'000 

48:000$000 
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Uma. delega.c(ã. flsca.l em Cuya.b:i., com c 
se;uinte pessoal : 

1 delegado o o o O o o. o• o o . . . o O o o o o o o o . . 00 
1 l"escriptur(I.I'io. o o. o o. o ,o Ooo· o o o ...• 

· • 2 2''' ditos a 2:400$'000 .. o ... o. o o. o .... 
1 thesoureiro .•...............•...... 

· · 1 porteiro e cartorari•oo. o . .. o .. o •. o ... 
1 continuo ... o o .. o o .. . .. o . o. o o .. o o o. o o 

7 

Um(!, delegacia em The~rezina, com o se-
guinte pessoal : 

l delegado. o. o o .. o .... . o o ... o. o o o o o o o o 
1 1• escripturario .. . .... o o o .. o ..... o o. o 
1 2" dito o. o o o o o· ..... . . . o . . • o. o •••. . • . 
1 thesoureiro ............ o . o ..... o ... . 
1 :porteiro e cartorar'io ....... .. .. o. o o. 
1 continuo .• . o .. o .... o .. . •. o o o o. o o• o o o 

6 

M<l.terb.l: 
Augmeutada de 40:000$ pa.ra a insta!-· 

. laçã.o e despezas di>ersas das dele
gacias no>ame~te cre:.~1aso. o .. o. o o. 

'·130 Mesas de rendas (c.omo na. proposta). 

14 ~ .. Casa .. d8.0 Moedà: o 

Diminuída de 2:000S para um quarto es
cripturario e 4:000$ para o chefe chl. 
officina. de afinaÇão, empregos que 
ficam supprimiuo:> .••.. o •...•. o o o o. 

15. Imprensa ~aciona! e ])iario Official: 
Pe..~oal, com a inclustio dos vencimentos 

do chefe da. secçiiio de artes e almoo 
xari!e. cuja. crea\;ito fico. approvado.o 

Ma.teri~l. augmentad:a·o.Je·· S:OOOS. --para. ... 
acquisiç:.io de uma. machina. de com
pôr e contracto de profissional p:ua. 
instruir os opera1rios no seu mn.nejo. 

16. Labora.torio Na·ciona.l na Alfan
dega da. Capital Federal: 

Pessoal (como na pro•posta •••. • •• . o o .. o 
l\•!aterial (idem._ idem) ...•. o. o •• o. o ... o 

17:. Empregados das repartições extin
ctas, reduzida de 250:000$0000. o. o o. 

18. Administrat;.ão e custeio dos proprios 
e fazendas nacionaes, augmentada. 
de 60:000$. sendo: 3:000$ para. ele· 
var os venCimentos do zelador; 1':000$ 
para os do a.u.'dliaí·; 6:000.-!õ para o 
logar de ajudante do zelador que.:fi
.sa ~;-eado_~_ ~:00!0$ para. o· tim espe· .. 
cilica.~lo no. art: ~:2''· §'4".0.-:·: .;-;:; _~:·;·. -- · 

6:000~00 
3:2009,000 
4:800:;;000 
4:000:)0()0 
2:300$000 
1:000$000 

4:390$000 
c 3:000$000 

2:000$000 
3:600$000 

_ l : S00$•)00 
' 1:000$000 

21:500$000 

16:200$000 

80:510$000 

715:09(1$000 

261 : ooo.sooo 

51 ::?00$000 
12:200$000 

4.6:5:410.$000 

562:_7S:?.SOOO 

";34::500$000 

976:000$000 

63:400$000 

250:000$000 
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19 • .ÀjULlas de custo, reduzida do 10:000$ 
a quantia pedida nta propo.;ta. . . ... . 

20. Gt-a.tificaç;i.o por se:rviços extl'l\Ordi· 
na.rios e temporari<>:> e (como na pro· 
posta.) ... . . . . .. · . .. . .. . ..... .. . . ... . 

21. Juros diversos (como llà proposta). 
22. JlU·us ut' S IJilheies do Tllesouro (como 

na prvposta.) .. .. . . .. .. ... . .•..... . . 
23. Juros dos emprestiimos elo corre dos 

orphãos (como na proposta) ....•. . . 
24. Juros dos deposito:> das Caixas Eco· 

nomicas e i\lonte de Soccorro (como 
na proposta) .. .. •...... . •..•. . • • • . • .,: 

25 . Com missões e con•e:tagens: 
Augmentada de 8:000$ para uma gratifi.· 

ca~.üo que o governo fica. au.torisàdo 
a conceder <:lO synd.ico dos correto-
res desta ca.pitaL. ...... .... . . .. . .. . 

26. Dillereoça.s de cambio: Para oc· 
correr ao pag:~.mento nas despe
zas votadas em ouro do accordo 
com as tabellas e•xplica.tivas do:. 
diversos Ministerios, ao . cambio. de . 
13 1/2, augmentada a verba da pro
posta de 9. 744: 12S:iiõül. •• ••.•••••. • 

27. Obras- Capital FE)deral, diminuída 
a. verba.: de 50:000$ para o edificio 
do Tli~sour<>;. de lCO:OOO$ par-J. a con· 
strucçJ.o· ue· novos arma.zens da · Al
f<~.ndega; de 124:200$ para acqulsi~.ão 
e montagem de nov-as maéhinas; sup· 
prímida ·a verba de 50:000$ ·para 
concertos no s:l.lão do expediente da 
Allandega; ·Estados, reduzida de 
20:000$ a consig:naçiT-o para obras 
imprevist:ts e urgentes; augmentadas 
as seguintes consignações : 150:000$ 
para a Allaiidega ·tht Bahia; 40.000$ 
para a Alfandega 'do Ceará; 100:000$ 
pari'~. "' A.lfandeg:a. de Paran:~.guá ; 
50:000$ para a. Allfa.n<lega doMara
nhão; 20:000$ para. a Alfandega de 
Pernambuco e 20:000~ para a. Al!an
deg:t do Rio Gt'llUde dó Not•te; 50:000!? 
para a Alfandeg~L da Pa1-:1.hyba ; 
20:000$ pat·:~. a AUU.ndega de Gorum· 

: bá e 5V:OOO$ para as :ilfandegas-do 
Estado d.o Rio Gra.:nde do Sul. . . ... . 

28. Despeias eventuaes : Reduzida de 
50:000$ a quantia J?edida. na proposta 

29. Commis:sOe:i fiscae~; : P<l.r(t. · gra.tifico.· 
ção e ajuda de cttsto de comm.issões 
fisca.es destinadas á fiscalisação annua.l 
das.Alfandegas e outras repartições 
arrecad<l.doras. de r·enda;> f~der:1.es .. . 

3Õ. Reposições e restituições (como na 
· proposta.) .. . ...... ... ... . .... : ...... . 

31 •. Adiantamento ao.c::ambio de 27 d. da. 
··- ~ , .• :: ga~ntia .estado.~L .. de 2//o. á.s. ~s~r~; .•. 

~ . . r- . . . - • . • ~· . . • - ••. . .· - . 

637. 

20:0005>'000 

60:000$000 
50:000$000 

480: 000$000 

650:000$000 

4.450:000$000 

. 38:000$000 

3n.:?.94:528$G61 

1.622:800$000 

100:000$000 

:: 

50:000$000 

100:000$000 . .: . . ~ ~ 
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das ele f~rro da Bahia e Pernambuco 
(como na propo5t:\) . . . .. . . . . . . . ... . 

32. Exel'cicios fin:los {eo:no na propostn.) 
33 . c real tos cspcci:leil (como n:t pt·oposta) 

Art. 2 . • E' o Governo o.utorisado: -

450:000$000 
LlSO: OOO.S/)00 

547:964$369 

1." A abrir. no ext~rdcio de lSOô. no> tet·mos da lcgisl;\:;;.i.o em vigor, ct•editos supple-
mrntu.res ús verb:<s indiettdas na. tabe!l;t que acomp<tnll:t a. pt·e:>eute lei. A 's ver!xts 
-soccorr<.'S pnblic:os, E:xercicios findos e Difterenç<t de cambio- podorit o Governo abrir 
creclitos supplemen.ta.i.'t:lS ~m q u:~_lquer. mez d? exercício, comtan~ que o. sua totalidade, 
computada. com a uos :m:1.tS cred\to~ aoortos as ou<:r~ts ver·bas, nM exceda ao maximo 
fixa.do pela lei, respmt;tda. quanto :t Yerba -E~erclctos fmdos, a disposi<;:<"io da Lei n. 3230, 
de 3 de setembro de 18.9-1. art. 11 ; 

~." A afor:w terre:nos da Quinta. da. Boa Vbtaaos proprietarios llos prediosalli construi
dos com licença. tlo e~-imperodor, salvo o pn.rque e n. Ú.!'ea necessaria ás dependencias do 
?.fuseu ~aclona.l. e bemt a.:.--sim a. at'ora.r o~ outros terrenos da. mesma. quinta., de que n5.o pre· 
ciS<~.r pa.ra a coustl·uc~'ão de edifici ;s pubiicoe., tendo pl'<lfo)!·enoia. os a!oro.mcnto$ p(n'8. fins 
de utilidade public;t, o;u melhoramentos de hygiene d:~o capital; 
· 3. • A a.b1·ir os nece:ssa.c·ios cl'ediws paro a l!Xecuç:ii.o das leis ns. 148 A, de J;) de julbo de 

1803. e 191 13. de 30 ele setembro de 189:~. :\rt. 15, n. 2; 
4.;, A mandar pr01!eder·ao arl'olaménto, discri:ninaçfto, demarcação e vel'iticaç-:io tle to· 

dos os proprios nac!onat~s. nomea~do para esoe fim uma. commissiio, correndo :t · de:;;peza. por· 
conta. daqua.:o.tia de 50:000$. co.u.~jgnada no n. IS do a.l't. I•; 

5. A concluir o ed.iticio e accessol'ios para insútlhtç:ã.o definitiva. da Alf<~nuega. de 11<\
callé, inst!l.1hmdo-a. c\esd.ejá em edificio alugado, abrindo para. esse ·tim os Pecessarios creditas. 

6 . • A receber do Banco da. RepubliC;l., por conta do deoito doste para. com o Tl.lesot:ro, 
·prediõs, sitos no Districto ,Federal que forem julgados precisos :pa1-a_ <t insW.ll>l.ç.<1o de servic,X>s 
publicos; , 

7. • A desapropriar por utilidade ).mblica. os armo.zens contíguos ã. Alfandega. do Espírito 
Santo e pertencentes a. :Hard Raud & Com.p. , bem como o ter1•eno comprehendido entre os 
referidos armazens e O· becco de Manoel Alves e a destinal~os ao :oerviç:o da mesma al
fande!!a· 

s~· .A entl·egar ao Est.'\do dtt Par,~hylJa n resto do auxilio que ao mesmo ft1i coucediuo 
pela lei n. 17S A, de· lO de s~telllbl'O ele 1893. sat~·o a hypothe,e do 11.rt. 2" c o pat•<tgrapllo 
llnico do mesmo artigo da. ciiada. lei, abx·iu-io para, isso o uecessario credito . 

Art. 3.• São declaradas prescriptas todas as contas de respons;t\eis, anteriores a ::a de 
dezembro de 1890, uma. vez que 11uo tenlla.m sldo, por qualquer modo, enco;.tra.dos em al
C:luce pa1-a. com a fazenda publica. 

§ 1." As cont.:.s conaprehendidas no pe1·iouo de 1 de janeiro de 1891 a.tê â. data da in.stu.L
laçfto do Tribunal rle C:ontas se1·ão tomadas media~te exame arithmetioo e confrontação dos 
documentos justificativos das verbas dos despez:ts. 

§ 2. o Si por este pr:-oces$o se vel'ilic:tr deslitlque, será então a tomada. das contas pro-
- ·.'. cass,~da nn. fó1·ma. da. l<:g1slaç.ão em vigor. : 

§ 3." No -caso de nf~o 7:;e .verificai: des!b.Ique, o Tdbunal de Contas dará quita.;-.<1o ao 
responsavel e ordenará. a baixa na fiança. - . . __ 

A!'t. 4.o Ficam des~&ji\ tt'(.m~l'LD!lll-~ e.!J:Ji afomm~ntos os arrendamentos-de terr~\s . d~ 
fazenda. de Santa. Cruz ;~siaetu~.(~S"'ü.t't'enUata1íios setlW~n::edid<t remi::são do fôro, me~liante 
o pagamento d.e 20 nnê.lili!i iii.:, ~'.!'~nchtme~'l.to a que ~herem obrigado~ actua.lmente. 

Art. 5,• Ficam a.pproVt\dos os creditos constantes da ta.bella junta, no total de 
I 33.024: 320$-3SO. · 

Art. 6.o Continuam em pleno vigor n.s disposi~1ões dos a.1•t.s . 83 e 12 da lei n. HH B, de 
:'lO de setemb:•o de 1893 e do ·art. :20. ~ 1·• e 2''. dt\ lei n. 3229, de 3 de setembro· de 18S4=c 
do art. s• (l;~ n. 126 B, de 21 de novembro de lS!J2 . 
. Art. 1. • Nenhuma. nomí:açii.(,> se fará. rxwa. os loga.res crea.dos por esta. lei fóra. do qua
.1lro'dos enipregados cte fazenda · c -extinctos e do pc~soal illego.lmeme apos~ntado, que for 

.. ·., \. r'lintegrado pelo govel'llo. · · · -
_· ':,_!,,_'\, > 
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E' a.nomlci:tua a. ''ot:oção do pro,jecto 1 pois a Mesa. não porlia. <\CC.:itar esta. emend;l, 
n. li5 A, ele 1895, a.uto:risaodo o Po:Jer Ex- visto como incidia. em uisposição regimental. 
ecutivo '\ pagat' ao Districto Federal o saldo l'/iio citei err·ado o Regimento nem te1·ia. :• 
da cont.'l. do gado comprado e roruecido por preteução <la le,·;u á C<l mara a acompaolwr
sua autorisa\.iiO ã p(lpulaç-ão do t1istl'icto em me em uma opinii~o que não se tlrmn.v;~ n;L 
1802 (1" discussU:o.) leifuud<'menttü desta. Cam<Wa. V: Ex. citcn di-

E' p:->sto n. votos e appl'oYmlo em 1.. dis- versos artigos do Regimento, mas na.o citou 
cnssão 0 seguinte exactamente aquel!<:: que reso!Vi<L " questão, 

l'ROJECTO !\. 175 DP. 1895 

O Congresso Nacional' resolve : 
1\rt. 1. ° Fica o Poder Executivo autorisado 

a pugat• ao Distl'icto Federal o saldo da conta· 
de gado compt'<luo e fornecido por sua auto
risaç:io á população do· Districto em lS9Z, 
abrindo-se .para isso o rel;pectivo · credito. 

Art. 2. o Re..-ognm-se ns disposições em con
tt•ario. 

OS••. Tho1uaz :Del :fino (pela o;·. 
dcm) requer e obtem dispeu~a da intcr-sticio 
ram c projecto n. 175, de 1805, cutml' em 2• 
discuss<"i.o; · · 

E' p<sto a votos c approvado em díscus~ão 
cnic.: o scguit: te 

N. 144 -- 1895 

O C•mgt'esso Nacional resolve! 
Art. 1 .• Fie;' :~.utorisado o Poder Executivo 

a conc9d~r n. i\lcides Ct\t:lo d<L Rocha Medr<\
do, bibliother:n!'iO da. JE:scola lle Minas de 
Ouro Preto. mn <\Uno de licença, com o res
pectivo orcten;tdo, par<t tra.tar ue sua saudo 
unue lha convier. 

Art. 2. 0 Revogam-Sr3 as disposiçúe:; ~Ul 

é ut!icamcntc para ler este artigo que venho 
à tribuna, c não p;u•::. tliscutil' :t materla,afim 
de que nenhuma du'l'id<\ poss:\ lu~ ver a respei
to dn. rectid:lo, sincel'idade e lealda.de com quo 
faço ar•rcciações em P~I'CCei'CS que me são 
condados. Peç,o licença á Ci:un«r<• para. ler o 
art. 131 que diz o se:;uir:tc: 

«As emendas ou artigos additi.-os, tlcsdc 
que niio versarem sobre o projccto. mas es
tenderem ou ampliarem n disposição dcl!e <\ 
o!.Jjecto de igu:~l n•<turcz;a ou a outt·os iudivi
<lúos, set'ã.o redigidos depois de <lpprovados, 
em pt·ojectos separados, pat•a terem discussão 
especial nntes de ::erem re!l;ettidos ao Se
nado. 

A Camr.r:~. poderit acceital-os ott regei tal-os 
depois da cncer:-ada essa discussão, qnc cor
responderá á 3" do projccto orúinario. 

P<l.rographo unico. Nenhumn. cret\ç.í.o ou 
suppre~são de empre~o, nenhum augmouto 
.on din~iouição de o~·d'énada pgderà tet: logat• 
nas le1s aouuas, assuu como nenhuma. dispo
siÇ:ãó de caracter -permanente serà nellas in
cluídas.» 

· O Sn .. Go;o;çALVE~ MAIA- A Camam votou 
o auuo passado umn. iudicaçilo contra o l-te· 
gimento. 

O SR. At;GUSTO MO:'iTE:'it;Ca~o-0 mmo pas
sado por uma indie<1çito do S1·. Gliccrio foi 
feita uma excepcão a este :u·tiç:-o . . 

A excepçiio dizia. respeito á maioria da 
Commi~são de Orçamento. 

contrario: -
O SR. GoNGALVES MATA- A toJas as cNc.

E' ta.mbem a.pprovada a seguinte emenda missões de Orç.ameuto. 
que :-to pt·o,jecto n. 144, de 18\~5, o.O:crc.;eu 0 O Sn .. AUGUSTO Mo::>TE:'iEGRC- Nessas can-
~r. Tolenti•.!o tle Cm•va.lho : dições, não é para recklmm·. não õ : mesmo 

Accresccnte- .>o:- c a Antonio Lco:tardo de pom protest:\1' qne pedi a. palavra, é porque, 
Menezes Amorim, 1° e!;criptm·<u-io do Thc· ao sa.hir desta Camara, não quero que p;1ire 
souro Nacional, por igual tempo, tom o orde- a menor duvida so!Jt•e a sinceridade c !calda
. nado t~arx ·o ·mesmo-fim,.·.· '--"'--- - de dns amrmaç:ões que costumo faze·r em 

E' o projecto a.ssim cJtnendado, a.?provado meus po.receres~·e·que esta Camara,- que; por -- - ·-
e ouviaao ú CCimn1issiio. de Rc1'dacção. divors:ls vezes tem me dado a hoor;l. de atl-

O ~r . .A:ugu.sto ~J:out:eueg•·o 
{r1ara uma evpticação) - · SI'. pcesideute, an
tes de deixt\.r <). Cnm:wn-, porq ne estou de ''ia
g-em, não quero que paire no espírito dos sc
?Jltoc·es denutnllos de· que• rtz em parecer por 
mim assiinado urr•a as?e:veração menos ver
dadeim. 'Firmei es~e parecer :?Ol.!re a emend;l, 
em 3" discussão,.a? O~·\am~nto da Fazend<~, 

proval-as, não e:reh\ .que procuro illudil-a, ~· :.. 
tando de falso dlSpOSH;ões da nossa lei fnuda-
roent.'\l.. (MHito bem ; muito bem·.) '= . 

O 81;; 1>r esidonte-O artigo citado 
pelo nobre deputado, cuja. Jcitum peç-o licença 
it Camara p..'U'<~ repetir, diz o seguinte. (Lê:) 
.. ,·O Sa. ALDEitTo T·~JU~Es-Mas é o paragra-
Pbo.que·Sl.àpplic1. . , 

. . ... - ---- ". ·~ . 
/ 
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640 ANN,~ES DA CAliiARA 

O SR. PR.ES!DE:I\TE - Est:. hypothese ele J V. E:-:. está no proposito firme de não me 
que tt•:,ta. o Regimento, não se Yerlfica com a I deixar fa!iar mais nesta C;\maJ:,t? Não com· 
emenda.. A emetl\la ti~<\ ta. de caixns ecouo- pt•ehemlo de outr<\ forma ·~ 
mic.1s, e estas estão atteudidas no p!'ojecto. Ap1·esso-me em dizet· :. v. Ex. que a. mi-

O $R.. At.BEJ.tro ToR:E:.ES dâ. u:n apart~. nua exp!ic:tçii.o é favoravel ao letuler àr~. maio
ria. '1 !Sta. Cam:\ra.. Assim póde set· que V. Ex. 
consült;t que eu raHe. ú St~. PaE~tpE:;Te --Seja como for•, 0: dis

pOS$lÇiio não e ch.-ra, e não sendo c!a.t";1, ;\ l\1e:>a 
n~o podi<t ter outro pt'ocedim~nto sinii.o con
sultar ;t C.'l.mara; e es:tà em sua sabedorb re
sot vet· que a. emeud<t Jnf\.o será deshtcach\ uo 
projecto . (tlpoiados.) 

o St~. PRr::SIDE:\TE- v. E:-;:. poJh\ ter a 
lJ<llil vra P<~ra unm explicaç-lo pes~oal que se 
prendesse ao :\ssumpto em llebate ; mas 
_V. Gx. começou ~ef~ri~do~~e :1 nr·tigos da 
unpreosa, e essa dtscus~ao Ja teve logn.r na 
hom do expediente ; si pudesse ser levautc'\da 
'" cad:\ momento, ficada burlad<\ a ordem do 
dia. : 

O Sr. -•!Llhert·o TorJ.·es (pela o,·~ 
dem) - sr·. presidente; p:trece-me qu~ o in~ 
cidente <\berto com e:>tn. questão tem cert.'\ 
importanci:•, pl'incipahnente porque pótie dar O SR. SERZ1':D!':C.Lo CORRB,;_.: - ·.l\I<lS v. Ex. 
logar á fl.pplic;\ç~\o dn•·idosa do R.eg-imcnto nas interrompeu-me <'tntes de ouvit-me e de 
proximas discussões dos Ol'\:<\mentcs. perceber o q ne eu in..,di:zat·. v. E:c está li-
Deu~ro em pouco te1:emos de discuti r em 3" ;{aut.lu as obset'\'<l',:iies qne pretendo C:t.z~ 

discu:;s;.i.o os OrçamentcJs do Interior, dr~ Fa- :tos fi)ctos q.lJ.e foriu~1 hoje discutidos n;;, ho~ 
zendtl. e creio que (lo E::dericr. do ~'pedLente; m~s niio é isso, pedi a pa~o.v.tõ~> 

Por ess:t occ:~sião podem ser oO'et·ecidas p<W;\' utm e;splica<:iio pessoal em relaçiio ao 
emendas de caracter· ]permanente, c com au- m?llo por ,q:ne foi transcl'ipto um apal'ta que 
gmeuto de venciment•:>s. de1 :-hontein quamlo or;tva o ~r. Dr. Vergue 

V. Ex., á vist:~ do precedente que ac:tlJa. de Xbret~. 
de cst;\belecer, 'er-SE!-ha embal'(lçado p:ir:t 1 l:r<\tava-se de um assumpto importante, 
dar execuç;i.o ao Regimento, recusando-se a 1 Sr. · pre~iden te ; ·.) Sr. Dr. Ver!!'ne de Abreu 
acceitar emendas pt·ohibidns pelo_mesmo. 1 rereria-se, ~~ nome <h~ . banciil;\ bahiana, a 

0 Src PR-e..qoE:xTE--Procederei como tenho um:\ propos1ç:ao pronuocJad::~. uest.'\ C~•mara 
procedido até hoje. s~bre .a. qt~estiio,d;~ ~mt:isth\ pelo di;mo leudcr 

O SR. ALBERTO Tom~ES- Como deputo.do ~·\ mu.to~~~- . 1-.e;ett.I-,:· ao _trecl!o em que 
te d d'· . r . ~ . · t , u . · :s · Ex. dt7.l<l.. ~~: l ar;t o::. meu::. aun!!'os collcco 

que m : 1=>?ll 1r e~~e, 01 Ç<'\~l?n °"•. e,e.J~ a q11estiio o o ten•eno de conderim":tç.:.'lo á re
que V. Ex. resolva e:.ta_r.lu:tda. no ~<tSO ~!~ volt·• tle 6 de setembro.)> 
apresao tr..r emendas q •ue 1nctua.m na ths post- " 
çito regimental, v. E.'c. ns acceitaril., suj~i- O Sa. V,\t.LADA.RES - Não ticam mais re-
tando a questão à ,-otaçã.o lla Camara, como voltosos por isso . 
fez com esta~ 0 Stt. SERZEDELT.O CORRÊA - Perdoe-me O 

O.Sn.. PaEsloE~TE-- Si estiver n :t c:ttlcirn, U?~re deput:vlo, nã.o estou discutindo ~ c.pi
farei executar a t\ispo~;ição do Regim<lnto. ! nw.o do leC!cler da maioria, estou relatando 

um facto. 
()Sr. Serzed~!:>llo Ool.·:rêa. (pm·a. O Sr. Vergue t.le Abreu. apreciando este 

tema e.:cplicaçao pessoal) - Sr. pr;.)Sident•~. modo de ver, d~cla_rou q~e o nobre deputac.lo 
não costumo fi\7.er NCt.ificações ao modo por p~t' S .. Paulo nao tmha. d1to_ estas palavras, 
que ;;rto transct•iptos na impt·ens:t diaria tlesta n<t~ tmha co!~oc.'\tl? a qnestao nesse terreno . 
Capital os debates destâ Camara. . Nes:;;t occ:1S!<W de1 um .'\parte, e é, portMto, 

O 
C: p • . ,, E ;; , ·-le ch sobre elle que venho f;tzer a minha explica.-
~n.. R'ESIDE:\TE . X. Dn{) ,.(1. , O ,.u- ~.ão r·e--o:J.l 

par-.;e deste assumpto neste momento ; esta- 1 
"" '_ • 

~os na ordeiu do di<t, que não póde ser inter- o Sito VE~G)I'E DE A1,31tEU --:Nc:. Eic:~··~ -~0 
rompida. Congresso nM vem. · 

o Sa. SER.ZEDELLO Goruo~A.-E' uma. e:.:pli- O Sn.. SERZEDELLO Conn:E,\.- E' exacto; 
cação pesso:J.,l. mas a uui~ormidade com que a impl·ensadiaria. 

'"" . desta Capttal transcreveu o meu aparte, pa.-
. O_ SR.. PR.ES~J>E)."TF. - N.w pode ~er tosar rece mostrar que realmente foi do modo por 

SIOii:O no expe~1ente ; n. ordem do _dta Só pód.e que. esta publicado que o pronunciei quando 
ser mterromp1da. per um:t. urgenc1a. eu ai:>se just;\meote o contrario. ' . 

O Sn. SER.ZEDELLO CoRR.RA- Mns Y. Ex· Quando fallav;t o Sr. Vergue de Abreu, eu 
nã:o Sitbe ainua o que vou 1\izer, pedl. a pala· ;t1firm;lva qne o Sr: Glycerio ha.vi<\. re<\lmeu-_ 

. 'Yl'll. lJi\t'<t uma e:q,>lica.~.ão pessoa.l, que e per- te colloc:J.do a. questão no terreno ein que seu' 
mlttida aqui a toctà hc•ra, -~ todo. o momento, discurso :publicado no Dia1·io Official, a col!o-

. ·-. 0 V. Ex . me recusa a. pala:vra 1. ca-va. 
' ~ '\ 
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Apenas accrescentci : e>se modo. de Yer de 
V. Ex. não obriga\':\ nhsolut.'l.mente a uio
gueni; c..1.d:\ um de nôs tinha o direito de vo
t.'\r como entendes~. contorme su:1. conscien
cia, acceitnuc.lo ou não o ponto de vist..'l. em 
que S. Ex .• hai.Jilí.1ente para vencer a ques
tão·, colloc:wl\ :~ votu9'-IO. 

Era esta a explicnç;1•> que desej:\va dar, 
porque V. Ex. compt·chr:ude que, se tratando 
de um assumpto tã.o importante, como foi o 
debate d<t amuistin., em que n.Hnal de contas 
a di$cussiio roi encel"ll\th\ precipitad;unente, 
sem ,que muitos se pr<~nuuci:~.ssem, eu não 
deviic dei~at· passal' um aparte meu que não 
exprirnh\ ·ex:l.Ctnmcnte o meu modo 1le pensar. 

E' annunci:vla a Z. discussiio do projecto 
u. 162, de 1895, reor~nisruldo o. corvot~tÇ<ío 
•los correctores de fundos publicos e provitl~n
cia. sobro as operações dos correctores, reali
s:.ulas nas bólsas officiaes. (Vide nt·cjecto 
n. 121, de 18~3, substitutivo ao sob · u. 227, 
do IS9e.) · 

O Sr. Presiden te-O qt1e esti\em 
cli~cussão J o projecto u. 227, de 1892, em
quanto uão for decidicl:t prefereucio. entre o 
referido projecto e o de 121, de 1893. 

O Sr. Dlno Bue no-Tomnl'i\ ó. 
C:>nsicleramlo a :\llmis,tí:t como nma medida. 

politicn., como umn. me:tlitla politie\ ele alta 
1mportancia, por cooscg1ünte como uma. me
dida governameota.l. cstn.vn na. ruiuba. con
sciencia, na míuh:~ digniô:Wc. vot<u• como on
tenc.lesse, se1u ']ne iuflnb:;e em meu espit·ito o 
modo de interp1·etaçi'i.o que seria. dado a meu 
Toto. 

Ga•u:u\a. pouco tempo, porque não tem outro :: 
lutuito sinão trazer f\ sua c:>nsideraçi'i.o n.s 
emendas que ficnt-am de ser :\preseotaúas pcl:~. 
Commissão t!e Constitoi~ao, L~gishção e Jus
tiç.'\ no projecto or:~. em discu~são. 

Occttp:l.-S!} o projecto coro a reorgnui~:\t~i'io 
•la corpot·açã.o flos correctores de fundos plt
hlicos na C:l.pik'\1 Federal; e no mesmo terupo 
qne consigo<\ disposições relativas a essa. cor· 
poraçã.o, est;\belece t~1mbem disposições t·ela
tiva.s i~s operações coufiada.s a. esst\ especie de 
intet•medio.rios. 

En, pois, o ']ue qnet•i:\ tornnr frisante ê 
que s. Bx., o Sr. daptttn.do por S. Pa.ulo lln.
vh'l. rcnlmeute colloe<l•lo par:\ seus amigos a 
questão no ponto de vista em que diz em se11 
discurso, mas n cndt\ ,.,ro de nós restava. o 
direito de vot:w confot·me os dicl<\mes de sua 
conscienci:l e a influencia. oln.s idóas e :los sen
timentos que :LctuQS3cm om SCil espil•ito. O 
meu voto não tem a inter[irebçiio que este 
ou aquelle collego. enten•ler e sim a que real
mente lhe dou com a le:tldnde e a s!nceridncle 
que ci.'\ractcri,.,m todos os actos de minha. 
vida. ( A.J)Oia.<l os : a]>Ctrt es : muito bem, muito 
bem .) 

O Sr. Prcside:nte - A Mesa. ac.'\b:l. 
de receber um olficio do Senado, e p~h\ m\tu
reu.• da comm•laic:\çilo, entende do:vcr ínt .. t·· 
romper por alguns instantes n ort.lem do din 
para delh. uar conh~cimeoto ü. G:l.mnro. (liJ) 

N. 322- Senndo dn llepul.!lica dos Estndos 
Unidos do Brnzil. Capi t:ü Feueral, '?i de se
tembro de 1895. 

Com:nunico-?os, afim de ser presente i1. Ca
mara dos Deputados, que o Senado· em sessão 
de hootem a.pprovou a. seguinte - indic:1ção 
- apresentada por _um .. de seus membr_os.~ 

«lndiCó.que o Senado Fedêrâl, por inter
medio da t·espectiv:~ Mes.'l, manifeste il. Ca
ma.ra dos Deputadoa o. sua. sohdtlriedo.de na. 
des.'l.:ll'ronta. dCSSt\ Cns:l. do Congresso Nacionnl 
pelos desn.catos oue hontem so!!reu. 

Saude e fraternidn,d!e.-Joaltim de O. Ca
tun<la, servindo de 1° s;ecretario.- AO Sr. 1° 
secretario da Co.marn. dos Deputados.» 

o projccto na I• discussão foi julgado con
veniente, ao menos nas linhas gdt'ues em 
1111e se acha concebido, visto te:.' merG:hlo n 
approvnção da.. Çam.ir'il. sem cleb:\te. · 

.-\cit:\ o,lo~e em 2 .. c:Us...."Us:>fu> e tendo ;.\ Com
tnissiío de Legislação e Just!~ declil'f\.lo em 
sen p.'\recer que o projecto vinha. satisf:\zer 
certas nece~td;~des de ordem inal.li:\'"Cll, ne
ces;idatles cuj;t sa.tisiaç<'"i.o se fez sentir eltra
ordio:\riameuta !lOS ultimes tempos a.tra.ves
S<Idos peb Republica, entret.'\oto algumo.s 
nov<\S disposiçõ~s ou moditicnções deveriam 
:sat• t'l.f\l'eseutadas, quer relativamente il. orga
nisnção d:l. corpor:lç:<1o, quer relativamente ús 
oper~tçues confiadas aos correctores. 

Assim, qun.uto á org-.:tnisação dos correcto· 
res, a. commissão sente necessidade, em fo.ce 
•lo projecto primitivo, ele declamr que as 
disposições elo projecto, pelo menos ns rela
tivas á organisaçã.o de corporação, só se re
fet·em aos correctores de fundos p'lblicos da. 
Capit..'l.l Federal. . . 

Não precis.'l. estender-se mwto em constde-.. .• 
.mções, pat':\ demonstrar·:-.. - necessidade de 
umu. emenda., que tem de ser feita a.o proje
cto, porque elle não distingue quaes os ~r
rectores t1. qus se refere; os correctol"tl:>: :;un
ples intermediarios commerctaes, em outro 
tempo, e a.iuda. presentemente, sujeitos t\ ju
risdicç<"to das juntas commerciaes, pol' ellas 
nomeados e regimentados, acham-se actual
mente em vista. da. organisa~ão politica ac
tual livres de jurisdicção do poder federa!, 

O S r . Presiden te - A. cama.ra fica dl!sde ,que :~.s juntas cominerciaes fora;n .-instt- . 
inteiro.da. tuidas como corporações esta.duaes, confiadas, _ _.: · .. 

ciuu~à :v. v ·.. . ·--·· - · ·-:· . Si - . . 
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portanto, ás respect::vas legislaturas esta- p·n.ç~l.o, uesJe que não tenhnm po:· íim a re 
duaes. 1 Sj)ectim eutecg-;ldos titulo;; negociados e sim· · 

Não thzentlo o projecto a dise:riminac:.ão, 

1 

plesmente ''nf~rir o resnlt:1do da so:m>z:\ ths 
nec~ssati<t ;e torn:t qne, por emend:1., se de- dill'er<JJJÇ'.as. podem pr·oúozir um ab:tlo co:~si
cl:lre qual:< co:·oo!'<l.Ciiio tlc cOJ·rector.?E- a qne der.,,·cl uo me!'cado, e este abalo r.;flectir·-se 

•• elle se refe!'e. '!:anto mnis (]llanto no aaao j no crerlito publico . · 
p.'l$Sado, a:: duvidas le:Yant:~.tlns rela•iYamente A comm!ssiio em sea parecer lem!·;ton-.se de 

· a este projecto, pelo lllusu•e deputado peta lnclil!:u• mesmo as rc&n·encias feitas plllo Sr. 
Bahi<1., Sr. P:lr:tnhos !llonteue:;ro, tiuh;uu !\1ini$tl'o t.ht FazGu•!a no seurel~~torio, t·.::ialiYOS 
exMtam~rite esse obj·e<:!iro. - a. este ponto. O projecto procm·a al~!llll\l' este 

Uma das emeu•hs procura, pois, dar re- m:tl,procura rlcseu,'olver a.;; operaç~es a p1·azo, 
media:'\. este mal. n:1o as p!'llhiiJinrlo, poqne opel'ações !ines 

Desb. mesm:t n:ttur•na, sã.o ·outras emendas como tnd;\S ns outras opet':\çü~s co:::mero!i:\cs, 
ieudeute,~ :< detet•min:~r ;t orgn.nisação da cor· apeno.s potlem esbr sn.jeitas a e.:te6 :cbnsos ou 
-pora{:ão, como, (lor exe:nplo, relati>um.;nto à f<stes exc~~os d:\ espeé:nbçitc e pe!'Cút-reuôo as 
nomeação. lei~ o!ecJ·et:ld;t;; e:n ontr·o,:; p:tize:; pa:•:t r0gular 

• _ No uosso estado ;\ctunl, os ccrrectoréS são estas op,~!·:tÇ<ies 11el!as contidas pm·:t al,nlí-
nomeados pelas juntas commerciae;;. i\Ias, 1 ca.l-a,; no nosso paiz. ·' 
trataorlo-se de Ol'f;<lLDiS:tr espechümente ~ Porta.nto, o projecto tem por nm l'o?gu!:-.r :\S 
corporação dos correctore:; de fnotlo.s publicos, operações :~ pra%o ; ma .. ;:, ainola. neste po.mto ~ 
destin:<nuo-se as üisposiçücs do pro.iecto o.os con:m1~Sfto d.t:;ting-uio aquellas ope1·açües ,.1ue 
cot•rectot·es dn. Cnpit;t l:, e a.ttend~o.!o às liga- YC!'S:un ~olwe Qlt:teS•lner •alares mob!liarios, 
çiJes estreitas que uWlmamente ta.nto >;c t eem e ([tte aquellns :;obre letras de cam!:oio, t)Ue 
~lccentuado eutre o e:ürMrJiu~rio deseuvol- são as q:.te :\lrect.u11 mais tte perto o credito 
vimento das opez-açüc:> - d~ boisa na C':1pital c . pnhlico, e por iss? 11ão de,·em estar :;ujeitn.s 
o credito publico, q~;;e mnis Jie umn. vez se a dispo:;içüçs irlentkas, ·por que :1:; oper:IÇ•:Jes. 
temre>entldü ::o m.ào succes»o dess-,\s opem- que :;e re:t!is:un sobre letras de cam!..>lú t<Jem 
çues de hol;a, o pr(\jec:to teYe oe't;e:;;sidarle de um alcnncc extr:\or\linario sobre o C!'e;lito -pu
consigonr a. ~\ttribuiçiio dadn. ao go\·et•uo para. b!ico, de modo que preci:;am ser regula~las de 
nomear os corr-ectoras. de ftl!ldvs publicos. medo especial. 
- ·f?ot· dect·eto do ~Iinist.ro do. Fazcoua. e de- A~sim, no _mesmo tempo que : regntou as. 
liberação do PresiJ~nt;e da Republica. serão operações a prazo e em gera!, a com missão 
nomeados os correetor·es de famlos publicas; mamht consigna\' como di:::posi~ão que a:;: . 
mas essa nomeaçi'to, :-tttriboida assim ao ç:o- operaçües sob1·e letras não se po~sam liqui
verno pOl' intermediio do :\Iinistro dn. Fa- dar unicamente pela verificação das <li:Ie-· 
zenda, não põde patentemente referir- se si~lão r~uças, por out•·a, qne as opel':\çüe:; sobro te
aos cot•rectores de full'do.> publicas tia C:tpitnl 1 tras só pos~am ser realis;tdas pei:t entrega 
Federal. continu:\ndo, portanto, ns nome:1cues (1os títulos. 
<los · correc:totes, que teem de . reali~ar a sm~ J E' o que tem em vistl\ a comruis~ito com as 
missão nos diversos Estados, eutr~gnes às emcudas. 
juntas colllmerc:iaes r especti\'as. Quanto ao numero o projP.cto consiç-ll:\. ~\ 

O pro.jecto consignn. disposlções neste seu- reJucç:iio dflS corretor~;; a. 40. Siio <1Ctual
.tido, e a. commis:ão envh t;tmbcm á ?l!es;\ me!ltll 60. Pnr~ce a commis~ã.o que o uu
al::mmas emenuas, <tue julgou necessa1·ias mero deve ser ~m•" quest.t\o cl~ mo;nento, 
.relath'amente i\ este ponto. dt•·;e ser determiO:\Lla pela. necessirlade cht 

Quno to :i.s o~cr-açõe:>, que Siio exae:t:11nente ])raça, e CJlle :;e o Congresso não pótle Nsol
.as negoch\ÇOes tõíl.'ectuaàas por intermedio dos ver si não tle um modo ae:·al, n deter:ninaç.ftO· 
correcte:res, o que tem ultimamente cllm:1a~o do numero deve ser contia•la :10 ?orler Exe-

-.. a -attençiio dos Po<leres Pub!icos, em dilre- cutiYo por intermedio Li o !\fiuistt•o d:1. Fazenda. 
-l'entes naQões, c o que diz justamente respeito Qt:e estâ. em co:ttiutw coutacto com <t Cam:lra 
às operacües a prazo ; porque, si a. bolsa é o Syndicnl, que ;;uperiutende <i corporaçiio dos 

.J.Uerca::lo p;a'tl. onde a.lluelll todos cs Yttlores corrcctores e acompanha de P"l'IO as opera

.mobiliario~. é certo que es:&es ' valores são ue- Ç'i5es conlh1das a. es$a. sorte de intermediaria~ • 

..gociados, uã.o sómeute .. ,.i, ... Ji.ista, co.u:to tàmb<?m · n to, o goYerno é o m~\i s. compet,.ute 

.a p1-azo, e <t e.s-necuhtç;OO:, tiM é o objectivl) ;m~ d~por sourc o numet·o de c.:H·rector~s . 

.{].e toda a operàção cci!fi.1ili,rci<l.l, é tambem ó .. ' te p1·etende a com missão con~ig:nando 

.objectivo destas negoc~:; o. p t~\ZO . .. , • <>o 1iu:ü a faculdade pa~a .o Potler 
Compre.b~!Jde-se, poiis, que. si a especi.IIncão Executivo, no Regulamento que f\;.er, deter

-é o objectivo, é ;1, illmaL dessas mesmt\S ti-ans- miÕ<ll' ó numero de correctores. 
·.acçues, entretanto o. <tbuso niio o deixa com- São estas as emendas de maiot: lmpot•tan
-l)letam~nte l~vr·e do seu :l.lcauce, _de sói·t~ que J ci::1. 9ue si afigura\}1 à. qommissão reclamar o 

'\ . '',ope~açoes .rmuos<'s,.t~ndo :etp. ~!S~~.": ~~plc- P.l'OJe~to . 
'\ - . .. .. .. . .. ' .. 
\ 
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E~. proposito do orndor não tomar muito 
tempo à Camat-a., taoto .mnis que o projecto 
Yae ser di;cutido Mti~o ·por arti!!'O. 

Limita-se, por i:::so', t~• m:mtlar à Mesn. ttS 
emeoda.s, p:~.ra que e IIns .sejam discutidas con
junctumcnte com os art!~os . 

N'A~;;a occn~iiio, !'P. honl:er necessidade vol-
tat•it á tribuna. (~l!u:to bem; 1:~t!i!o bem). : 

Sil? lidas_, npoiadns e postas coujunctamente 
em dtscussao i\:S segointe:S 

Ao projecton. 121, de 1893: 
."..o <ll't. :?.• Em se::ui;,la ús ualavras..;_Fun

dos pulJlicos-accresceut:e-se:· na Capital Fe
deral. 

Supprimn.-se a 2~ p!\rte desse urtlzo- as 
conuh;úe$ di\ investidura., etc. ~ 

Ao art. :l•, teltt•<J H. t::m \o,zar de-e de em
prestimos commerci<les--<.!i.iá-se: e ue em
prestimos por meio l!e o urigitçõe$. 

Ao art. 4• § 1." ,\cc:'<!sceute-se: tl:tudo ele 
seu lado os qne forem exigidos pelos co:m~it-
teotes. · 

Supprima-se a 2• p."trte desse paragrapho 
- Quando a. gax-.u:tia. coost.w, etc. , até o 
ílm. · 

Ao art. 5.• Snpprirna·3e. . 
Ao art. 7.• E~:: ;ez de-e de cinco adjuntos 

-d~ga·se: e de tres adjmltos. 
-~o nrt. 10 como§ L" São exceptuados 

llest::\. disposi('ilo as oper:;lçõcs sobre ietms de 
c:lmlJio, qne ~ómcnte serão liquida.Yels pela 
eutregn ellecti;a dos títulos. 

O§ I• passo. ser§ 2•. 
Onde coJwier e como ~u·ti~o distiocto: As 

opernções do ca.mllio sô pa<i'el'ilo realis<tr- se 
por meio de IGtlt'<\5 e de documentos, cúru 
se !lo llroporcional, contendo 1'romesslls de 
lettru.s a eutreg:lr d~utJt'O do prazo determi
nado. 

Ao art. 11. Em se~:nida ás P<'.h\vras-!'\S 
opernçues a prnz~-lli;;a-se: excepç.ão feita 
das letr:1s de cambto. _ 

Ao art. 12. Accresc:eute-se ao fiual da 2" 
p:trte:-e :'IS de letras de cambio. 

Ao art. 14. Suppril:uam·se as palavras
quando não se derem opel':tÇ:ões n.;sttt coufor
forwidade-e accresceute-se em seguid<t a pa
ln.vl'U- penoy - c:llculado sobre a taxa ao 
par. 

Ao !U't . 15. Eon s~guida á.:; -p~l:l.vr:.\5-
re!!'ularà com pr!~ckiio--accre5cente-;;;e : o nu
mero; o mais como est."\. 

E' :~.nnunciada :t 2~ discussão do projecto 
u. 153 A, ue 1895, re<lui\itulo a. tres mezes o 
prazo estabelecido no P,'\t-agr:\pho unico do 
art. 30 d:~. lei n. :)5, de 26 jao·~it·o de 1S9Z, 
para dur:1ção riOS iUCOIDjJ<\liiJi\iu:uleS <lefini
<laS no relêt·ido a.rti~o e reYoga a lei n. 28, de 
S de janeiro de 1892. 

Entra em discussão o art. 1'' . 

O :!,h•: .::ro sé ~Ia:::·iano I~ o parecer 
e impugna-o como prejudich1l, '·isto como o 
prazo determinado e curto, de JÔI'Ill;\ ::\ oii.o 
neutralis1U' a influencia dos netos dccot'l·entes 
das autoridades. 

Eot•:ncle que esse pro,iecto é casuístico tanto 
quanto for:\m os que pro.:uravam lnc.>mpati
bilisar especialmente o Sr. Barão de Lacem> •. 
O rwojecto em debate é o endo~so de uma 
tren5acc:;1o que se opéro nos ~:st.'tdos, pa.ra 
que sejnm eleitos depute.rlo3 c scondol·C'~ nl
guns sovct'lli\llores dos E;t::dos. e para es~es 
cargos alguns deputados e >cn:.vlot·es. 

Incidentemente o orador r~rere-se as 1Jues
ti:íes de hontem, e aos repetid,,s aparte:;. do 
Sr. FrancnCarv;llilo, 1\eclor:ti)Ue c~pe:·adu
fi;~nte na. demissão do chefe de políl!!a e si ella. 
não 'l"!er. o r.:s:>ons:\'l"el serU. o Sr. P:·e:;illente 
tia Repuhlica. • 

RepetP. que o Sr. Ministro da Justi~a e tilo 
respoas.wel como o chefe de pollcja. que o ê 
t('lnto co:no as autoridades subaltllrnr.s. 

Estende-se em consi~leraNes de ordem po
lítica, assa>eraodo que esse l'N.ícclo é :•i!r::o
nalissimo: refere-~e qu:1si que especilluu:nte 
MS goYeruadores de S. Puu lo, Amazotl<\S, 
Pernambuco e outros. 

Depois de out:·as consídero~úes. o ot·.1dor 
conclue manrhndo â. Z..Iesa. um rcquel'imcnto 
para qne o proíecto vá ú Commis-;ãr) l::svecial, 
eoea.nega.d<l de reYer a. lei eleitoral. 

Yem á. Mesn, ó Jhlo, apoiauo e posto em 
discussão o seguinte 

Reqt1e1·:menlo 

Requeiro que o projecto n. 153. de 1$95, 
seja rcmetlido á Commissão Especial, encar
re3'8.rla de rever a lei ele i to1-a.L 

Sala das sessües, 27 de setembro de 1S<J5.-
lo$e .Yar~no. · 

Fica a. discus..<ão adiada pela hora. 

SEGliKDA PARTE DA ORDE:,\I DO D!A 

s. R..-S.\la das sessües, 27 de setembro de E' nnnuocinc!a n. discussão do onrezer n. 5Z, 
1895.- Dino Bueno de 1895, julg:\udo que de,-e set· dil'igida ao 

zo,·erno a represcnt.\çãó : de vario; .O.rncos e 
Ninguom mais pedindo a palnvr:'l, é encer-

1 

companhias com sêde nesta Capital que recla
rada. a di$Cussão do art. 1• e sem debate a ·do ma.:n contra a cobrança do impo5to sobre divi-
ãrt. ~. . dend~ ·!la. raz.'io de 3 J /2 • /o . 
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Ningu·~m pe lindo a -pahl.na. é encerrada"
discmsiio c <\diada :l vota,:ão. 

E' · annnnciada a c:ontinnação da 3• clis
cussão do projecto n. S3 .-\. de 18\n, at:to
risando o Poder Exoouti1o a contr:~ct.u· com 
o engeoheit·o Ayres Pompeu Carvalho e 
Souza e .Tos~ Aug-usto Vieira, cu com qnem 
melhores vantagciis oO'erecer, a construcção, 
u:;o_e go:!:o de urn ramal ferreo da. EstaçitO tle 
S:tporemba fi. 1111:1. do G1vel'nndor, o outros 
melhOl\\me•nos, n:1s coildiç:ões que indi•!',l. 

ra <los D~putados tinha. testemunhado n vivo 
c~11 pen hn qn~ a Com missão de OIJr<lS p<ttrio
ticamente havh\ estuda.rlo e projlosto medi
das, de C;W:Ict~L' complexo e de <llcaoce deci
si•o, p:\1~ t•emecliar tão sél'ias desordens;, tão 
gr:wes pertnrlJacõ()S, _no funcciou~u11ento da
quelle importautissimo serviço publico. 
_ sr:. presidente, não deixarei r1e rcgistt·ar e 

com ~rand~ des\"anecimento p:~ra a Camara, 
IJM a sua Commís:::ão de Obras se ;~ntPcipou e 
mnito no ?.linistro tle Vh,~.ão, na propos t:~. . de 
m•::<li•lns p:~t•a '' oot'!t·:llisa<:i!o <la Estrttd;l tle 

O Sr. Br.>lisario de Souzn. - Fet•t·n Central SCI!l a\i:'ts desconhecer :os IJellas 
S:·. presídent~.- na hora a•leantatla dos nossos int~:-·«:iies •lo minislN e os c:>fficnc~ e p:ltt·io
!rauall!os, e l]ua~do nilo ha _llumero para a ti.::os esforços do digno dir·ector da estrada, 
unmedmta ,-olnçao dt\ m;.1.tel'1tt. \'.Ex. e a qne, !\:l l~ll)llida dos recursos de que <lbpue 
Camart\ ' me permittiriil> justi:lcar : uma temj:'t me! homclo e de modo sensível à; con
emenda IJUe p1·eten•Jo orrer~cet· ao nrt. 1• t\o lli<;ú,.~ cta c.:ntt·a I ; \mpl'imindo-lh~ um cunho 
projecto; dnr as rnü•~S do mea Yoto, e i:n- olo; m·d.:m. d.; o.!isciplin:\ e llc maior rC:!gulari
Pll!W:l.l'OS !'Cquel'irneu;tos ;lpreseut<v.los,•Hll pa- d:tde nos s~r,·i·~o:;. (.4.poiados.) 
ra que o J·t·o.jecto Yol te• á Commi~.são de Q!_~r;\;;, A Co:n:nissiio de Q:n·as, porttluto, já. tiolla 
para on,ü·-:;e a opini:'io do ~·l''et·no ; outro. todo;; o:: elem•wtos (:olhidos na ou:>;:t·,·:lç-âo di
pediu do o adiamento d t discussão para. set· reei<\ do$ factos e nos {li'o'CI'Sos documentos 
ouvido o di~oo Pl'esid•eute do B~ta.o.\o d<:! l\linas offici<\CS, jil tio ha plano feito e ass :ntado, que 
Gel'aes. .. cqn.::t;t de _parecere~ ,;cus sobr~ a C('ntr,tl, 

Não ,wjo, St•. JlrP.S'idente, n. necessidade de CJUnn:lo hnon o parecer soiJre o projecto em 
.:;er ouvido o governo S•)bre um pro.iecto que, d_iscnsslio: e n~m ao menos, Sr. pr~siucnte, é 
desde de lS::l:!, tt!m pn·ccer ravora,·ei da Co:u- possivei allegill_'·S·~ a naturezn. techoic:\ do 
missiio •.le Obt'as. sendo relator o Sr. Antonio ns.stunpto. pn:-:.l sobre clle oa\·ir-sc a opinião 
Olyntlro, e :Sübre· o qual a ::tctual Com:ni;:siio t~chnica. rl:• ad:n:~;istt·açiio, cont;~ndo a com
de O!mts-den pal'eoor· tão bem dednr.irlo e mi;;.são em ;;en seio en!tenheil·o3 da mais ele
fundamenh\ol(\, depois de dcti•lO CXI\ll\C e \';lrl;l Cvlll ll<?tdOCi;'l., COfllp!'OV<lda não SÓ nos ti· 
ampla e !umicos1\ di;;r~us~ão. tu\os urilh:u1temente conquistados, como no 

Que outras iuform:1ç:õe$, Sr. pre~:dente, S'lber de expel'iencias, feito, adquit•ido, em tão 
podel'à o go,·erno prestar a co:nmi::são, siniío di•ers<1s comntissues. (.'IJ>?iados.) :-
as. constantes d(\sr~la.torios ofliciaes e p~didos Demais e (l.\ém dessas r;u;ves, que tão sue
de ct•edito c.lo ::\Iinistetio lh Industria, in ror- dnt:tli!ente expuF., não me parece que a ca
mr,çii:!S essas que a commissão examinou e mar;\ dev:\ :tppro~·ar um requerimento que ::t 
estudou :~pplicadamcn.te, com.o tem demons- co:nmis"'1o \le.: iar•• não acceitar ; a Camara, 
tr·ado em mai~ de um pal'ec~r e nesse debate ffil) p:trece. não deYerà oiJri~l' a comuli~são 
ainda p~h'l. Yoz tio illu.stre relatm' da c:ommi;;. a ex::lmin:r!• e estudar de llo,·o aqui !lo que 
são, que iiio proficientemente tem defendido ella tão cabalmente ji~ estudou e examinou. 
o sen parec~r. em r·e"iPOSl<\ ;lOS deputados que (~lpoia<lo;, llwito bcn~.) 
o teem impugun.do? O outro l'ClUCI'ime:lto, muito menos me 

Ett só d<il'ci o meu v·oto para. que o pr~iecto p:ll'ecc poder met·ccer a npproyaçrlo da Ca
vo !te de novo à co:nmissiio, si esta assim o m:~ra não comprehcnclo, Sr. pre~ic.leote, '" 
julg-ar conveniente. necessidade de onvir a Cnmam, a opinião do 

A circumsta.ncia i o't·ocacll!. tle que o ramn.\ illustre presidente de ?.finas Geraes, que aliás 
ferreo que f;\7. ct..iecto dn,concessão em debate merece-me a mais alta con5ideraçào, devida. 
prende-se á questão d;t crise da Central e a niio só ao elevado cargo qne tão brilllante
sua norma\isaç_'io, segundo :1. pbrase coosa- mente exer~e S. Ex. como t::tmlJem MS seus 
grado, uão tem o Y<\IOr que attribuem-llte os -merecimentos de homem publico. Estão bem 
1tonr<1dos deputados que querem ouvir'" opi- delimitadns as espheros dos )JOd.eres lederal e 
1.liiio do illustre 1\!inii;;tro d:\ \'iaç,.i.o; e;:;sa estadual, pr..cisameote detiuíú:\ :\s objectivas 
opinião jã o conhece a commissi'lo ; já a co- competencias, para que sobre o nssnmpto de 
nlleca a Camara, couS.t<l do relatorio uo :!\li- noss.\ exclu~i\·a attribuição precisemos ouvir 
nístro e do seu pGdido de creditos para os a opinião dos JWesidentes dos Est,tdos . 
. c.liversos set•viços e melhoramentos d<\ Estra- P<\t'a que ou;·ir-se a opinião de S. Ex. 
da da Ferro Central ; e autes que o honrãdo quat;~do a Cam:\ra tem os elementos precisos 
_ministro, no _seu pedido de creditos, traduzis- para formar a sua opinião~ Será pC>rque o 
se os seus planos de i~eforma e melhoria dn.- ram:tl ferreo que faz objecto da concessão em 

,. , ,9u_!)lla JUfportant.issim;~ via·f~r~~a, jã. a C'.lm~- debate, é 11m ramal da; Estrada.de Ferro· Cen-
. ... ':.. ·. 
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tr~l ~ Nesse caso t.'l.mbem tle"iam os OU"~"Íl' :i.J O SR. BF.LISARlO DE SouzA - Não; porque 
optmües dos pl'esideotes de S. Paulo e Rio de [não é Alfan•.lega. inter-estadual, é marítima, 
J:\neil·o. e parn o ediricio em l)ne ella. ue\·e funccii)Oar 

D:u SR. DEI."Ol'ADO _ E' pot• causa do entre- o Bsta~l) do Rio couco:·reu com a dcspeZ<\ ue-
po'to pa.ra '\ ll.lf<mctc"'\ ele Ju'z cte F· · ceSS<\l'la . 

" ' ' ' • ' o' I ' ota. N~sas Alf:1Ddcgas fór;l, ~las frouteii'l\S, flu-
o SR. J;sr.I~AIUO D~ Sot;;:,\ - T(lmbom esta. Yiacs ou mol'itimo.s, ou ter!'cs lre!:, on Yejo 

razão não é pr·ccerleute ; a .\ l!imdeza por Sr. presi•lente, não só despeza:; inuteis, e 
estar sitnatla em Juiz de FÓI':l' u;\o esc;t pa á nctualm:-nte, injusti:lcaveis, como lambem, 
comr1çteQ.cia e i admiu1istra~ão do Go>erno I maiol'eS d!fficnld;\dea tisc.'\es, e signacs pre
Federa.l, do ~Iini5terio <h Fazenda., ::to qual cm•oores tle Ji1ctos mais graves do lliarga.
pez·tence, e o p1·ojecto não nfl':1sh nem emb:I- l mento à<:~ racuhlades tl'ibutal•ins dos E~t~dos 
raça o~ direitos liscnes da. Cnião nem o~ di- e do movimento <!o contrab:m•Jo. 
l'Citos tie Minas. Expostas assim, ~r. presidente, us razões 

oS" LUI"' DEr-r dá 1 m at;m·te. do men voto con~rarlo aos requerimentos que 
•·· ~ " 

1 apenas r•:lard<lr!llm em umn. segnuda. proro-
0 SR. BELISARIO DE Souu -E mnis Sr. g'<lÇ"iio elos nossos tr:1ha!hos ;~ vot;:ç;io de uma 

presidente, c é esta o• razão decisiva qne mat:!t'i::t, para cuja e::;::~ct;\ apre.:ia<;ão, ji;. tem 
torn;\ ocio,;o e intlispens1vel o requerimento a Cnmru-a os precisos c sutficientes dementos, 
do meu <li~tincto ami1;o, Sr. D·~tsi; o i>l'C~ecto ontro :lg'OJ·a D<\ ant\ly~e do pt·oj.,;cto e ua re
na§ 3o rletcrminD. que ~~m rela~ão r. hospe- rutnçi'ío chs ohj~cçõz~ 1!os t!h·ersos oradores, 
darh t.lc immigrantes, e oatz>:•:; depeudeucins rtuc ne~se debate e como scu.pl'e teem re•e
julg:Hlas ne..:•:ssa.rins pelo ;:;o\·croo do Est:vlo lado alta cc.mpc1encia, com que ~:studam os 
ele )!in:\;;, sc·j<l ouvit.lo t:> me;;mo gn,·crn·1 t!c assumptos sujeitos á noss:t ,;elibet·a,üo. 
l\linas, com o •ll\:11 o> <~oncessiotl<lrios entra- O lto:u':ldO depub!o IJCio Di~tl'icto Fed~ral, 
mo no necess:wio accoJrdo pre>io; isto é, o atacou o 1ll'••.\ecto, espcci<tlmento:-, pela noss:t 
projecto, na parte que se !'e fere aos !nten'sscs incompetancia, para tt~ttar da ma teria que se 
proilriawente f'Sk.dnae:;, ll•~ Cnião, respeita e rc,f~re, _no conceito d~ S. Ex. a um nss~t~1pto 
reconhece, os tliJ•eitos dlo go .. erno de l\lin3s de mtctm conrpetencla do p~der mumclp<'l_l, 
Geraes. em cuja dependlencia tica. e que esc•1pa, nb:wlutt\mente as nossas attt'I-

Sr. presitlente, não bn. pois rnzã<\ parn, buiçürs. 
adhlr-:;e o proj~cto ; e tt b:tnc:Hln mineira, da Di~cot·do tltl S. Ex., em face da nossa. Gon
qual um dos Hlals at!lotis;~tl,)s t•epreseutantes stitui~ão, e d:1s leis e üect·eto~ em viga~, co~
o meu pn-ticuhw nmigo o S1·. Gouç·alYes fu\.:. petenc!a não se presume, dertV<\ •h\_ .le1 e:>c!'I· 
mos, mr. esta ouYindo co:n tanta. ntleução, pta. Deb;\!de ~u pr•lCUL'?, S.t'. pre:;raente, na 
não dúx;~ria p: :~>ar ue:;ta Camam, ~l'Pjecto lei _qt!e org-aoi~On ? _ tllstncto Federal, UJ.?. 
ou disl)o:;!ção o1l'<lush•a. d~s prcrozatmts de nrt1go, uma dtspr.slç~w. qne ampare n opt
gl'aude c exemplar Es:t::..do da en1ão br<\Zi- uilio llo nobre deput:\do, e:;tabelecen<lo a com
Jeil'tt · nmla do q;!c é mineiro u e:>t.r:1nho uo petenck\ do conselho mnu:cipal, ou da. Pre
illustre cheli~ tia uanctu.la miueira e ao:; seus t~·ltnra, nue ~ãt' os 1lous orgã<'s do Poder 
amigos. ( Ri$0$) . i.\Innicipnl, no Di~tricto Federa I, p<\1'~1. a con

O SR. i.iO);Ç • .>,.LVRS RA.:uo;;- Por issc estou 
comltatemlo o projecto que jnigv ;:orejndiciala 
Minos. 

O SR . Lmz DE'l'SI dá um <tpa.l'te. 

c~tncessão 1!c ramaes fdneos, partiouo de uma 
E:;taçii.o da Estt'Uth\ tl~ Fert•o Centt·a.l, e para 
a conr.cssão tle ob1'ttS hydt•;tulica~, e entre-··· 
postos de arma.zem alfMltlcg:td(', ua. noss;>, 
b::t.bia. (.4-poirlrlO$} . 

A Camat-a. Munkip<tl, tem competeucia, ou 
O SR. BELl5ARIO DE SouzA- Não l}uero de- autes exchlsi"Vamcntc ca.be-lh~, proYet: as 

monu'-me tle~:\ •liscu:ssão, nc;;s<; :\:;sumpto necessid<HI~s da viação urbana. e ll<~ de ser 
da .\lf:tndega de Juiz de Fól'a; reputo ur;J dilflcit demi•nstJ·:u•, que. no projedo em dis
gr;wc erro ... sua crea~:ão, c,)mo tambem a de cuss:i.o, se dão os c;1,·actert>-:>úa via~ão urbana 
S. Paulo ; não compt·ehenrlo a. uece:õsidud.; dr~ dos t..amtooy~. que emlingu~em teclmica e 
Alfandt>:.:-as iuter-c~ta,[u,.r~s. ~ot·a das nosslls do 1Hreito administrativo, são vebiculos de 
ft>Ontci\•i\s, et:ct•:tvada; no iutel'ioP ,(,1 nos,;o ll'acç;io, <mimai, "- Y<'.JlOt' ou elech•icn., em. 
territot·io ; c só explico n sua cre:\Ç':1Cl, nas cir- re~m de bito.ta rtdnzidtl., e que se assentam, 
cumstanchts- angustiosas das noss:\S :1nança:; soiíre as ruas ou vio.s public..'ls, ou no l:vlo 
pela prepoader,tucül. d.a:; representações U.e delbs; pa.rD- coocessões\less.'\.uutut·eza, e que 
Min~s e S. Paul?, pela. iue:itavel ~ootlesccn- sirvam às necessidades ua popubção do Dis
deucw. co11l o forte (lSplrlto ~sta~lual , em tricto Federal, não ·ha duvida, que a compe
alguos cas~s it·reprimi~·el. (Apo:ados.) tenci;t J do Podez· Municipal, mu.s, par::t u:;o 

U:uA Yoz- V. E:.:. tem a mesma opinião· rnmal, da Estrad<t de Fen·o Central, des~t-
~t·e a Ai1~l.nueg:\ de .Macahé/ -· _ na:lo a ligar uma das Estações rless..1. ferro-VJa. 
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.. 
<:om nmn das ilhas do n<>sso porto, ~ujo re- e;:;tai.Jelecimeuto e explornçiio dos caminhos 
.gimen llet·tcnce t:l.miJem it Uui~o. não CO!ll- .!~ ftm'o no ter:·itorío u;\ Conl'ederac:.ão Sulssa, 
prehenrlo p<·r mn1:> qa~ em queira. ser ag:":t- estntue uo art. 1• o seguinte: 

•. <ln,·<:J ao nulm~ c!epn~t·lo., que a. competeDi:la, <'Não se póue c;:.nsli·uit· uem explol'ar ca-
pnr:~ tal e<)ncessito, rleix;~. ~c pertencer ao minb.o ue fet•ro no tet·rítol'io da Suíss:t ~em 
Po:ler• L~>gislaliYO d:t Relpttbl!e;l , ou, em casos t)bter-se pat•a esse tltn, em c:.ttl:\ caso espec:nl, 
(jxpn:~~s · n,\ lei. no Poder Execn.ti_,·o, para um;t couce;;sf•o p>r parte de Gon~rno re-
passar it ~~!JlH~:a dos. poderes. m•m!c1p.1.es.. (let·~.l. » 

?\o re!:'une:l 1mperwl, ·oa Ylge:lcl:\ (l.t let de Por este artízo, St'. preshl~ute, si vê, que 
28 tle OI1tubro tl'.l 1828, que era a lei org-;1nic:;l. ,1 competeucin. qne pert•mcin. nos e;1ntlies pas
dns lllunh:ipalitlades, no t empo da mnr.archia., >ou no Est:HlÓ Fíldcr:ll, c ele morlo _tão Cri
lei. Ollil é hoje aiuth\ :mb~idinri<t de to~!;;. a s;mte. qt:c 0 :wt. .,~. uc~S:l. me::tn:t lc:n. dcter
leg!;;hJ.·.ão :)\ltniçitú_l dr~ .ll:tc.>puulica, h:win. dis· mina

0 
seguinte: 

pOSiÇu~s :ln:~le;~as, uleut,:c;\S. :ts qne <'Ctn:tl-
mentc se onco:itnun na lei ào Distrícto Fe- «.\ Asscmblê:'.. Fedel'ai pórle rnzer ess1. coo
det·nl, e no enti·et.:•nto, sempre se en~u.~eu, ces~ilo. aind:\ mo~mo com op!_losi~.ão do cautito 
que no go~·eruo imperial, ou :to Cm·po Leg!s- con,;utta~lo e interessado.» ... 
lnti\·o rahi:1. razer taes couces>õe:>. A Suiss:I. não é snspeit:t, de mó. comprcheu-

As ooacc~:ões CO<:hrane3 e M:~nádemonstram são repnblic.'ln:t. fcdet':\th·a e democJ·:tticn. 
o meu l\~!il:ll'tO : lllll~ r~ila. p<:!]O decreto n. 1742. Pela lc!!lSlação e~: I'an~eirn. uc (JO \"O:S arli:\0-
de 29 .!e mn:·~ ~le 1856; outi'<\ pelo dect·eto tados e d~ mais se\·er:t ei:lnca~ão dcmocrat:cn, 
de 12_ ~le ma~o tle ~s:;s. . . tanto qn:10to pela. no~"<~ le~íslnçilo, llUC _.hi. 

E. Jà ;t let lllt)UIC!pa! <!aqnc:He. tem~o d1s- ~ citei, n nos~:~. competencm é ela:·:~ e ~er·f.:tt;~. 
punh::. como hoJe a le1 <•o DistrJcto 1-ederal, para :1. co:lce~~io tle que tr:1ta o pro)ccto, e 
que c!ispoe no art- ~1- nem se póde dizer que o CongrcsEo l'iac!onal 

E tMS co:~ces;;ões,-V . Ex . e n Cama:a. o 1 eml<\t~ça o dcse!H"úlvimeoto ela >ia('ão do 
s:\bem, não er.lln m:11aes da Estra!la de F~1·ro I mstrícto Federal; não ha. estrau:t mnnicipal 
Centl':ll; com respeito :1 •. es..~ nunca. houve que partindo de S.'l.popemh:-~, •:i. ter á Ilha do 
s~mb1·a de dn•i•h, que so. JlOlll!lm ser conce- <:io,!ern3.llor, e para ser,·ir ú 'l"iacilo t~rrea 
rhd:~s pel_o ;:::o'"erno liDpEiri:tl ou pelos gover-

1 
deSS.'\ zona, ao:; iuter~~:;e:; loc:tes •!~:;a. p:u'te 

nos pro...-mcmes. . do Dist:·icto Fellet·;ü, .1<\ temos as E:>tr::u:ts ele 
Em estradas de ferro mesmo a competen- Fen-o Rio do Onro, ~·l'ou tin e l'icrte, e em 

ei:1. JUil_nici!Jal não ê exp·lic_ila! como é a com- qualquer de!las umr<tmnl .. P"l'~imlo elo ponto 
peteucra p:\ra trntnr da na~o nrl:m:~a; elln mais couvt:tliente, resolvm o Ir,ter·~~se ma
não está clar:~men te e~• pressa. ua. !e1, Ci>mo n:cipal rle li~:\1'-Se u. llh:\ do Goveroa·lor 
por e~emplo, o s~t:•!co te!~~_raplll~~. ~e tele- a qnalqner .ponto do Districto Fcdet~l. 
phoutt:o de muolctplO; a_, la:. a Es•I~da de (Anoioclos. ) 
Ferro ela Tijur:~, que podta. se~· considerada. Í::s!rauas em rlirec<-ão Jntet'!\1 e p:\l':tllela. 
t·ram1cays • .1~orque se ~e:;en•.~l"Ja. sobre :t e..:'> · às existentes não póuc conceLler o cons::-lbo 
tr:uht <In. ~I.JllC:t, qu_e e qmt~t un:a run. ?~LO . municip(ll, por inv:\olil• ;\ r.ot~:t d~s~:1s estt::t
foi concedida pela mteuden<:1<\, ~o1 cooc~(,td:t das · ramal d;~ Centml mUtto menos pode 
pelo g-o,·erno federal, como o fol ::. :\Ietropo- coudcder n Iotenuenciu, porquo. pal'tintlo u:\ 
litnM. . zona u:~ Centi·al, sôo Congresso NacioMI tem 

Na leg-islaçã.o estra.o:;en'll.. ft':J-Oceza. hesp~- competeucia para 1':\zc::!-o. Demais. J·ll.l':t ser,·u· 
nh~ln, ~ it:día.na.. •~ c_orru)etencta ti:\S Mumc1- aos icte:·~sses propl'i:uoeute <h Ilha do Go
paht!atle:::, é Jr:lra (1. \'H\Çuo urbnnn, t ram1ooys veru(l.I.!OI' h:\ a. e~trnd:\ ch•cular que •le C:ts
cojos car<~eter·is~ico~jà. acp~ntei e! para por-mo! c:~.dura ,; estemlc até ai li . (llfuitos aJlOiculos). 
a coherto da obJecçM do Clta1' lets •l:t monar- ·\. Je•*hção do Impet·io. em ma teria de 
chia centra!is:tuns, e de um:'- l~epublica. nni- cst1·adas d~ f~I·t•o, co1110 a d•t Ropublica, lei 
taria como -a Fr:tnçn, fl'!Ull'Cl os f:xemplos, de 1 ~ de ontubt•o de 18S2 não sutrt-ag;\ a 
que. pn.t-a nê>s, _são hoje ehHsicos dos Estados- tlout1·iun. ela. competencia n1unicipal. 
Uu!d?S e_ d:\ S~:s~a._. _ , .i : o s. TltO)IA7. Detn~o - Eu DiiQ "t"ejo na 
N~, E~t::cln~ L nulo., c~r:' se~uu:t..:'s recla- citação desse elemento lnstor:co soluç;io para. 

mnc:oes da l:\\"om-a •lo .~ui, ceutrnh:sou-se no ·t:- t 1 d comMteocia 
pouer feder:\!. no Conzrew e no ExecutíYo a. que~ "0 nc ua a. •·v · 
as tarífllS e :l fise;•lis:u;âo das estt'a<las e!e ferro 0 SR.. BEUSARIO DE SOt:Z!\ - A legislr.çi!o 
embor:l. cor.cedidas pelo E;;tado qua lã. já exis- do lmperio, perdoe-me o hom":l.tlo deputado, 
tiam untes da iodepencl~nc!a, o~ plen:~ po,;se rião entrn aqui como elemento hi_storico:. n~o 
de tod:ts a.s faculdades. que o pacto feder:U, est:i l'e'l"og:td:J., seg-nouo :J. propr1a Con~tttu!
a-penns consolidou ; M Suis...c:a.., o paiz .e.xem- çii.o de 24 de fevere~ro, que nas su~~ dtspost-

- piar da..fórmn. federativa, o povo dos cantões. <;ões geraes prcce1tuo. que contmu:lm_ em 
\,_~ .a. !ei ue JSi2, aind:t. em. ~igor~ a re_;;peito ~o vigor, emquanto niio revog;tdas, as leiS do 
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::.ntig-o r<.:g-imeo no flUe explícita ou ímpliri-~ O SR. B;;:LtSARIO l>E Sot:z,\ - S:-. presi
t:l.m<)nte nã.o for contrario ao srstem:t de go- dent~, o aparte do honrado deputado ieclla <l. 
vernt> tirm:~.tlo pel:t Constitui~ão e aos prit:ci- questão. (Rõso~.) 
pios ncll•t consagTados . Si a. União pôde pelo O!'f!'.lO rlo Poder Ex-

Pelo decreto n. 5.561, rio m.inisterio do ecuti>o fazer or~mal, ~ t.;nião, pôde tambem 
immor!at Vi~conlle do l{ÍC\ Branco. dess.~ lei pelo orgiio do Po:ler Legislath·o e co:n san
oompete. :ID-gg,~~r~ ger;~l a ccnce~ãu de cç~o do Executh·o f.1zer e33<\ conce.;;~ilo . 

-'USh·au~..,."tle Oii:"l'~.1_lll~~ 1111e circumscript.1. nos I~to é lo~co , é uma dedu~;Eo r igorosa do. 
l~'lttc~ i!umritol~irvrincia l, qu<:nrlo espe- opinião insus~it:\, e valiosíssima do honrado 
cit,ll!lcnle destiuadas á ::tdministr:l(·ão geral •íeputaclo pelo Dis tricto Feder":\!, que primeiro 
co § 3' , qunndo constituem prolongamen- lev,mton a. pr<:lliminar da noss•'- imcompeten
tos :!ê e.;;tmd<lS do ,go>ct·no, no art. 3'• t!:\ cin.; c quê ;1got·n nobremente reconhece :t. 
lei. nossa incontest:n·ci competencia. (A.llOiC!dos .) 

Niio se pOde uer;r.r ou contestar, com vanta- O Sn.. THO)!AZ DELI'!::\0- Eu não posso res-
;.!em, lleaute da Consti.tui~·ão e <h~ · lcgisla~;.lo pondera V. Ex. em apartes. 
t (m·O- \"i:1!"Ía em >igot·, e d:\ lei co Di:>tl"iCIO S:t. BEL!SAI~!O DE Sot:ZA- En e que estou 
Fedet·:,l, o qual se:·á um &t<ldo só quando respondendo nos ap:u-tes de S. Ex., ou antes 
rcnlil.1.r-se a muànnça da Capit::.l, mas que deduzindo deites as coosequencias de iocon
o.inda o 11ii.o é, que a comt)(llenchl. pr.ra. con- h'<•llictaxel rigm· lngico, de e>idcnle clnr-ezo. 
cedet· mr.;o.~s da Central r!o Uistricto Fec!cr::tl c que se impõem :t. tod<.>s os espíritos, na 
parlence ao Congre~so Nacionai e aos Esta- !o1·m;t impressivo. de umn pt·ofuoda con vic~ão, 
Llos, uos casos previstos na lei de 14 de ou- que sempre aliàs pârece-me ter sit!o n.-<l"
tuhro de 1892; logo, não contcst<•nllo ni:l- s. Ex. =i:; 
s-uem. l)ue :\ferro-via de que tt~(t•l· o projecto E V. Ex. Sr. presidente, deve coropl'ehat
e um I":lm:tllla Centra:. com o C..'U'acter adrui- ucr o meu empenho em reg-istr,u· as opiniões 
nistrath·o e voHtico, a. no>~ comJlC:tench\ é do mestre deputado, em pr·ojecto que a ltecta 
clra, ê tel'minante. perfci!aruen te fundatla tt.rubem os inter·esses do Districto Fcderol ; 
nn lei, comC\ muito bellQ o enlenc!eu a. illus- nesses assu!nptos. a p::tls.vra de S. E:t. não 
tr::td:t Commi~siio Lle Obras Publicas no seu tem só a muit:t. a.utorklàde que sempre lhe 
ptu•ecer. reconheci, reveste-se alnd:\, si li posst v.el, tle 

O Sn. Lcrz DETSt- O Go>et•no pôde fazer o tn:\ior ou pelo meu os de mais extens:t (• uto-
ramai. riLh\de, porque S. Ex. "é um chele de partido 

O Sr.. BELISARIO nt:: SouzA- Sr. presidente, 
o ;tpartc com que acabr~. de llourar-me o meu 
di5t il~cto amigo deputllldo por ?>liuns Geracs, 
:exprime a opicião, para mim, sempre auto
risad;: de s. Ex. e q1w é tamberu ·a minha, 
soke a incompeteuci:.~ do potl•~r municip:-tl 
p:tra tazer semelhant·e conce~ü.o. (.-tpoiados, 
muito b.::1;1 .) 

Já rei:Hl. o. discorclia. no campo dos impu
gnadores do projecto. (Risos.) 

0 SR. T I!O:I!All DHLFI~O - Nfio b:t ne
nhum:\ desh:lrmonio. entre a minha opinião 
e a do nobre deputado, nem hn contradicção 
minha, :\cceitaudo para mim inteiramente o 
que ;tcab:t de dizer o nobt·e deputado. 

0 SR. BELISARIO DB SOUZA - Então, St•. 
pl'esidente, o nobre de•putado pelo Districto 
Fedet~:l, a cujo aparte respondo, tambem 
jul~:t. que nós temos compet~uci:~ IJ<'It-:L couce
det um mmal, não ht\ pois mais ninguem 
ncr-se caso. que dereuda a opinião que S. Ex. 
professou e que agora abandona, a da. com
petencia. do poder municipal, para a concessão 
de que trata o projectó. (~1poiados, muito 
bem.) 

O Sn. THO)IAZ DRLt'I!XO ~Acho que n Uniüo 
.~ quizer·póde estnbel-ecer esse rnn1al. 

cn.i•\ <-piuião influe no animo de seu.s amigos 
políticos e no Consalho Municipal, hão de 
rcíl.ectir as opiniões de S. Bx. sotn·e as
sumpto, que ê t.'tmbem discutitlo uaquella. 
Cam:tt'l.\. 

O SR. Tno~mz DELFtxo - Esses nrgumeh
tos de V. Ex. são magniflcos; impr·e~iOUM\. 
a Cn.mara, <lcmoustrando o caracter lle im· 
po.rcinlidade dn.s minhas observações. 

0 SR. BEUSARIO DE'SOUZA - Perdoe-me O 
nobt·e deputmio, não b<\ nas minhas palan':\s 
nada. que possa irritar S. El:., que de leve 
siquet· po~a maf!oar S. Ex. ; eu não posso, e 
não vae nisso disprimor de corte;:i;\ p:tt•la
mentar. sep,'\rar a individualidade política. do 
nohre deput.1do nest:t. Camnra da situa~ii.o 
politica do Distl'icto Federal, como cllel"e de 
pn.rtido ... 

o SR. THO)f.o\Z DELFil'm- Isto não tem nada 
com a questão. 

O Sn.. BELtSARIO DE SouzA - Sempre tem 
algum•\ cousa; ê que S. Ex. não tem agora., 
depois dos seus :~.partes, c dos qua·!S tirei as 
consequcncias logicas, a mesma opinião que 
tiuhn sobre a comR:tencia do poder munici
pal, mas que S. Ex. mesmo l'econhecc não 
poder mais defender á vista dos·seus.a.partes; 
opinião est~, Sr. presidente, que reputo como 
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disse, '\:lliosissima e insuspeita. (A2>oiaclos ; 
muito be1a . ) 

Yenciclu, Sr. presid·ente, a questão da 
nos;:;~ çompeteucia, passo a examinar o pro
jectc e começarei pel~ questão unica, qua 
estú e111 debate, uma yez que ninguem con
test;:~.; ·n utilid;:~.de da m·~did"' q1.le l'n r. objccto 
do projccto '" conveniencia. ou inconveuien
cia d~ ser tal conce~;:ão explorada J>Ol' p~u·ti
cula:::-es ;\ conveniencia •Ou incon>enieucia em 
ser elta realisada pela União, directameute. 

:::r. presidente, em viclção rerren,, em nave
gaç·ão J!u•·ial ou ma!'itima, emfim na intlus

. tria dd transpot·tes, n.in•ln. pro!"esso ;l opini:io 
que :;empre snstcntei na Assemllléa Lcgisla
t i>n do meu Est:.1.do, na R.epnblica, como uo 
imperio : ao Estado u1io cabe a miss~o de 
merc:1.do:::- de trau:;portes. ; portanto, incumbe
o de'\er, mas conforme a mis:>ão e ftns de sua 
funcçi\.o social. ole anin:mr, de de;,pertnr e do• 
auxiliar a iudnstri:1. p:u~ticul;u• onde cli:~ se 
m:mifestar e do assl!glll'tlr ;\sua m;1i;; lin<: 
e:tpau~ão, qunu•!o ella :;e j:1la-a!· ou sentir-se 
apparelbnd•• de meios p:arn. e~"pior:1ção dessa. 
industria. (.~liuito be,;1 .) 

Desde o imperio as lleis de garantias de 
juros. de subvenções kilometricas, de zonas 
prh·i!egiatlas e de ont:•os c muito importantes 
fa"ores, tiveram por fim despertar e :1uxiliar 
a ·inaustri::t p~.rticnlar, a é nntur:1! e de lhdl 
compreheusão que o i ;o i cio d<~s ' estradas de 
ferro aqui, como em todo o mundo: fosse 
cercado tle taes desconfianças de tão extraor
dinarins dilliculdades, q1ue os governos clla
mns~em a si a. execusi;::lo de taes melhora
mentos antes como instr·umentos cffica:~es rle 
acç.ão politicn, do que c:omo emprezns de via
ção, com intuitos comm(~rcines ou indnstriaes; 
& t.'io aniscatla c tão. anunzes el'<'m e5sa:; 
tentativas, que cutr.~ nós, como em tou:~ a 
parte, foram com1Jatio.l:ls com impli1ca vel vi
gor, por homens superiores, pol' verd:J.tleirvs 
estadistas . 

. . . EJitl'e- nós;- logo etif principio, grn<:aS a 
e:tem]•los cstt·nngciros, n inici:niv:l. paJ'ticnla t· 
foi n•) encontro dos ·poderes pl',winciaes c 
geracs, para a conccs~ão das j1rimoir;iS li
nhas ft>rre::>.,; e mals O'll menos póde-se dizer 
que n >inç::io brnzileil.'<', ê o l"C5nlta•lo tla 
acc;ãC> simultanea da, iui(!httiY~\ pnrti~uhw c 
do Est:vlo e si o ~xnmin:u·mo~ com espírito 
d~sprivinid<? e investig.ador, n no.s>a leg-i.>la
cao. fcrro->J;l, veJ'Clllos que temos progredi<.! o 
mu1to. 

tares de poucos recursos como eu, ficam as 
vezes 11:1s ~cueralic.lades, nas id.las geraes, 
( niio aí>Oiadós ) e si a iuteoçf1.0 de V. Ex., 
com o seu a.parte foi esta a de npontm·-me o 
escolho, onde o critico a que me referi via 
tantos naufrag-ios. agr~tdeço a V. Ex. e entro 
no caw concreto (riJos), pn1·a o qual aliás eu 
murchava em linha certa. 

Pol'qne é um ramal da Estrada de Ferro 
Centt·a.l, dizem os honrados deputados, deve 
pcl"tencar :to governo, a. coustmcçiio da obra 
e ~car sobre;\ de1;ondencia. da administração 
dn Est1·ad:\ de Ferro Central a SUil exploração. 

Felizmente, St·. presidente, fl!U'a os pro
gt•essos da Yia<;>.;ío ferre<\ no Bl~•zíl, vieram 
tarde os propugnadores de taes opiniões. os 
defensores de tão perigosa doutrina. 

Si tal doutrina fvsse pra.ticada. a viaç.ão· 
fet•rea de S. Paulo. Minus. Rio. Bahia. e 
Pernambuco estco,rÍ<:l. (l.ind<Í. em cmbryão, 
(.J,1,oiados. ) 

Ltnmaes da. Estr:t•h· de Fex·ro Centml fora.m 
em todos os tempos concedidos a. emprezas, 
a pat'liculares; o ramal do Sitio a S. João de 
El-Rei. que ê hoje a Estrada de Ferre do Oeste 
de i\]inas Geraes, emp1·eza tiio fu•m·os<\, que 
mereceu do Estado do Rio de Janeiro um em
prestimo em dinheiro de 3.000:Ll0tJ$ ; a de Juiz 
de Fóra. p<'l.ra o Piá11; as es·~t-adas Comm'Jl'cio e 
Rio dns Flores, União ValellChna,sa,lta Isabel, 
Sant':\.una do Pil"ahy, Leopoldiua. e out1'8S 
muiias, o que são sinão ramaes da aciual Es
tr:\da Central elo Brazil ~ N~o foram todas 
essas concessões requet"idas. obtidas, rea.lisa.~ 
•las e expl0radas por pa.rticulax·es? ·. 

O Estado sõ tem feito admini:>tl·.niva.mente 
rnmaes que. por suas excessivas d<:spezas, por 
suas extraordiuarias diHiculdad·~s . não ten
tam a iniciativa p:u·ticular com promessa de 
lucro ; como o de La.fayette a Ouro Preto, o 
de Ouro Preto a i.\·Iarianna. para nii.o sah ir do 
Esta. do ele >W·:.a~era.es,q ue tão brii hanternente 
o m~u amigo õ Sr. Detsi representa, e que, 
uão tendo sido levado a efieito pelos que o re
quel'er-;,m, estú sew1o executado pela União, 
apezar de ser ramal C;l.racteristic..'\mente 
estadual, e de import<lr em ~omma. :wultadis-· 
sim:~,. de '1.000:000:=- approxinl<tdamente. 
(I J•úiado:;; muito be"'· 1auito bc;,; .) 

OS::::.. Lurz DErsr-E:m relaçiio 6. iniciath·a 
particular Y. Ex. não será m;;is adiantado 
ao que eu ; mas agor~., não se tratt\ de tllco
rias, mas de um caso concreto. 

. Na~ estradas construídas e a\lministl-a.das 
pelo governo n:1. Bahia e Pernambuco, ha 
secções que $ã.O do Estado, e outras que per
tencem a emprezas particulares. e isto sem 
dt•svanta.gens nem embaraços p:wa, a.adminis
tra.<;>.iio publica, e com evideme economia de 
dinheiros publicos. . . 

Sr. presidente, neste ponto a minha opi-
nião ê a do i\linistro da Viação, que aliàs foi 
tambemquem primeiro deu parecer favoravel 
ao pro.jecto em· discussão, porquauto a aciual 
.commissão estu•1ou e examinou os di'l7ersos 
projectos que· mais ou menos appro::timada'!! 

. O Sit. BEL!SARIO DE :SouzA- Sr. presidente, 
o aparte do nobre depmtado. faz-me lemtlt•ar 
o que li em um critico de oradores parl:1.meu-
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mente ou mais ou menos directil.mente se das economias indispensaveis pelas reducções 
prendiam á crise da Centr!ll e á stw. resolu- de excessivas despezas, unico meio seguro e 
ção, iá encontrou o projecto que o honrado efl"icuz de equilíbrio or~.amenta.rio e de ' 'alo
deputado por Minas Ger-aes está impugnando, risa.<;ão do uos~o meio Circulante. o :trrenda
relato.do; com parecer f(l.vora·:el do illustr·e mento das Estradas de Ferro da 'C"nião seja 
deputado o Sr. Antonio Olyntho. (..'lpo!(HJ.o.~.) proposto . (.-1.fJ() iwlo<.) 

S. Ex. ai nd~t nãv mudou de opi~:ti&o; no seu ~·la.;;, infelizmente, Sr. presidente, tudo in-
relatol·io. S. Ex. aind;1 a mantem inte%,'1'a.l- dica que a camara anda afi'astada desseca
mente sobre as vantagens da iniciativa par- minbo; e a prova melhor e mais eYidente 
ticuhw, sobre a aet;ã.o governamental e ad- está n:t discusslio do pt·esente projecto. 
ministrat int em obras publicas. Ninguem ainda c"ntestou a utilidade, a 

E' n:<tnra l que a inici:~tiva particular se necessid<1.<le, e até mesmo a urgencia das 
e.~erç:.t sobre projecto:; l'emuneradores, de obras constantes do projecto : ellCJ.S não im
expl.oraç:ão ferro-via, e é isto util ao goYerno. portam em um real de r'espeza pal'a o The
que assim mais là.cilnnente poderà. não só souro Federal, niio teem garant ias de .iut·os 
prolongar a Estrada de, Feno CC'ntral, cvm'' nem suhvenÇ;5.o kilometl'icu. U<'ffi privilegio 
executa.r e construir outros ramaes, cu.i:.t de z<,na ; não pedem os concessional'ios ne
necessid~•de política é evidente, n!as cujas nln:m f;.'l."'"Or além dos favores ger:.t<:s da le
vantageus ec:onomicas dle f<\C:il e prompta t·e- gi~Jação em vigor : o que ê importnnie 
munel'!l.Çé.o sã? nullas c.u insignilic(\.ntes. re..-er~ão par~ t\ união, som onus do especie 

Não são só os principios, nem a theori~ .• alguma em um. prazo t•eL., tívamente curto e 
que aconselham a pass:tgem do projecto ; o rt>alisaçãodo tratego peln propria Estmda Cen
estado do Thesouro Public.-o, e o proprio es· iral e no emtnnto pretendem alguns Srs.depu
tado da Estt·a<Ja de Ferro Central tão pro·' tados que longe de dar-se a conce~~ão deve-se 
fundameate desorganis;ado, tão acerhamen t~! m:··ndar fazer as obras por :l.dministração, 
discutido e criticado n·~sta camar-J., e na. im- ~ onerando o Thesouro; e neste sentido o meu 
prensa, aconselham no caso vertente. a pas· distincto amigo o S1·. Gour:alve:; n.amos pro
sagem do pl'ojecto que irá concorr~r paJ-,\ poz uma emenua,que l);lSW a •~ualys .r. DeYo 
n.lliYia.r n. crise da Cent ral, e para sobretudo porém.decla.r:wde$dC já. •1ue accei to a emenda 
"'"tisíazer a imperios.ts .. e ino.di<J.Yeis nece>si· de S. Ex. que d iminue o pr·azoà.a concess~\O, 
dade~ de nosso commer.cio, em uma. crescente mandando contai-o da da.t.\ da assignat\\l'a. 
e extraordinaria. expansão. (.ilft!ito bc;n .. ) do contracto. · 

o Sr::.. LuiZ DETSI·-Então iire as conse. ~r . pres.idenie, 1~ão sei b~:n si l~o~e.J?OS 
quencias· proponha a ....-emia. ap1eseut..1.1 emenda". ou me:.!no ptO.J~~;,os. 

' par<~ obras de tanta tmportancta.. e de tanto 
O SR. BELI:>.\Rio DE Sot;zA-A propostn. de custo, sem fixar-se ao menos <J limite do cre

venda ela Estrada d•a Ferro Cemm! ficar;\ <iito nue é dado ao ""onrno pat•a. a ro~alisaçii~) 
par::. o nobre deputa.do ; i.ão irei alem r\o das obras; a emend; do meu illustre :lmigo 
arrendamento ; quando julg:tl·o obra pa tri- nutot·i:ia o "'overno ~ r~alí$ar a con~trucção 
otica. e ut!l ; a\iis reconhecendo as circum- de tlm mtll~l ferreo. ([Lle partindo das imme
st;mcias políticas , q t~e torna m a Yenda di:!.~õcs da Estaçã.o \le S:t;IQpemba v.:~ termin<1.r 
impossiYel e o arrendamento di!ficil. (.·lpoi· na ponta da. Itibeir"' da Ilha J.o Govet·mtdor, 
ados.) e bem as!:tim estabelecer càes. dúcas. molhos 

O Sn.. BvE='O DE A~;o;~.1 o,\-EU acho que •~c a traca<:ão, armn.zens. c m•Íis in:>tallaçües 
se pódc encontrar a soluç:ão ;;em venda. nem necc~s.u·ias p:t:::t ~ ::erv1~ comple~o _de c:~:rg"a 
arren·iamento, melhor:amlo :~ :v\ministração. e de:'~ar:;ra e depostto de. merc..'\•.lortas rlcstma-
(A,<íi«dvs.) das a Alfaodega _de J UIZ de Fvra. _ou a c-on-

r tracta1· esses serv1~'os com o engenlH!tro Ayres 
O Srt. Br.r.tsAtuo DE :Sollz,\-::\em eu di;!o o Pompco de Cat·v;JlllJ c Souza ou quem maio

oor.tl"llrio mas o arrendamento no qual aliás re~ vant<\!!ens (\!ferecer; m::~s. Sr. presidente, 
jâ. tinllc m pensado uoi;;l veis estadistas rlo im- para a reàlisa<,J.o ele tão dispendios::.s obras, 
:per!o, pót!e s~r a eondi<;":to b:1sica. de um mio abre 0 necess:lt•io cre:~ ito. nem para esse 
pl;.'l.no serio () proveitoso de nossa reorgo.ni- fim a.utorisa qualCJ.Uf:l' provitlencuJ.; o q1~e 
S(lÇÜO tinnnceira. vale a dizer, a emend;l si passar como esta. 

O Sr. Francisco Bclisario. quando Ministro não p:t.>sa.rá de uma obra, em projecto, em. 
da Fazenda em uma ::;ituaç1\o financeira muito promessa. ( . .<J.poiados.) . . . , 
menos dilficil do que ::~. actual peusa.v:J. nesse O go\·erno mesmo, n.mda que qutz~e fa.
meio com um excelle:nte recurso para alli- zel-a administ rativamente, não o poder1a, _l)Or 
via.r . os encargos do Thesouro, augmenw.r- nãc ter verba; teria de a::;uar:J:tr a pr9xuna 
lhe. as r~ceit<ts e assentar os orçamentos em ~· reunião das camo.ras pal".l. ped1r os me1os. 
bases estaveis; é natural, portanto que eu- Sr. l)residente, a emenda dô Sr. 0onçalves 
trando o Congresso resolutamente no caminho Ramos cóncretisa. o pensamento dos tmpugna-

C:.m:.::. v. v 52 



Câm!Wa dos 00l>ut8dos. lmp<esso em 27Al212015 15!12 • Página 35 de <11 

dores do p~ojecto , fixa. :-..s opiniões dos ora-' o im!)osto sobre a renda, em um paiz onde 
llore~ e do; que teem sa muuircstado em a.oat·- l não ha. capit:\Ji:;!.a,;; um imposto soure as apo.

"""" tcs : rt-.r..(}.Ultece&4()!!os. sem discrepandà.. a I !ices. c•·eando assim para. o nosso credito uma. 
: --;urge~e.~idaue da..~ ob;-as. 3. uue :;e ' fundadn. e mereci~1a descontian~~ ~ 
· · rer::re'b proj~t<fl ma$ entendem. q_tte ·u~o ;~ 1 :\ reduel;:io. me:;mo inuirecta. dos juros 11os 

pa.:·ticu!are:; ou as emprezt•:> mas Sl!:t ao l!:J· : fundos puulicos pur meio de impostes, e nas 
v'eru::. imcurube rea.li:;al-as. - 'l tet:.~s fina.nceir~s dos po:_os, o. s!gnal se-

o "~> Lt· . D ""' _ ·' ., . . ,. ; ú • . g'Ut'O da fallE:ne•~ ou entao o dti'I!lto do ca-. . -... u . E , .. r .,~ ?O .. ' eme .. c.a. e :,.el . lote. 
~ss~ rn.mnl feito pot· part!cu!ares ou polo go· l A COll\'Cl-s-ão. sim, e.~sa C:· recurso llomesto, 

erno. j mcdhla financeira. e ecouomic.•, e no emtanto 
O Sn .. BEr.IsAmo DJ:: Sct:z.;.- O r. parte do . de,·e ser pt·;üir:l.d:t, quanco ·~ cit·cumstt\nctos 

uob:'e tleput;vJo por ).Jlín::.;; tra;;;a prcd~amonte i lln:\llC{'it·:l.s de um p<liz e de UJllil. dn.tln. situa.
os limites da discussã.t' ou me.1hot' :l,·ttinge o i çâo no~ morcuclos a imiic.~rem; niio é o.rbi tra· 
pouto culm!nante do deb:tt:!. por is;;o \'. Ex. ! l'io.. ni4,() púàe rugil' ao imperio dos priuci_pios 
me p~ruo~ de uei I e insistir. aín1la mesm~> .:o1•- , sc!entltlcus. 
rendo o ~·i;;co dt:l r:!pef..ir ulguu:> arguwecw:s l Entre nós il\<emo~. ele accordo com estes 
adduzido>. 1 pl"iucioios a que, com t.1.nttl. 1orluua l'ealisou 
~ão se p~oüc. Sr. pr·esidente. nes-.~ proji?cto o fioo..:!o Francisco Beli~n·io . ( .41•aimili$ .) 

destacar o lõ.ICl;ll rerreo d:tsobt':1.S hrdr<~.ulicas I Qunndo, Sr. ptesidcntc. p;)t' imperios::.s 
e ouu•a..;: :1. >·e~l i<>:~t· n::t liba Jo Gon:m:;t!ot• : " contider-J.~-úet: . do ma i.; e!et":ulo p:l.lrioti~mo: 
:~-llli1l não tem r.em poóde tc1· Yalor indu:ttr ial · pul' :>.!13-S razões de ecou•Jllliu, somCIS Clbri~<:ldos 
nn·;l. de ~uu immecli~tn. corr!:la\'âO Co•m as I a addia.t· serviços da. 1r.ai(ll' import:mcia; a. 
obras rio entrepoHo nn. !lua lio Go,·em~tllor; de~organi~a.r a!guns qne .h existi~m. e a. 
po(le-se mes::to :t!Ut·m:lr qua a primeira ('uu· r~jeiUl.t' tantas pl'opo~r.as. uteis. justas ou 
c~.ão e a._Jwimordio.l n•eces~idat1c desse 1-amnl, ,iusti!icndc:.s, será justo que embu.l·acemos a 
liga-2e n:; nece~s!d:tdes das ob:':l.s projecta.do.s inicia ti v:J. pnrticul:~r? 
d<l. llli;t d(' GO\'CrnuJ.o.t· . CommeLtendo aos encar;;tos do Tllesouro. o 

E de dll:t.$ uma, on o go>el'!lo· ha de fazel' o oue ella pretenUe realisar?, 
ramaL ct!j;\ importancia de cu!-to não será • Quando a economia e invocadl'l, c com Cun
~x::essh·n l' ~m ~e1_:1 roealisnr as ~b:-::::: ~yd1:au· I dat!as razões. J.e um~t ~vi!.!encia met•idiana, 
l!CZS. qne ;\ttm_c:trao s:o:nmo. extraoruwar!u.o pnr;t combatermos e reue:la.rmos os augmen· 
que \! t: ii~cil e q u:\Si imprat.ic.-a>eluas ;tctuaes I tos de Ycncimentos do runcciona.lismo; pa.ra, 

·(lircurstauc~•s uo Thes.ouro. ou eutiio en~egar retir.w da União os ser,·ic;r.ts de inu:1igrac;ão. 
a construc<;ao do mrno..I e das ou n-as obro.s 

1 
pas;aodo paro. os Estados. que nem todos 

aos pa1·ticulares que as requcl'eram. suppo!'t.'\m taes encal'I!OS: par;~. sus·mr :1. con-
A iuêa c.le:~e ra111al é <mt!~a, !oi. creio eu. 1 strucç-:io de obras pulJlicas n;t maio1· utilidade, 

propost:l. em tempos aindo.. do imperio. pelo para suspender subvenr:ües a. c.:ompanhio.s tle 
emin,•ute engt:nileiro Dr. Jo~ Teixei:·a. Soa- naYega~ão, u. esrauclcciJneutos de ensino pro· 
res que nus obrll.S da. Estrada <le Fe1·ro do tissioual c teclmico. a. in:<titutos ~cíeutificos e 
Para !lã. tito alto e!ey·ou os creditas u;l. en:;e- lyce\lS: quando a Cumar~t oucclcce a tão no
nlHn'i<~ b:-::.zileit·a. x·r::;J.liizmu\o ntl.Iniruveis tm- bl'C$ l!l:;pil·•••:ões de economia . .; ,lu>to sobre
b3.lhos, qu<::oos en;;enbeiros cstl·angeiros pa- cnlTegar o T!Jesouro, <'Otn uma despe~~. que 
Nciam im;lo::;i,·eis. (.4poio.tlos.) nem uo menos s:tuemos exa<:tnmcute. qual, 
_ ~ropo>tt\ ent[,,, reclamada sempl'e. to.l mas que será scgura.menLe superior a 3tl mil 
tdea nun.:-.:. t~ve exec•u~·ão; quando mais pros · contos '! 
per:JS eram us noõs;l!; condic;&es financeit·::.s. Que os orc;:tmemos estio :1. exigir tcducc;ües • 
.quando mais lbl:;nu<~. era o. situao,iio do Thc- aiuc!n. as ma.i:; dolor<Ras são <los úi,·cl-:;os Es
souro No.cional. (Ai.Giacios .) tados: e os ue seni('-<~:S fedl!l':tes d:~ m;\ior im-

Como pretcuuer a execu~Jo de obras ião port:J.ncia. e um:~. vex·dade, que te<!as tentem, 
c?st.o::a$. ~r. presid~~te; qu:mdo ~ Tbcsouro que W~'o::s veem; que totl...s procla.ma.n: e _con-
1\<>.CJono..l estil em ta o apertadas.cLrcum.-t:m· ressam . ("lpoiados .) 
·cias, t.1u c:xcepcionn.lmente - :;ro.>es, que o E não 8Ó, os ser>iços ordinarios. os ere
illustre ~Iin isu·o da Fa.zent!a. espi1·ito con:;er- ditos extraordioarios para os diversos mi· 
-va.dor, cll·<:umsp('cto. Inimigo de ionovaç-ves nistorio$, e para. a.liquiaa.ção das <le.~peza.s d3. 
em ma.teri:l tributa.ri:l. não hesiia. em pedir guert•a. civil a.ttingem sornma cousidera.vel; 
â.s Carnaras, pagamento em ouro nas Al1\l.n- como pois, agora, que sõ o MinistGt·io da. 
deg~\S, o que ê uma nggl"J.vação incli.recta do Vioçü.o l'ede 15.000:000$ pa1-a .a Central, 
iodos os impostos, utn vexame para o com- cJ·e:tl' mais uma despeza de qunsi dobrada 
mercio. e um novo so.crifi.cio para. os coosu- importono;ia. (.rlzJ(Jiados.) 
midotes; quando o iU ustre ministro não va- Sr. presidente, é tão profunda. a. minha 
·Cilla em propor pela ll'l'imeira vez, no Brazil, convicç;.1o sobre .a.s dilliceis ci.rcwnsto.pcias do 



Câma•a dos Deputados. 1mp1esso em 2710212015 15:02. Página 36 de 40 

:SESSÃO. Ell 2í DE S!::TE:UB::.\0 DE 1805 601 

Tll~souyo. que sl as obras e melllOr:l.mentos. 
de que tta.u:. o prnjecto,. não pudessem ser 
realisaths. pela iniciativa~ particulo.r. ou vo
tari.a co:~tra. ott ao menos pediria a de· 
,monstl'::.,;;to ch1. urger.cia ioaui~vel de tacs 
'óbras ! r:-lpo iarlos .) 

F. :tind:1. hem. Sr. pl'l'Sirl('nte, I]UA n!'-<:t.e 
poato da, pre:crencia. Q.ue c.!ou {t iniciativa 
pa.rticu:ar <-stou com a opinli:.o do honm.do 
Ministro :Ja. Vi:,~.lo: que nq seu relatol'io. 
m«is de um o. vc;c a prod::1.m:1. e incalca. como 
meio er:;c<'z -para ac\•roç:oar o 'Pl'('zresso 1\a 
no~;;a. via,~ão ferrea.. Par:1. o illusLra minbt:·o 
o Est:•.do sô deve re:\!i~ar em materia ,le 
viaç:\:o íilr-re<J. a:> e~tra.Uo.:;, que não tentarem 
os capi:.ae:; p:nticulai·e:;. com promess:J. de 
segura l'1'11lUnera~,:iio; ~lefenc.!endo, p<)iS. o 
pro,iecto. c· ·llCOl'l'O p:~ra a reallsa~ii.o ua üiêas 
do Sr. :-.-rin!st:>o da !n(iustri<l.. · 

Sr . p1·e.;;itlli<ntc. em :~ .p,~rtes. insistem os 
nob!'êS ctepu;ados pel•1 Districto Fe:iet•:ü e por 
.Minas Geraes. que tl'l'.ta-se de uma. lei nesso<l.l. 
dizem SS. Ex.s. , por m;wuar cont>'<ict:w as 
obra:; com certos e detet"miuauos indiv\duos: 
esquecem-se, por·êm, SS. Exs. quo no projecto 
o goYerno é autoris;tdo a ccntrack~r com os 
engenhe!l'OS que sollcit:~r••m u. concessrro, on 
com quem JU<tiores >"anltagens o!l'erecer; o 
quede:;troe o valm·, que poderia ter o. ol~jec~ii.o 
OU a C!'ith'tl. de SS. EXs. A COilllllissão respei-
tou os moltles cla.ssicos. . 

A lei ~ de autol·isa(:iico; o governo não a 
executarU.. si ,julg<J.r inconveniente ott pre
jmliciu.l ao> iHtere~es publicos; man!lando 
·contmcta1· com os reqt1e1~entes, ou com q~em 
ma.iürcs -ça.ntagens ofi'erecer, deixa o Con
gt•es:;o :~ suliiciente libert~ade ao ministro. :to 
Podel' E:::ecntivo. para a et1icaz e completa 
deles;t ~~o' inte1·esscs pulblicos. (Jiuito bem.) 

Vota:H~o este aro.igo •lo ptojecto sou co!le
rente; tive a hom;~. de fazer p:wte u:\ legis
l:ttura do meu Estado. que votou uma. lei de 
estra:::ls de ferro, de cunho o.cccntu;;d.,mente 
libe1>:d e progt·essista, e n:1. qual, em um dos 
al'tigos o direito de prioddade ê plemmeote 
reconlleddo. como cond.içã.o c.!.c prcferencia 
em igu:~lr.tado de con1Jiçüo~s. 

isto é aind<\ mais terminante e mais claro 
do que a disposiÇ".lo do projecto. 

Sr. presidente-, -e nem é OOI'a. 3. idéa da. 
prioridade cons~tgrada. na. legislação tlumi
nense; tal idêa. j:.i. está. consagl'a.d:J. na lei d.e 
1874, no art. 4". 

A concurrencla 1'.1.r.ia-se, em regra, p:1.ra as 
-concessões, que não cmm :requeridas. mas ex
pontaneil.s decretadas pe!la. Cama1·a, e quando 
concedi:.m gara.nti:ts de juros, subvenção ki
lometrlca, privilegio d~ zona, e ató ás vezes. 
sem reversão. ou com reversã.o depois de 90 
a.onos ; mas :;ob taes cla.usul;\S ou condições. 
foram não obsta.nte mui'tas concedidas a cer
tas e determinadas pe:;soas ; concut·rencia 

exi~ia.-se P<U'3. :1. rea.iisaçito e execuÇ<"io: das 
oi;ras 1!as empreitadas das estradas de ferro 
const:·uidas pelo goven!o. 

Fóra. de:::as con1:ic;•~es a concurre11Cia era a 
exco;lção, a concessão aos soiicit:.;ntes a re
gra. 
~ão l'l:'.ccio ser éo:O::!tesb.tlo ; o::: la<'.tos ~iio o!e 

honter:1. 
E o Con~n~e~so votan,1o agJra essa conces· 

>'Ü.O nüo inicia pmxe no>a ; e pra.xe ~mti~:l., 
e praxe e re(!!'a uo Part:J.me:Ito in;;- le,z, ccmo 
::;e }JoJc ter ll;J. obm de Ft·anq uevillc . 

Até 1360, o Parlamento •lirect..·une!ltc con
cedia. as estradns d.e lel'l'o, :;. certas ou '!e
tenuinutlits pe5soas o:.t emprezas ; ue !SilO 
U(ll':~ cà.::. cocce~~o e feita PrOYisoriamente 
pelo B·iattl ot 1'rw f.:. depenucntlo. po:·ê1n, da 
appt·ova<,;ft.O do Pa1•tamento, pa.ra tom:J.r-se de
finiti>"a c completa .. 

S:•. pl·l?sident(· . o ex()mpln d~ rngl:üerra 
bv.~bt p<~r<J. t.l:>>'ij_lr,r os cxagogero.; <los que 
teem pretenditlo ver !lO :1cto da Ca.mara, YO
tan~o esse projacto, não um acto Jegis!atiYO. 
mas um acto :;.uministrotivo : n5v uma aub
!.'!Sa\:Üo ao gc>erno para. contr·acw.rcom ~uem 
mais v:mtagens onerecer, mas um con~racto 
directo com cert:• e determinada pf:'s,;o<:: o pro
jecto_como estâ redi~i·!o, é perfeit:Ll!lente le
!!Ul e está ·acoberto ue qu:1lquer cr;tic<1. que 
]Ío::s;t ferir ;t respeitaiJi!idade da Cam:u':l.; ~ 
C:.tm:tra não e>tà contro.ctauclo.a Cttmara. est:1. 
n.utol'isa.udo o go\'et:!o a cor,tractar, não com 
~:>te (JU aquellc, mz.:: com estl\ ou aque!~:t:, ?U 
quem maiores v;::.nlagens ofi'erecer. ~JUt!•to 
bem..) 

Entro a.gom na qut>st:"io que p:we~e o 
ultimo reducto dos impugua•lores do proJecto 
o que ê com certcr.a :\ p~u·tc verthdeit·;unente 
importante do delle, pelas grandes okJ.S 
hydrauli~<lS, em cujo. realis:!.ç:io im~•orü\, e 
cujo custv. como clemonst:·ci, a.tt ing:e :l. 
gr~\ndc somma.. e pol'que imporbm ess..'\s 
obras a reali&to;i:i.o de melhoramentos ha 
muito reclamados insistentemente pelo com
met·cio e nccessld:vles cvmmorciae:; tle um 
pot·to dà importancitl. ,]o Rio de Janeiro. 

O St~ . SEltr.t:oEr.r.o Cmu~;::.\-A Yer·1la.ue. é 
que h& uma por<;ii.o de projectos import:;!m~
simcs p~r:t melhoramento do porto do htu ue 
J:J.nciro c parece que se tem me.io de da.r '" 
~rticular essas concessões. 

O Stt. Br::us.uuo DE Soun- Nessa pa.rte do 
projecto, 11 u~:m melhor o defende e o j usti fic;a 
~ o illust1·e Ministro do. Via~~ão, no seu. va!l;
oso relo.torío, que exprime, muito ma.ts. brt
lhantemente e com outro cunho 1le a.utor1uade 
offici:tl, niTo só o estado deploravei do nosso 
atra.zo em obras hydl·aulicas. como a urgente 
nece:;sidade que temos de collccar os no">OS 
portos á. altura dos seus grandes fins comlJ!.er
ciaes ; I.'l.essa pa.1·te o relatorio de S. EJ~:. e de 
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:prin~ipio a. fim. documento Yi•o do no~o a. passagem do projecto. _pa.l'a. ouvir o _Presi
a.tl'azo. brado eloqueme, de u1·gentes melho- dente de Minas, que alm.$, pelo pt•oprw pro
r amentu;;. jecto. terá de. se~ ouvic!_o Q"!l~nt_lo em cansa 9~ 

Diz S E-x .. logo n:~ pagina em q11e o.bre o intE-resses mme1ros, na o <: 1dea nova. : es~ 
sf:u rela~orio nessa. pax~te : na legi:;h.<c;.-ã.o imper ial , esta no decreto d~ 1., 

de outubl'o ele 1869. decreto que rem 5eJ'vtdo · « De entre os mais u.tei::: e i:uport:tntes em- clf? l>ase ~" diversas conce;:,;õos de obras hy-
preltendimento.; dc:? éinadu~ a. d!lseuvorver c draulicas em diversas p:wtes.. . . 
'àmpiint• as rclaçiie.::: commerciaes a.Yultam Não <"!stá. e:;se decreto do rmn1~terto do "~'e
sem dU\"ida as obr::tu de melhoramento dos nerando Visconde de ltaborally. rev9gado 
portos: . . . . . como dizem em aparte os nobres. elep~tta.c.los, 

« ln!.·h~mente, poet.:m. :1. =:\.! J'e.spego muito está em pleno Yigor, em plena. vtgc~CiU. .m~s
pouco ~e t.ern _cons~gmd? ethl"e n•.os, ?, :~pezat· -mo ; em virtude do art. 83 da~ r])sp~'St~·oes 
dos ~ons _a~eJOS, ao~ esto1'_ç?s e s~crtfiCIO C•mt -aeraes d:t Constituição. como a1:·d'.l. pelo r~
es>e tntUJtO despendldtO~, ~ t(td~': ta, gt~Ude .o CO!lhecilllento expres;;o dos ministl"OS :cpubl!· 
nosso _a.trazo em materta ne c~·ns:1·ucçues b~- C;\nos que nell l} se . fundaram P<'t"a J:!zer <h· 
draullcas. . _ . ·- vet·sa.s concessões para as obras •lc dtve~9s 

<<:\ hem diZCl',nao possue a Cn1ao um portO portos da União e mesmo para. o porto do 1~10 
~onvent~n;emell;õC a~p·arelhad.o pat-a ~tt_eudet· de .Ja

11
eiro. • 

:.tS JnU!i.!];l:ilS eXlg"CDCHlS do CC·lll!llel'C:<) Jtléer- 0 illu:>tre deputa.<lo ( > S~. Sel'zcdcllo Cot·l'~Cl, 
naciontü_- . na. sua brilhn.nte pn...::sagem. pela p:lSt:t. da m-

« A nao ser o de Santo;;, CUJaS oln·,t$ CO!~- du<tria.. inuoYando o contrncto c•)rn ;1. Em
tro.cta.rla.s ,.iio tendo ? lle,·i·lo dcsenYv[ \"!- nr~z:.~. clé ~Ielhoramentos do Porto r1.e Santos, 
ment(), e o tles~1. capn,1.! c?m as (~().!a:S .l!<~ étevant1o 0 c:1.pit.a.l n I'l mil_e ta~t.o" contos e 
:\.lfandega e as Doc<L:S Nac1onaes-;a. _mu: "o tix:tndo 0 prazo para a termma~''' o o!a.s obras, 
msufllc1entes pat·;~ at!~nder u.s uecc;;stda.des decln.r:Jo em vigor :1. lei de lS69 ; . c a;:rot:a 
do s~u co~me?:cw, p~de-~~ affirmar q~t~-o m~smo 0 actual Ministro da lnd~~Lr~<~ expt'l
trafego _mm·wmo nos Mmats portO$ da. Umao me de modo ca.tegorico a. n~o detx~r sombra 
se 11~% aw~a de m?:!o elementar. c9ru •?dos de duvida essa opinião. nas segmntes p>lla-
os gra\·es IDC?!l.\"eluen:tes de baldeaç·ao. l'ISCO. vr;Js do sett rel~torio : . . 
demora e pre~u1zos, o que t1;1do conco11;'e para « (I) que nenhum:t 1e1 republtcan:t rev?gou 
onemr de multo a m_er.c:l.d.ona. em detr1mcuto aq uellns que no regimen monarcluco estabe· 
da bol:;;.t do consu1!11dor. . , 

1 
lec.:iam a competencia e.xclustv<t do go:eroo 

«_Entretanto, e~te assump_to tem ue .1~ uet·al pam resolver sob!·c a. execuçao -~ 
mutt? p!'eoccupõtlo a a.tten<:~:o _dos Podere.~ lnell!oramento de portos. contmtHl.Dtlo, pots 
P~bl;cos,, bastautlo lembrar as diVCI'~~- com- e~~as leis t:m inteiro vigor {Const. :-:·t. S3) ; 
m•sso<:>s . ~~ o estu~os c:ampost!1.S de d!stmctos « b) que. depois de 15 de novembl'l' de ISS!), 
eng-~nllerr·~s nac10naes ~ e:;tr;mgen·os, os t t;.c.>s obras tecm sido autori~adas, concedtdas 
•:~l'I OS proJecto.; clv.be>rados para algUn$ dos e contract:td·ts pela União: 
priudp;tes po~to~. o~ contrl\e__tos ~el~br~clo~ « c) que 0' congre.o;_~o, tendo tomatl? .. conhe
p:tr:t ~~ execuçao t:e ooras em :S· Ltm. ~'~ :.!~~- cimento tl:.s petições qu~ sobr·e es~c , , , umpto 
r;tnt;:w_. em F'o~·~ale7~'-• no ~~~~c . ~m :• l.-ceto. lhe furam apresent:>.~as. reconhee:eu e confir-
na Brtllla. em \ ICtOrJO,, no L'-tO c.e ol il._:\011'~ · ;u: mou es$a compeLen.:aa.» . ' 
Samos. t>m L::;un:> .. em S. D:Jmw~o::o .' 'a" Xào póde. poi$, havel' du·;tda. sobre tal~
Tv!'I'C_:' e :,o _Rio t"Tran~.i·e do Sul. e .fiu;;lJ::_:e~t~ :1 ~>umpco; e si acaso :t questão d~ compete_nc:Jl!
cre:~t;ao<!as 1:1:;pectorta.s \! o3 port<)S l!I:l.rlttm~s municipal nE-sse prQjecto r~st!SCil<tsse. SCl'IIL so 
pell' lLP.creto n. 1.109. de 20 .ele ~\·1Ye:nbro ue p:u·a morrer ;15 mii.os do :'llunstro. d;t Ind_us· 
1890. neto tio ;;overno prO\"lSO!"IO. pelo q<~<lf tria: que proclamu. a competenc1a. exclustv<t 
se p1·ocurou systemat,;;;at· o c~~udo tlos n .r 1o:; dn. Vniii.o em materias de portos, que cl:::cla~a. 
p!Jerwm.cnos ;·e(;\ti\'ü:> .. ao rel!i_lnet~ •; melhora: em pleno vi;:-or a lei de _18li9, que ~ relll <lS~l
mentos d?i< p~rto.s, a_ fi;;c;t.!ts~t;ao_ d::s ob1·a:. :.n:ltW.xrn, de um nlineiro tllustre o :SI'. :loaqtum 
coau·acta_ua.s e a du·ec<;tL{• e exec:tÇ<tO da.s que ·:\nüio Fern:tudes LeJo, e que a~ItorJ:a o_go
fo:;~em ~;tt."\:i po1• con;;a. (!o E:st."\do. . verno a cont1':\cta.r a constr~cça0 no~ u~.rre-

« A tao valio;:n. so:nJ:la de "sfor<;os e .~ac:·t- r·entes portos do imperio de due;;s e a.rmaze!:s 
fic ios pec:unia~·ios. nlo t~em corn~P0!1Uluo os pam carga e descarga, gu~rd<t o ?Onservaç;ao 
result<vlos ate UOJe colhidos, tcnuo :;1~0 elles dt~- importa\'.áo e exportaç;Lo, medtame taxas 
alias neg;~tivos nos _portos do Ccaru. e do 1.e,.ul<\das por uma t(l.rifa. proposta· pelo em
Recife. » pr·~zario ao governo e por este uppro~ada, a 

Não ê possioç-el, Sr, presid~nte. dize1: m~i~ q_un.l ~erã. revista pelo govet·no de cmco em 
e melhor em defeMo d·o pro.Jecto. (:lzlOI/.\(los.J ctnc~ •1?11~· .

1 11 
enos., illega.I 

o entreposto, por cuja. creaç;<1o entendem Nao f:!. POis uov~\ nem mui 0 à ·i·o·ect 
·os illusr.res deputados que devemos demorar a cNaçao do entr"'posto, que pe e 0 _P ~ o 



Câma•a dos Deputados. tmp1esso em 2710212015 15:02. Página 38 de 40 

SESSÃO EM Zi DE SETE)IBRO DE 1895 653 

c que nã.o e sinii.o isso, G!Ue eshi. na lei; que ê 
com certe7.<t. o entrepos'to modtJrno, eYolução, 
progrt>ssi:;ta. dos entrepostos, pri\o'ilegiados de 
outros tempos. na Europ:\. 

Taes entrrpostos em t.empo algum. em cir
cumstanci;~ alguma. prEljudicar;tm os direi~.os 
tl$caes e a. :lcção fisoo.l do go~crno ; c sem
pre os governos. mesmo os do imperio enten· 
der:tm q ne i..'\es obras de,via.m ser commettiJas 
á industria e iniciativa. pat•ticulare;. 

poderia. ser re.-'\lisa.da pelo governo. que tem 
aconselhado ate a suspensão de Óbras mais 
Ut·gentes; em taes condições, impedit• e em
baraçar a realis.'\<·ão de taes obras pela. 
iniciativa particular, vale o mesmo que 
a.dial-a.s por longos annos o que aliás em 
outras e tão urgeu~, já. se tem not:\do. 

O EsUtdo de S. Paulo. em tempo. teve 
a conces:>;lo das obras do porto de Santos. que 
nunca rr•tlisou. e qne estão sendo realisada~. 
por e:nprezas particulares. -

Qnamlo :·: iniciatl\·:1 p::u·ticular já taes obras 
se coufi:ll'·•lll no tempo do imperio, e mesmo 
na H<-p::IJLica,, com as conl!essi"oes. pam obr<u; 
do po:·to do Rio. concessües Figueiredo e 
Frontin. ua 13ahia. do ~t!ara.nhã.o. de. Ceará e 
outJ'o;;. niiv comprchcndc o receio dos nobt"e3 
deputado,:. na p.re:ientt~ concessão ; que ao 
contrtwi•t. •'e algumas. que tem garamias de 
juro~. como a de Ceará. de 5 •·f ... ai) c:ttnbio 
pa.r, nii.o importa e111 onus nenhum para o 
governo é tem rever.;ãc) completa e absolUt.'\, 
para a União, de todas as obras, sem oous, 
nem oon•lic:ã~ alguma. 

Como JWetc-ndet·, Sr. p1·esit.lente. autorisar 
o go\·et·no a faze•· taes 'obras. ~em limite cie 
credito. st!m saber em qn;l.llto ellas impor
tarão~ 

Nem sei nH•smo, si o Regimento permitte 
apresemn~·ão de pr.,ject;os ot: emendas para a 
execu~i.o d' • ob1·as. sem determina~:.ão d<t vcrb:l 
precisa. pat·a. a. obra: nc,s tli ver:os exercício~ ; 
verba que deve ser de extraordinnria ,;omtoa. 
a julg:u·, pelo preço das obras de Santos. e do 
caes da. Alfitndeg;t. no caes Pbaroux, JUntO 
:1.0 Arsenal de Guerra. 

O caes. a que me ref11:ri. na praia de Dom 
)lanoel. é •:le 450 metl·os, altí comprehende 
muralhas e pare•les da.s docas, e ate no Hm 
de 18!>4. jú. so tjnlJ;t despendido 2.350:000$ 
approxim:tuamente. tomando por base essas 
obras e " ~cu custo. em quanttl monuu·ão as 
ob1·as uo ;•re..<ent.e proj~to ~ . 

A em preza. do ca.es de S:l.ntos. em um ktlo
metro de caes tem gs.sto, atê ~ora. mais 
de )(.000:000.~ abrangcando as obras do pre
sente projectO mais de: dous kilometro:; de 
caes; e out.ras muitas obras, emquanto po
derão im pot·tar ? Sobretudo. si em vez rle 
re..1.lisad<t pel:\ industria particular, o for pelo 
governo Jlru':l. quem todas as obras.são muito 
mais caras tomando por b:l.Se, so par.. as 
obras de ca.P.s, a. d~peza do caes da. praia. 
de D. Manoel, teremos approximat!amente 
30.000:000$ sem contar as outras otiras, a.r
mazens e outras installacões de que trata o 
projecto. 

Sr. presidente. por isso dizia eu, que em 
falta. da iniciativa particular, tal obra não 

Este projecto e portanto de granrlc utili
da 1e pllblic~., mas p:u•a tornai-o ainda. ma.is 
util apresento a minha emenda, que esten•le 
os beneficio~ do projecto ·~ um;:~. zona do meu 
E$tado, cu.ja viação tem sido feii:l a sua pro· 
pxü custa. e apenas. com insignificante auxi
lio dos cofres g~.·1·aes . ao qual tambem auxi
liamos, e que aia•1:\ devem n.o Rio de Janeiro 
pelt'S aclianumcntos pam a "Estrada de Pe~ 
~ro li. e ~orm\ m;\i_or~ os beueficic.s d•J pro
Jecto, abnndo ao Dtstrtcto Federal mais l'api
das co:nmunicaçô<.:s com o porto deitacm•u,:;;á. 

O SR . Jo~1~ CAn.Los-E!se porto não teria 
as nccessa.r!as condi~:.ües. 

O SR. BELISARIO DE SotizA - Tenho em 
mui to apt•eço a auto1·is tda opinião :!o nobre 
depnttvlo. mas ü. de S. Ex. eu opponho a au
torisada opinião, do Sr. Iodio do Bl>a?.il. que 
dc..ocre,·e e,:se portO nos trabalhos da. carta hv
drogt•a.phic.a; e que tlellc levantou uma pl:mt3., 
e uu. qual St! •lemnn:;tm a perfeib o.dapta~ão 
do pol'tO :is neCC:J~idu.dcs que a. minha emenda 
procuro satisfazer. ( r1])0iados .) 

O Src Josf: CAttr.os-Antes ·rã a Angra dos 
Rtis. 

O SR. BELISARIO DE Sot.:u.- Não escolhi o 
porto ele An~rn. ·em outras condiçüt:S ali~1s 
porque .iã. a Estl"'..Ua. Oeste de Minas. obteve 
do Esta.·~o tlo l~io. o emprestimo d~ tres mil 
contos para levar o.; seus tt·ilho~ áquella Ci
dade liuminense, tlo t:i.o excellente porto 
que tornar~se-lla. centro de gt·and<: :Jcti
vidadc commcrci:\l c:: maritimo, como o cs
condouro natural das extensas zonas de 
.Minas. Rio e Goyaz, cuja <'xtraordinaria 
r·iqueza. só esper:~~ as necessarias facilidades 
ue cornmuni..:ac;:io. com e.sta. Capital e com o 
Oceano. 

Dem:tis. na Assemblé:~. tio meu Estado. ji se 
cogita. em um:1. esn·ad:J. de ferro, que :>.ttcmda 
a,os interesses de ltacurussi~,c.'\So nã.o are:üize 
o governo geral, por si, ou por emprez:~., que 
organ isa.r-se. 

Nu. sessão do anno passado justifiquei longa
mente o projecto. que então apresentei, e 
paro o qual abria o credito de mil e quinhen
tos contos; não tendo sido lido o p:u-ecer. em 
tempo de ser discutido,a.proveito 3. excellente 
opportunidade do projecto em discussão p\\ra 
renomr o meu com emenda. deste; e um onus, 
em compensaçii.o aos l'avores do projecto. 

A visinhança em que esta o ponto deIta
curussâ. do Lazareto, além de estabelecer ma.is 
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uma via de communicação com c.~ta. C:1pi- via.rio c alienando a unica. estrada, que 1):>.5· 
tal. ue e.>tabclcci;mmto, t.le iiio util func.;uo suia, a :le Ca.ntn.gaUo. 
iatern:tcion:tl, ('JU um:\ qu:1.dra em que a ll.r- Essa é a tradição fluminense ; tf>m :po1' si 
::ienr intornacioual. p:.·ocura concili:tr os in- os :~ctos •1c sua :,;::semble:~ e do seu g-on\l'no. 
teJ·c.,scs ~h• ~a.mlu publiC3. com os i nh·J·e::~\•S as opiniões dos sens repi'esema.-:tc~. os teste
comm\~rc iac$. t i•ll\ :t gr:1.nde va:1tagem. de munlio> de sua legisla~ão e em um debate 
:permittir :1 in:.~.·l·na<:ilu do immigT:wrc. t•m memora.Yel do Senado Imperial. os o.cce:1tos 
qu::ul.ras t•pio!t•Ju;c;l>i, ~:em a. p:tssag;·m oa a 1 conn>nciclo:> e eloquent<s da p<üa.n•a attt·)!·i
de:nora. <l'.>ia Cir!:H!~ do Rio onde a. ;;:·e~en,_.a sad:~. cie Paulino de S:.mz:J. e uo ~:-..wj. .. ,n Fran
ddlcs ê m:Lis um~ t·n.usa dt! propo.ga~:io do ('Í:<~o 0 ->t:wlano. reclamando para a ini<:iativa 
mal. pl'iYada <t e:.:plora..,iio da indtt;;ü·ia. <ie t 1'ltn>· 

P()r 'l"e?.es. mesmo. ~1·. presid~nte. a~ :tu- :por;.e.(Jl1tüo, bc·;,L ~;mito bem. O o;·(!<'··;· e ,.,,~n
t.orid:t!les ~a:ii • ::rla~ :eem j'l'Cipc.sto :\O go-.-~J·twl1il"inw;H(!•l•> .) 

a. prollihh:flo ll(1 tit:'Sembn·que de im:nigramcs E' 'id<> ·moi· da e posta co:lJ··u····t ·t'lle'll' 
n;t. 1" :" t' ' o ~~ · ·· !'" ''" ·o.<· e!!l discu~são a sezuinte C.~ l 1 I' ·o ( 1 · 1 ) I · ,., ' •' ·• · · · ' ·~ ·' · · .., 

"Cu!a. omr.• Yanta!!P1:1 :J");·e;::ent:~. o ramal .. 
íC.rl·:"Jn ·~~ q~;u tra t~t ... a mi:!in. einenda.; a de . . .. 
permiüir r. clest·mb:m[l.H~ do g<uk•. que quasi El•lc.lda 
t::. !o~ !H\je .le impor-ta.ç:"lo est1ang<:ir:t, em I 
-ponto ma'~ p:·oxiruü tlo 11!ataclouro de Sanü Ao proj~cto u · S:~ B, de WO:): 
CmJ.. (Ai;,,ilLflM.j S'.lbstitnn.-se o Ul't. 1• pelo se~nint~: 
T~.es YUllt_:'lge!~S esp~?ci:llnH'!Jte li!;~~l~s no I o goven1o fica. autori:;~vlo n. c~~1tr:~ctar com 

pl'o,;ecto. ;1 !e:n .•1:t~ 'l":t:1t~g-~n~ e _beliP-ncJO~ de (I St·. "\;:re,; Pompeu de C:u•vt\lho e :Som:n. e 
n~a : s de um:\ :na ae _c<•":anur.:lC-'~to ~:\rt.t _a. C;t· .To~é :\ngnslCI l\iu!l';t, cu com c;uem maivr·cs 
rmal. qu& a~:m tera .c' seu. merc:túo, ,lHmuo Yauta.gens on·et·eco3r, o l:rolotÍg:tllK'i~to do 
=~ U!~:t. zvn:t. que ser:t p;·o,:uctora do •dO de 1':1mnl rle S:\nta Cruz, 11:1 E:>tt·:vl:t •.l·~ Frn·ro 
Ja~etro, com grande be!.:efiC!? par(L_ a vop';l- CeJ.:tl':1l, at& á Ilha do GoveJ·~ador, d:~ itnl 
la~a~ . . p;wa 9uem a ':•<.1:~ e ::t mats thJlictl, ht lo e tle ontl'•> l:1do at& o porto de Itacu-
q::il-~ttmposs tvel. (.·lpctados.) ru:>5:"t no E~bJo do LUo de JaDei:·o. 

Nunca s;"ío ,1c:mais :<s: >ias de communica-
çii.o; :t revolta. <leJU•)U.:; trou i.:;to a u·\i,Jenci;t, S. R. - S:tla dns sessõe;.. 21 ue S"~ tembro 

de lo05. - BelisaJ·io de Sou;u .. e.m re!:tç:ilo it;:: commtmilc:tç-•les, com a Cid::.de 
!~C Nit.he1·o~·. tc:·ia à em 0:1str:vi<). em -rei:tç~ o 
a esta caui;;;tl. s[ io:;~e co;~:;umrll!::> o :~Uell · 
tado do rl~,n~mir.eiro. que pretendia destl·uh· 
o wn:lel ;;raat.le da Cem.ral. 

O Sr .. R::n!..\•)U.'-- E (}\•C fui l'osto e:n li
berdad& pelo Supr~mo Tribtmal. 

O SR. B~r.rSAl:r.:. DE Son.\- :1\ã:; cliscnto o 
acto do TJ:ibnnal, c~c:tpaL ú IW~~a compe<.encia 
o linc· e.xe1·cicio 1!c' um Poder Publico da. Re
puhlica, cito apcna:; o f:lt:to; para exemplo 
do~ que. I'Or lllal e!li•·!l<!idos inte:·,·s~cs d:t 
Ceutr\l.l. 1n·etem!~m l'rnbara~ar a e:,p:l:l5:iu 
iâo nece~~a!·ia. dn. !l l·S::a ·,·iaQ;:._~, !'c!:'l"e:t . 

O Sr. Tll.om.a.z Del ftno - El! 
t~!-i:\ r,normc s:ttis:·a~ão em respond~r imm:~
th:\tamcutc :~o nobre deputado, mas ~ impos
;;i\"el razel-o em 1•) miantos. 

Si V. Ex. entende '}Ue. por com·.:nicnc:ia. 
\l~s nossos tt·altr:lhos, devo pe.lma:t.:c~:· n~. 
t:•J!.mna, c:tnc:anrJ•) a atteuç-iio r.k:s !11ens 
c.1l ie~1s. coutinual'(:Í ; m:1s J'•W.}C:~-:n; m:ti~ 
:-::w:n·d a:Jial'·:l~ a c!iscus:;;.io pda l:orn.. 

~) S •· . P:·e,!dent~ deelt,ra 
cu~:;i\•) auiatb peln !lt•l'i\. 

Yae a imprimir as s~guintes 

<' cHs~ 

Sr·. pre-i·'cnw, ·,·<'u conr:luir. \"Ot:.• o pro· 
je.cto porque c·!l<· eu!l$1t'lta o:: in:•:l·c,;s<.>s pu-) 
Llioo.~ do B:·azil 1, lÍ•J Rko~.ie .J:.tn~ir .•. au::ndc e I 
sai.i-t:'" à:; red~ma\vc~. i mperi•.>~<•.:: li·_, Jc::im· N. 1-1·! B _ ISG5 
porto J:\ :\me;·l(·a w·· :>: 11, e YOt:mdo-o man-
1enho-mo tiel :·ts u·adi~,:-cs lc;~i;; lat:,-as e ad-

1 
_ • ,~ • 

ministn\;;h·a$ du 1::-;t:uif., que -tenhv •~ honra Re(.atç"o final. do p;·o.J_ccto n .. d-1., rJo co;Te;•-
rle repre.,~rH.a !' nes~a ca.mar:t, que n!"l su:::. .. le· te a;~ a ,o: Jus l(1.cto;·:.~a,. tt conc-J~·G,.1<:> tto H~a 
gisl.:.ção con;;::g;·ou 0 pr:ucipio c!e pri•Jl·idade cm:~o :·-e l:ccnçtt ao b:b. :othcca~·:o dct, E!co~a 
como con..li ~:ihi d.e pn·ierencia em igu\l.ldade, rt; ''I:n(~~ d,c_ Ow·o P;·eco, -·1lctcles Üt(•.co u11 

de cit·cumstanciüs. <dtn:t lias mais liberaes e I Roclta "uca,c;.do . 

O Congresso Kaclonalresolve : 
fecundas duu;;rina~ em materi:1 de Yiação fer
r ea ; e nem era es;a. !e!i republícan:t, Srmho
r es, sinão :t cc>ntinu<\~<i.o da tra•1i\:iío ílumi- Art . 1." Eica autori:>ado o Pode:• Execa 
nense, ampa.J•anclo e l~·menta::do a iniciati,·a. tivo a conr:eder a. .-1.lcides C;\tão. da. R.i)i!h~ 
_particular 110 seu àes·enrol>imento ferreo- ·Medrado, lJibliotlleca!·io d<\.l?scola. de ~Iinas 
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de Om·o Preto, um nnno de licençn,, com o 1" discussão do prQiect::l n. 140 A. de iS95, 
respectivo or<lenatlo, p:.tr:t t1~1.tar de sua saude autorisa.ndo o gover·no a. conlirmJ.r no nri
on•le lhe r:onYier. mciro (lOsto do exercito tod;J.;; as praça.~ côm-

A~t. ~. • Re•;o;,;am-SCl as disposições em cou- mis;;ionada.; nesse J!osto ate 3 de non~!:lbro 
trar10. I ue 1 !!!)4 ; 

S:-..1:1. rl:1s commissiiP.s,. em 27 de setembro 2• discus>i<1o do proje~to n. 175 A. de 1895. 
de 1S'.15 . - Pm·tmltos illont.:·~~eg,·o. - j, "1. I autorisan1lo o Poder E.xecutivo :1 p;1.:::a,r ao 
1Vei1i~L -F. L;;na J)wwte. Districw Fethm~l o ~aldl) da conia do g.:tdo 

compr:>.do c fornecido por m :>. autori.$;1ção á 
N. 144 c: _ 1805 popuh-.ç:ão do di;t•·icto em 1802 ; . 

2" discus&1o do projecto n. ~W. de 1893. 
R~:~}r.ct;,7o fi.1tal ao ~J1·ojc1:to ~1 • 1.~14 A., do coi·· :mtorisa.ndo o governo a hmoYar o contr:1-cto 

rcnt~ wmo. qtce t;utorisc; !t corlce~scio de wa de qne é (;essional'i::t a Companhia Geral de 
anno de liccn~·a ao t·· .e.<c;·iptt!i'a!·io ·do Tl.e· Melhoramentos no i\:f<lranllão, scgnndo as 
svt!Yo :-racional, "lnto:;lio Lcoaw·clo de ilc- bnses qne :1.pre5enta ; 
11e;cs .-i~ilo;·im • Ll iscussrí.o unit.:a <.!o projecto n. 8-!, de 1895. 

I tr<\uslerindo ;:o domínio do estado de :.\Iatto 
Gros~o diYe:·sos p:•o;1:·ios n:J.cionaes, c;1uc :1. O Congresso Nacional resolve: • · 

Art. 1. '" 13, autorisil.clo 0 .Poclcr Executi'o União não neces:;ita p;\ra os sct·vj.;c~ fede1·aes. 
a concetlet• n. Antonio Leon:tnlo de Menezes 2" p:trte, as 2 l i2 hol'as, ou antes. 
Arnor·im, l • e~cripl1u~•r·io do Thesouro Na.;_io- Continuação da :3• discussão do projecto n. 
nt~l. um ;1ono (.)" hceu.çtt, com o r·espectl\·o. s:l ,\., <'le 189:3. autorisandv o ?od~r !::xecuti · 
ordeua<lo, pal'a. trãlar de sc;:t s:> ude ou do lhe h·o a co:r.tr;J.cta.t· com o ena:euhei!''l .-\ Yres 
cotnier. . . . _ Pompeu Car·va.lho e Souza e Jo.;e ..:~ugusw"Vi-

Al:t. 2.• Revog-;un-S~l :.15 dispo::nçoes em con· e;ra. ou co:n quem. melhores YRntag~ns offe-
tra;•tos recer. a con::.trucçilo, U80 e gozo ::e um ra.-

Sah• da.s commissõ~s., em 27 de setembro de 1na.l fen·eo da esto.ção lle S;J.popem!Jo. :i. ilha 
1893. - Pai·c.rthos "11ontenegro. -F. Lima do Governador, e outros mel!lOra:J!entos, nas 
ll-.:w·tc. - J: .·i. Ne <r:.-J.. coadit;~s qne indica. 

:~" discu&:ão do pro,iccto n. 9i, de JS95, au- ~ 
O l-ir. :Presi<ll~ut~- Achanc1o-sP. toriso.ndo o Poder Exe.::ut.ivo o. transfel'i!' do 

:1.deantad•~ a hora, dusigno pa1·a ~:nanhii. ai quadro do e~er~i.to, e inclui~. como etrectiYO 
seguinte ordem elo dic, : na Brtgarl•~.t·ohc1a1 da. Caplt~l _Fec!er3.l, !JO 

'

r t~ :- • , ,. · t · ·to"' ·~posto que .Ja exerce em comm;ss:~o. o m:1JOr 
o .. ç.lo <:O:, ~e,:um .es pr~Jel: ~ · a.ax\lin,r i.echnko do :.\-Iiniste1·io d:~ Justiç;t e 

N. 162, tle 1::>00. reo·rgamsa.ndo a corpora- Nc"ocios lnte1·!ores e _.ucres do exercito 
ção dos correcto1·es de rundus pubticos e pro- Benevenuto de Souza M'aga!!lães . 
'l"i<tencia sol.>t·e <l.S oper·9:ç~3es de .~or1·ect?re;;, ~·· di,cussão do pl'Oj~cto n. 201. dclS!14, 
realls<das nas bolsas OI)'ICt:tes. (vtde pro.1ecto declal':!.nuo extincta a. dl;·:aa. em que fi~ou. 
n. lZI. de lSn, substimtivo ao sob n. 207,de com a Fazenda Xa.cional o rallecido coronel 
18:12). 2 ' lliscu;:são; do exercito Wencest<io Freil'e de Cll.l";alho· 
. ~.52. de 189:), julg:tndo que ~eve ser ~i- 1" discus~ão <lo p;·o.jecto n·. i80. d!:l 18~15: 

rtgtda. ao goYcrno •~ rHpresentaçao de var10s ol'a:ani&'l.nu•> o estado-maior üo exercito. a. in· 
bancos e comp;ulhias com séle nesta capibl, tcndencia :::eral ela guerra e dá. outras p:õ.'O· 
que rcclatn•\m coatr'a. a cobrança. do impo::.to \"irlencias· 
sobr~ di\·i_<len;J.os D:l. ·r:tr.iio de 3 l/2 "/. (àis- l" ui:;cus:iio do proje<:to n. 132, <!fl 1805, 
cussao uaw'-"}. tornando extensivo its pra.;-.as <l:l. u1·i;.múa po· 

1" P<•t·tc, ate 2 1/2 hm·as ou antes: licial d:t C•~pital Federal e do co:·po c! e b~m· 
continuação da ;?a discussão do prqjecto I beil·os, que se i!.m:.ilis:wem durante o tempo 

u. 15:3 A. tle 18fl5, reduzindo a tres mezes 0 I de pt·açt~ •. o d!l'etto. de que gos<l.m as praças. 
prazo esÚtbl'lecido no paragrapho unico do do exe!'ClW e da. a.:-:t~ada, de :o.erem r<!colb!clas 
art. ~r) da lei n . 35 de 26 de ,janeiro de 1S9:~, ao Asylo ªos Iny<~unus; . • ,n 
p:l.!':l dm·a.c:ã" das incompa.tibilida.des defini- D1scussao un1C:1 d? proJec.;o n. :..,_1, de 
das no referido n.rtigo e revoga a lei 11• 28, 1893, 0levando a 100:; mensaes. a pcn~ao de 
de s de janeiro de JS\m ; que gosa D; Consta.uç.: ~eopoldt.no. uo All)U· 

1" discns:::ão elo pro}ecto n. 93 A. de 1895, quer<tue, Vlu,·a. d0 capttão Franc1sco de Paula. 
autorbando o Poder Execut.ivo .;t mandai' Ahne1ua e AlbuqUe1·que. 
construir um rama.! do pl'olongam~:uto da Levant:t-se a sessã.o às 4 horas e lO mi-
Estracl:~ ele F.:rro da, B:~hin.. de S:mto Antonio nutos. 
das Queit!Httlus; ou ue outro ponto mais con-
Yeuien te, à. villa. do ::.1orro uo Cll:tpeo ; 
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lt)S~ s~:SSÃO E)I ~;S IDE SEtt)lBt"tO DE 1805 

Presicl.:ncicc dos S;·s. Rosa Sil·va (prt.<idcM~) 
c :l.-:hur Rios (:!" ~ic.:-p;·e"idcn:e) 

Ah·es de C(ISÜ'O, Ovidio Abl';lutes. Ut·l~;\no ue 
Gouvei:~., Xa,•iet· do Valle, Miwiano Ramos, 
Lameuha Lit1s, Almei•la Torres, Bt'a;dlio d:~o 
Luz. L:,uro ~luller. Paula lt'\mos Frnucisco 
'Lolentino. Emilio Blum, Fonseca. Gnimnl'l.ies 
~l:u·tins Co5ta. )[at>çal Escobar :\llZI!lo Pi~ 
uheiro, .Pet·eit~L ela. Costa, :\pimt·h.:1o Mal'i
en::e, Rn·ada \'1l\ Corr'*, Yict01·ino ~lon teiro 
.~ureliano Ba.t·bosn, Pinto d:\ Roch:t, Yespa~ 
sumo de .\luuquet·que, Fl't\ncisco Alencastro 
e Pedt•o .\[0;\(:.yl'. 

.\.bt·e·s·~ :1 ;;ecÇ";:'lo. 
Deixam de compnrecer com c~u&'l n:l.rtici

p:v.l:t os Srs. Coelho Lisboa, Enê:ts :\Í;u·Lius, 
T••r:-es ~ortugal,. Pe,lt·o Borge:;, Uel,·ecio 
~lonte, ·- h:ttcanlmnnd; :\l'nlioio T;tvnres 
:\lar.:oionilo Lin.;, AUfiUSto de F:·citas ~ro.: 
no::i Gaêtano. Oionysio Get•rtn .. it·a.' Julio 
Santo~, S~h;: ~tiiio ·le L.\Cel·tla, Almeiun Co
~.:5, L;ln~h!lpho de ~to.:;alhães, Joiio Luiz, 
\- nz c!.~ )letlo. iiion tcn·o de Barros .. 1.1ã0 Pe
nido, Theotonio .le ?lfa.a:alhães i\lntta ilfa. 
cita.• lo._ ~i n.!iiO urt. Cunh;l, ~L:unal'tin:!, Alfredo 
El!!~, Dv!;1t!l!!'Ues dr) Castro, Cincia:tto Ilt•a!!a 
Luiz :\t!olplio e Cat•ncciolo. E sem c:l.ttsa"'oi 
S~ . Pi:·eE Fert•.:i:-:1, Ct:nha Lim;t, Cleto Nu
nes,Jo:;tiC•Lr!os,:\ u!!usto YiJal. Bat·t·os Frnnco 
J_uniOt:. Campolinii, Domingos de :.!ot'aes, 
f l';utc!; c:o ,!e G:IITOi, PaJ.ua Sa.Lie;;, Vieira 
de ~loraes e .~ll.lCH'tO ::ialles. 

E'~ lid:1, e ::em ueb:tte appr:>va:.h\ a act l\ d(l. 
se~"ao antece~len te. 

O ~a. !• S t::Cl~ETAt~to procede â IcitUL'<\ do 
~egnrnt~ 

EXPEOIE:'\Te 

Commqnir:a.:tio: 
Dn Sr . t.ÍO:l1tltO.'lO Het·cula no ue Freit:ls ele 

25 do correá t~. N:;iguando o seu mandato de 
deputa•lo ptllC' 5• LllStt•icto tlo Estado de S. 
Pau\o.-lnteit~Hl:t, par:\ otfici:u·-:;e ao ~>o
Yet·no elo E~tndo Je S. Paulo pa.m. pt·oceder'à 
ele!ç<io ua respe.:th·a. ,·aga. ' 

Officio t!a l'rocut·nd<.ot•ia. Seccional dn Repu
lllica, c!:ltado de hvje, em resposta ao officio 
desta Camara, soll n. 2•!7, eommunicaudo que 
já omweceu deuuncia contra Luiz Pet·eü•a 
Piu lo ue A.tu.h·a.de que, m'l. sessão de 2G do 
corrente, tiesacatou á. caruat·a. dos Devutnuos, 
;isto estar o mesmo incurso nas pena;; do 
art. 134 par;tgor:Lpho unico do Cotligo Penal ; 
nrime de: ju1·i::dicção feder~\1, seguntlo o llis
postll no a:·t. :.!0, o. I!( da lei n . 221 de 20 
de novembl'O de 189·1.-lnteirada. 

·.\o meio-tlh\ rrvcede·se il. chanHd•'· ú <JUal 
t•esponJem os St-s. R.<l:>:L e SilYn, Arthut· Rio~. 
Cost.L :\te,·edo, 1'honru.17. Del li no, Ta vare;; rltl 
L~·r:\, Alencar Guim:trile;, Sã Peixoto Lium 
Bacm·~·. fill!to Pit·es, Gntn·iel Salgado. :\tt
~ttsto ~lont.:ne~t'O, Th<?otonio ele Bt•it(l. C n•los 
de ~o\·aes. Bricio foi lho, Hollan<i:t de Litn;\, 
\'i\'eh•os, Bene,licto !Leite, Luiz Domin!!'ue$. 
Çv~ta H.o.h·ig-ne~, Oushvo Ve~ts, Erin;n•;:u de 
s~~ I'~.! o. Clu·i~tino C:t·UY., Anisio de .\ loi'CII, 
::\o~ueit·;l P:n',\lla.;!'nú, .\ rthm· de ,. =\Swucel
lo:;. rl'Nierico i3'lt'!!'e::, Gonç.<l!O de L>~ ::r-s. 11-
deflln~o Lima, ThotÍla:r.C:t\·;tlcauti, João~Lor ·:s, 
Ft•r,llcbco Beue.volo, .Jo::ió 13evil:tqu~" Att;?n:;to 
S~Yero , F't·auctSCO l; lll'!!el, .lunqneira .\.\':·e:::. 
Silm :\lal'i:t. T!·inll:td.<~, 'José 1\-t:wit~no, o\~tl1ur 
Od:1mlo. Tolentino doa Ca:·v~tlho. !YI:t.rtin:; .tn
nio:·. l'ereit':\ de L:p·n, GaSP:.\1' Ot·uutmond. 
Coelllv Cintra. Luiz de AoJrttde. Cot·
uelio dtt Fon~e~a. L<nll'enço da Sâ, Medeit·os 
o Ai!larpterq~te, :\liguei Pero:unlmeo Gon
çnl\eS Mnia, Carlos Jorge. Fet·mulues'Limn. 
AL':ntjo t;ues, Cleme,ntino •.lo !;loute, Roch:\ 
C:\\':tiC•llti, OCt<WI:Into Lout"eiro, Olymp:o •le 
Campos, )lenezes Prado, Geminiano Bt·;\Zil, 
Gotweb Lima., Zam:t, ::;;\ntos Pereir:\, ::>:eiv:1, 
)li\ toa, Tosta. :\ri-ti<les \le Queiroz, F.Nn:ll'do 
Rn.mo~. l'a 1\h• Guima.rii.es. Ver::ne <!e A hren. 
Lwveiil·lo Fil~nt;it·:tS. it•sé lg:Jacio. Fl:1vio 
de .\1..,\njo. R.odri:;rnes Lima. Tolentino •lo.; 
Sl\ntos. S:ot~;1Stiito La.n•lnlt•ho. ~Iarcolino :'.1\lu
:'<\, Parnnltos )1onteoe;:-ro, Alh;~y..Jc .llmiot•. 
TOl'Q\\ 't\1 )!oreim. <.ialclino L':lreto, Antonio 
de :3i'}neit~:, , Sct·r.···lr:llo Cot·re:\, Fr;\!1(';1. Cat•
YII.lho. Osc:.n• Gotloy, Alcindo G<l:\nal'''r''· 
Americo lle ~[all•Js.. Lins de Y<\Seonc.ellos, 
.\lberto Tot·res, B~l.is;\l'iO d~ Souza, El'lco 
C(le\ho. Fonseca !'Mt:ella, Euzehio de Qneroz. 
Sil\':\ C.'l.;:tl·,\. Kilo Pcç:\llh:t. Emeslo Bra.1.il io 
Pouce de Leon. t.:rhano i\larconlies, 1-':\nlino 
tle :iouz:~ .lnn!<w. )[an-ink, Um:t Dn;ntc, 
Carvalho ~[l)lll~io, Chai:as Lobato. Gonç:•h·es 
.R.nmos, Lui:r. Uet:;i.. Ferraz Jnnior, For·tes 
.Tunqueit·a, Fmnci<c .. ·• Veiga, :\l\':~ rn Botelho, 
Leooel Filho, Octaviano de Bl'i to. Lammounier 
Godol'l·edo, Ribeit•o ti•~ :\lmeida. Fel'rei r<\ Pi
l'es, Valhu1ares, · C•llpertioo de ·siqueil":l., 1-t.o
dolpho Abreu, Pinto d<\ Fonseca .• Arthur Tor
res,Mt\Ooel Ful~enc!o ,Oiegario Macie:I,P:\I'aiso 
Ca>ule<\nti. Lindolpbo C.\etano, G:\rlos das 
Chaga:;, Costa. Machado, P~.ul:\ Queiroz. Cl"lse
miroda. Roclu\,Aimeil.la Nogneim,Dino Bueno. 
COSt.'l> .Juoior, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, I Requerimento do bncharel Arthur Vieira 
Bueno •.le :\o~rada, :\fot:eira. dn Silva. Her.cn- f'eixoto, oftlci;\1 do Contencioso do Thesouro 
lano de Fre1tas, I?auhoo Cal'los, FranCISCO Federal, nedindo um n.nno de licençl\. - A' 
Glieerio, F~rtado, Hermenegildo de .Mol·aes, Commiss~o de Petiç!Ses e Poder es. . 
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O Sr. Thomaz CaTa.lcanti 
Sr. presidente, devo uo:ta. explica(;ão ã. Ca
ma.ra. 

Um jot•na.l da. ma.nhii. ao qua.l devo a maior 
consider•l.~.áo, l'ererindo-:se a. utn a.t•tigo que 
publicou bontem, decl<\rcm que :~. asserção que 
lizera tiobo. ;;ido ouvida 1por mínl e por otttt'O> 
comuanheiros qne estavam no :.'.liniste1·io llo 
Intei·ior, ua oec:1siiio a que o articulista se 
refere. 

p!ter<"l. excepcional 4e sympathias ou ra.oco
ros, ele espera.ocas ou des;~leutos, que tem 
en>ol\iuo nos ultimes dias a. respeita.vel C<\
m~wa. dos Deputat.lo~, por isso que \'emol-:l. 
colloC.\da. 0:1. tlelico.da sitnnçã:o de t•eso!ver 
1101 dos ma.is melindrosos proi.Jlem<\S que pos
~:~olll aiiect..·w uireott\ c indirect,\weote a. eco· 
uomia c.lo paiz. 

Não venho explicar a V. Ex. St·. presi· 
dente, o que se 11as;;ou porl)ue V. Ex. e:;taY<\ 
presente, nH\:> aos meus compa.nheirvs o aos 
que leram o nrtizo do jot·onl a. que me re
firo, que, quando~ chegt:<ei ao )!iui:;te_t·i? do 
Inter ior já lá estAva o cher~ tle polt~:i.\, e 
-port:~ontv não podia ter ouvido a asserçao (jue 
o dito jo1'Ml n.ttriltne ao Ministro do Juter:or 
como tendo sido r.\ita por s. Ex. a.o ch~fe de 
(Joliciu.. 

Comeguintemeote todo e qualttner debate 
pes:;cal, toda e qualquer questão qtte risar 
uuic<'l.mente competições àcerca desta ou d~\
'lUGII~t intli vidu;.~li~t'l.cle ~1:~. Ctunnra por mais 
respellttYel rtu~ seJa, uao me p\'lrece oppor
tuM. 

O SR. Pt=-To OA FoxsEC:\ - Como en tam
bem DÜ...I OU\'i. 

O SR. Tuo~rAZ c .. n•Ar.C.\:O.'TL- D~:;·le que 
<1-Ui cbc"'uei, com o i!Rustre tleputado pelo 
Rio Gt·a~lle uo Sltl, o Sr·. Pinto d;\ F:.ocll.a :1.té 
quo nos seplt'a.mos ntto tivemos siquer occ:~· 
siúo de on\'ir o Sl'. ~Ho'istro uo Iutel'iot• lli
·rigir-se .'\0 chefe tle volicin. 

Demais, Sr. (lt'e~ideute. todos aquelles que 
conhecent o Sr. Gooça.lvcs Fet•t•e!t':l. sat)em 
que S. Ex., pel:~ correcção e modet'<tçào de 
su:~o !iugu.1?em não c:!it•i;gi~h\ ns pa.l:t>ras ~ue 
o referido jor·oallll.e a.ttr1buc, "-? seu M1l~o 
de todos O.S tempo:;, o. ]1:·. :\Udt'0 C,;. \'(llc;;~ntl. 

O Sa. Jo:;~ )L\.&LAXCI-1:: o Ot• • . Andt•é Ca
vale;toti et·o. io<:<LP<tzde eugulil-as. é vreci~o 
não conhecei-o para su ppot· tal cousa. 

o SR.. Tt!O){.\.Z C.-\.V.o\.V .• C.\)."Tl-DC\'0 1\CCNS
cent:\r :\inrl:.\ rp1e nii.o só- não OU't"i SE\melhantes 
pt~la.vras, COJliO nenhuma informação dei a. 
redncçiio >~l;; nma. sobt'e tal ussumpto. . 

Eram estas as explicações qu~ deseJava 
dar. 

Set:i<t, por assim dizer, t>ordida, infecunda, 
e:;ter1l, nesta '}Uadr-J. agitada e extraordinar·i:L 
quando o momento politi-:.o <i da.quelles que 
reclamam de todos os patriotas, de todos os 
rept•esentnutes d,1. Nação, de todos quantos 
teem ou :)SSU01Gll1 n re,;pous:\blli~(\de delle. 
a cm·o. e:'\clusi'l':t do:; m:1gnos interesses do 
b~m !:~t'óll. 

Eotreta.uto. por m:üs que pese o meu co
~~~ç;.io. sou obrigado a. responder :\ ttm dos 
mais illustre5 l'espresentantes da. digna ban
C..1.da do Rio Grande <lo Sul, o St•. Victorino 
i\1:onteiro, que, seu lcar/.e1·, e em nome delia. 
bem como do partido republiC..'l.IJO. no Rio 
Gt'ãudc, ma.nifõstou-s:J hontem nesta Camar:\ 
co o tra a minha ob$cart~ pessoo. 

Só devo agradecer :.t S. E!'., em quem 
peuso que nuncu qnnesquet• di'l'era-encins 
politicas, poderão extiu!!'uir os viuculos <le 
a.treiç'â.o e amizade oessoal ptwa commigo ; só 
tenho tle ag1·a.decer ·,LS expl'e~soes gentis e c:\
,·alheirostl.s, Ml<H'eis mesmo, com que tratou 
;\ minha pessoa. ; mas nilo posso llei:tar de 
dar a resposta. de\ida. ao lár.lo politico d\1.5 
cousideraçVes r~itas pot· S. Ex. 

Sr. pNSillente, niuguem se mette nestas 
qnestves ~le política loc.·\1 l?lll que e:;tão euvol
Yii.los os maliouc·es de su:\ pt'O[JI'i<\ pesso<\, si 
niío com g-r<\odo magna. com verdnueit-:1. re
pugu;tociu. e, princip;1!meote. CJlll\mlo esta 
p.!S:SO:t , como eu, tem r.le se dit·igit• :1. 'l'elhos 
amigo;;, a esforç.'\dos comp.'\nheh-cs de lucta. 

O 8r. Pinto d :n. Fonseca- Sr. no sazrado territorio da politica republicau:~. 
presidente, citado tambem pelo jornal O Pai: do Rio Grm1<.le do S~>l; llltlS :1. miai.!<• defez:t 
como tell\lo ottl'i•lo llo S1·. C\Iíni<>tro do lnte· legitima obriga-me :t pl'orluzir :~l,e:umas cou
rior :\ pllrase que esse .ioru:~.l lhe attl'ibtte, sic\eraçues no sentido de exrlicar ã. Oa.mara 
decl\'lro â. Cumal'tl.IJ.Ue não ouvi. semelha:-Jte u~ altitude politicn. com que Tiro tlo 
phrJ.se. Alguns S1-s. Jcpt\n~os_, ~ w.~! âíõ 'vt-s.hde tlo Sul occupar uma c:\deir<\ no re· 
mejuot~i, ·~t>enas_di~~~~~ue - · '~~t;\ .camara, cvru_o .aintl:l. ~voto que 
de policta trolm ;;:do 1lht<Mto pc M4Jí\)rOJCCto de a:nutslt" oou~1guado u;~ 
balternos. e:r:~;.ntla. do ::ien\'ldo e que determinou tle parte 

R.epitl), porêm, c,ue não otwi o Sr. Minis- thL bancnd:\ rcpresentãc.b pelo sym~:\thico 
tro do In te dor prorerit" a pbt•ase qtte o jornal leacle1·, um movimento hostil contra. mtm. 
lhe attribue. :S. E:-:. começou· dizeut.lo que rct-Jugnavn 

- nos impulsos do seu cor.\~ão ter de l'el'ir este 
o SJ.•. P e <lL·o ~J[oacyr· (,;1ocim.:nto assumpto· . · .. 

de atteaç<ío-SL' . presid~ote, nil> h3. quem "'' realiu;\de o nssurupto é tios mais ingra.
pos:;.-. ou quem tlcn\ illu•.lit·- so sobt·~ a 3.tmo;· to::, O$p')cinlmentc pat'a S. Ex., pt'imeiro 

C:>.m:>.r:>. ". ,. S3 
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porque se tt·a.tam de U!!ll amigo e >elho com
-pa.oheil'o, e em :egun,Lo logat· porque toda 
a. questão ele S. Ex. g·irou subre a cassa~1o 
ele meu manelato. 

E !t sei, e :lppello para o Sr. Dr. Victorino 
Monteiro, qne :S . Ex. e um dos mais il·t·o?con
cilinveis atl,rersnt·ios d;\ theoria da C:\S$ação 
do ID<\!ld;\lo. (Trocam-s.: a1Jcn·tes .) 

O S:s.. VICTORl"O Mo"TEIRO - Por isso é 
que eu disse que ert\ pelo lado moral unica
mente e não pelo leg:Ü. 

o SR. PJ;oRo ~IoAcYn. - TerP.i occasiii:o de 
responder a V. Ex. nt!Ste ponto. 

O SR. YtcToR~o MoxT8IRo - Propuz no 
nobre deputado isto, unicamente porque S. 
EL uo maoire;;to que dirigiu ao eleitor:vlo, 
apj)e!lou p:u•a ella e su.ieit:l ,-a-se :\o seu 'Cel'i
dictv.;;J., se!!'undo sou infor-mado por meus 
con1panheiros. 

0 SR. PEDRO MO.\C\'R- N:io me sujeitei 
de m:weira alguma :11 ess~ ve;·i!li!'tvm. E' 
uma falsidade e peço ã. V. I::x. a bondade de 
me on"ir, por-10e eu posS(I provar que isso 
realmente nunca succ.~cleu. 

O Sa. VICT-:n::rxo illo:->TEIR.O - Estou ou
vindo V. Ex:. com a maior nttenç;ão. 

0 SR. PEono ?IIOAC1rrt - !\Ias, Sr. presi
tleute, ia eu dizo3ndo que não acreditei que o 
Sr. Dr. \'ictol'ino Mollteiro, inimigo iutra.
c1<1.>el da. theork\ àa ca:saç.1o do m:UJdato, 
Tiesse :I;?Ora fazer vnle·r em uma Cam:1.1'8. in
telli~ente eSS:\ monstruosa. exi::-encia., que 
reputa-a um absurdo, uma imbecilidade, e 
c reio •111e muibs poucos •lepctados lm n'!Ste 
recinto ('lu nenhum) que aduliti<L que o man
dato do qua.lquet• ue st~us collea-as poss.1. ser 
ca;::ado em qualquer circumstãncia 0:1 que 
queira ah1•ir p~n·a mim uma excepção odienta. 
S . Ex. hem sll.ba que. na nossa Constituição 
e a té mesmo nas mai:; adiantadas doutriiH\S 
politicas, e maudt\to inlp•~I';ItiYonãot:acceito, 
e (l. C:\S~:t~.ào é repc!JhlCL pelo,; :ÜI:'l\iS:t~IOS pu
t.licistaS, com Yarias 1":tr.ões IJnstante ponde
r osas, entre as QU11es deve citar ::~Jguroas de 
p:\ss..-tgem. 

Si o deputado tiYesse con~tantemente 
suspens.1. :::obre sua c:1.heça esta esp:tõa. cle 
Deruocles rias :tg-itaç:ões - intrigas e :1.1'
:ranjos cleitoraP.s - qoe p<ide ser man,j:vla 
pelo_ goç-erno ou pelas autoriclades adminis
tmtivas, a seu bel talante, nnnc.1. teri:t. a. in
depeodeocin neces3nri .. paro. rcprc::cn tar di
go :mente o s~u papell, est;tria sempre de
baixo de uma. ame:tç:~ pet'i!!'osa, e o tempo 
que poderia aprO\'eit:l.l' UO estndo e!ficaz das 
questões que interess:\m :i. Patria, em cuj:\ 
sal:vaç.ão elle tem dG collabot-.tr. teria. d~ ser 
em;>r~gado em esbr n. to la llor:\ li~oujeando, 
ridicuhtmente os seus eleitores p:~.ra. que 
estes, no momento dado, pic.1.dos por uma 

hostilidade maldosa, dos prepotentes co:1tro 
esse deputado, lhe niio c.'\Ssasse o diploma 
que e;tá utilis.'tndo muitas vezes a. bem dos 
intet•es::cs eminentes d :L communhão na
ciounl. 

A lé:n disso, a cas:aç~o do mandato tornar
se- h ia oo nosso regimen eleitoral verdadeira
mente imprntica"el, umn. fcw;:.n, umn utopia. ! 

Sr. preshleute, em virtuue de uma cl'ite
riosn combiuac-lo que houve J>:lr ;L n Í!)l'Olação 
de cll:1p:.t.s do partido republic."l.Do do Rio 
Gl'nnclc do Sul, eu fui designado JK\1'>\ :1. re
pre~ent~1ção dt\ minnria.; natut•;tlmeute como 
\' . Ex. s:1.be, esta divisão do cleitot•ado, foi 
em duas turm:ts, umn. que votou nos tlepu
t:\dos da maiorht, outrtt que votou no da. 
ruinori:l. 

Ne:;tas condiçõt>...s, o mandato sô poderia. 
sei'-me C;.\SS:u.lo, :\ admittir-se como le~ititn:l. e 
vet·tkuloil'(l.a douh·ina. •le SS. Ex,;. , pot• n.quel
Jes ~leitut·es que me ueram a honm. e a coo
tktOÇ<l do seu Yoto. Sendo o '\'Oto uma enti
dade anony:n:t, não senrlo descoher to. a C:\S
~ação só se poderia vel'iricat· s i me t•etit'<lSSem 
o mandato, exactamen te aquelles que me ele
geram. 

O Sn . JosE' MARIAXO dá um apa.rte. 

O Sr.. PEDRo MoACYR.- Sr. presidente, n. 
c:tssil~"io do m:mda.to, :1. ser ''PíJ iicad(l., deYia. 
sel-o por proce$$l>3 que n'io aQ n~lles .Jue 
ror:un empre~'los . Realmente qnaado sus
citou-se n dis:;idencia (aliãs todt\ de economia. 
inliu1a da ramilia revublic:tna) entre minha. 
pessoa~ nlgun:; outros companheil'tls politicos 
cont1·.\ :\quelk>$ qne seguem incon•licion:\1-
tnente a. situ;~çã.o :tctual do !tio GJ':\ntle do 
Snl, os rligaos renrese:1tmtes dirigit•am :to 
eleiloi•ndo \lo 5~ distM~to um manifesto em 
que petli;un cln.ramente a c •ssaç~"io tio meu 
mand.1to como castigo uo c,-i,,c que P.u com
m::tel'a. 

O eleitorado, nliits. proximo th\ Capit:tl, 
ficou mudtl, imp:~ssi\'C:l, dumnte mnis <le 15 
tlias; o como elle se nãc1 manife:>ta\'a, repel
linllo :tSSim h citameota o absurdo da cassa
<iio porque nlém de onlr:ts r:tzões pm•a não 
m:mifestllr-se era preci:;o que o 1izess~ exa.
ctamente pelo modo p~rque se re:t.lisrra. a. 
eleiç.ão, foram redigidos <:\l>aixo assigoaào~ 
ou Stlb~c,·:pçlies politic:ts L\:\ Capital e re
mettiuas para todas ns localidades do 5" dis
tricto co:n os mesmos dizeres mais 011 meu os 
oos S<l~uinta~; tormos : < Nõ:> :l.b:.i:to :tl>si
g-natlos, eleitores ele tal circumscl'ipcfil) elei-
toral •. . etc. · 

OI'il., \'. Ex. comprehende que si ti'l'esse 
havido a meoor expoota.tv~idat.le do eleito
rado, chu·o e que se m•mifestnritl entre ou
tr·a.s 1'-0tlS:>.S nt'- di versidado de re 1:\c~.ão des
ses peregr·inos c.1.beçalhos, mas todos, to(los 
elles nas listas de protestos d:t celebre Clls-
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· s:~.c;.ão do 5·' districto el·~itot~l tem n. mesm~ 
ling-uagem e f<lrem a. mesm~ tecla ! ! 

O facto, e que e~a. cas$aç<<o foi executada. 
Jlor uma especie de «c i l'cular official» ex pe
dida. pelas varias loca.lir.htdes oude o meu 
obsctU\) nome loi snll'r<\!!arlo. 

•otac;ões, n. nos:s-1. orieot::tçit0 ante est::~. ou 
aquella me1lida, unte este ou aquell.: pro
jacto. 

Co:no :~dmitllt' essa. c1tssaçfl.o, esse absurdo 
si elht roi leita por um pt•ocesso tão impet·
:ieito 1J ue reYeht i\ sm1; uul!ithtde e a. p.w
cia 1 h1aüe d;\ o:·i zem1 ! 

O SR.. Vxcror.zxo MoxtRmo - Commigo 
nunca o nobre deputa.•lo combinou cou5;.1, a.t
guma. 

1\ia.s. Sr _-:presidente, os nobres depubdos 
pelo Rio Groncle, pt•otesturam tr<tzer pa.r;J. 
aqui os documentos c.omprob<\to:•ios dessa 
cas;ar;<1o, e natnralmen te impedir-•~e com os 
set:s prõtestos vehem.;cttes de tomar nssento 
nest:1. C<tmarn. que cecidiria o pleito. 

Ora, •6s tod')S, sois t'.!::;temnnha.s de que isso 
nii.o occo!'reu e tambern porleis attest.1.t-, qua.l
<!,'Iet• rp<e sej;\ o matiz p·olitico a que perten
ceis, que desd<:: o dia que pisei no rectnto do 
Pul'la:uento ;\te ll~je, teuh0 segui! lo :1 mais ri
goro:;(', orleoh\<;iio republicana, (apoiado s), ja
mais rui C<\paz de melin:drar susceptibilida..les 
nem de apal't:<r-me da 'illustre b:lucad<t l'io
g:rnndeuse em questiíes fun•iameo taes de 

· Ot\l:::m politica. que t~em sido decididas uestl. 
Careara. · 

u~r SH .. DEi'üTADO - ·E amlou muito bem. 

U:.t SR.. DEPt:TADO dá um ap:n·te. 
O SR. PEDRO !\IoAcm-Respond·~rei cab:tl

meute i\ V. E!:., quando tratar de:sse ponto 
d:• amuistia. 

Proseguindo, Sr. presidente, direi que, pro
metti•lo ameaç:'Uiorameute o espantalho d:~. 
cassoçiío do ma.ud;\to, nu!lca. f~1i apresentada. 
e é :~gora que esb cassação ha. de ;;e1· ntirad::1. 
centro. minlla pessoa, como um insulto polí
tico ou mor<tl, porque :t.té dissel'ilm qu.e eu 
aio et'a deputado mO?"al ~ ! : 

0 Sa. VlTOlUXO MONTEIRO - Tinha. efi'eito 
moral e nfte leg-<tl. 

O Sa. PEDRO :\íoAC'\.'R- Mas che!!:o ex:lcta
meute á questi'io da amnísti;t, em vi1·tude dn. 
logica dns coosidero~ües que acauo de f<Uer 
e~\ que mo ilrrast•<I'<tm tão vel.!ementes apaL'
tes. 

A !).·meada rio·!.T:wdense. com exclusão 
di\ miDhi\ obscura~ pessoa, votou contra a 
amnisti:l.. . 

O SR. PE!>P.O 1\'IoMYP.. - E ::1. mt.iot• prwa Coosif:'nada n~ emeud:\ do Senar.!o e no 
·q11e po;;so tei•, foi-me <J!f~recida pelas pala- mesmo dia em que esse projecto era rejeitado, 
Yra.s 1\l)n~?l~ pl'oferidns ~lo illustre Sr. Dl' ·I um outl'O app;n·eceu que me1•ece o apoio da 
Mano<.~! \'l~tOt'IUO Montet!'O. h:ln~tl<L do H.Io Gmude, mas, que, como o <lo 

Eil-as: (L-)) : Sem«lo, cOi!cede amni.<tict a todM os entol11idos 
Ora, si est':l prcte$tO, não foi feito ú. bócca em movimentos revoluciouarios ate 23 de 

das t1mas, ou quando vim p:l.l'<t aqui, qmtn<lo agosto, civis on militt\res, cii!It.~t·i u,lo ::~.pen;ts 
decorrcr<<:n cinco long-os mezes depois da mi- em uma simrlr?S lunitaç.1o ( porventura dis
nha. entrada neste reclmto, sem l)ue surg-isse ciplinar) :\o prazo de dous annos para os mi
a me no:- contest<\ç.'io i~ minha. e!eie.fio ou à ""· litures de te;·t-a e mnr. 
litlaüe dos mea~ actos ue~t.'l. Cam:tra, uiio é Sr. pre~itlente, :lppello para. n leahlade de 
agor•~ 1}\IC h;~ tle surgir· logicamente. C(l.tht um dos collegas <le lmocada. P<U'<\ qne 

A dcpntaç:;1o rio-!l'r::tndé!lSe, pelo seu teadcr, me respoud<\m: este projecto não é em sub
vem <:onft:l$S:l.l' que ~t.!ur:mte este~ cinco mezcs st<mcia-o mesmo projecto <JUe te\·e o meu· 
I.lUnc:t rui cap11z de men ti1· ao Co:lig-o dos pl'in· voto e que a maioria fttlminou 1 

· cip!o;; J.>Oliticos d;\ lca.ltl«d", do amor á Repu- Dtms especies de revoluciou;u•ios podiam 
blic;t, e entre:a.nto affr-ont:t-me com a cassa- merecct· a umnistia.: os do H.io Gl'<tlhle elo Snl, 
-çüo! matel'iãlm.ente c~~pit;\net\dos pelo SI· . .Toc.'1. Ta-

O SR. VrcTvn.rxo l\lo:):o:;:r;:mo _A opportuni- v~,r.%e p~lo ~ooh~ci~lo, ~~:~di~t~::do Imp~~·i~, 
darle oJfereceu-se ag-nr·:\, porque ago1·•~ é que 

1 
~.r· SI ~vetr~ ~:il;r~t?"· F?r~ ~e.se:~! a. ;;u~m::.tla 

veio :1. que-t'lo de r>riu•'illios 1-o prxhn. ap1 ovett.n aos lmpliCado::. n,\ revolta 
' " ' • · de 6 de setembro. 

O Stt. PEDRO l'IIOACYr..-Não é es:acto, neste 
período tl'<\USconido, q:uestVes de maior im
lJortanci<l. teem :s!do deci~lida.3, 

O Sa. VXCTOr:.L\0 l\ImtrEIRO - Questão de 
·detalhes. 

O SR. PEDRO ~!OAC\"R. - E a b::tncada. do 
Rio Grande, pam a qual a.ppello, ê tostemu
nh.\ ele que, s:d ,.o em secuoclurias questões de 
det:dltes, unnc:t me np.lrtei do sen voto, c, ao 
contrario, temos algumo.s vezes c-tmarario.
meute combiua.do- neste recinto- as no~sas 

u)[ SR.. DEP'CTADO- i\1as note y. Ex. que 
si toda. a. C;\.mam tivesse votado pelo primeiro 
projecto, nií.o teria. apparecido segundo. 

o SR.. P.EDlW fiiOACYR. - Quaes srte os mais· 
perigosos do:> rebeldes cit<\dos, euca.~<tndo o 
pheoomeoo politico uo seu coojuncto, nas 
snas orig-ens, nos seus e1l'eitos, oo v;J.!or dos. 
se1t-:> elementos competentes 1 . 

Os r~volucioonrios que ioich'tram t\ sun. ac
~.ão dis 'lel'Sivn. e aggressiva da ordem cons~i-, 
tuciounl da. Rc!>ublico.. no extremo Sul do pau:, .. 
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capitaneados por um homem que era suspeito 
as instituições, ou os re>oluciouat'ios da es

Mas o que é preciso frisar bem e que não 
ha entre o projecto no>o a.prõlsentado nest.'1. 
Camara. e a emend<~, do Senndo differenç.a fun-

U)I SR. DEPuTADO - - A reYolu~ão era uma clamental. 
e unica. Sr. presidente, no momento, que a Patria 

quadr:t-1 

:~.travessa, só comprehendo em absoluto duas 
O SR. PEDRO nioAcnt - E' e:mctnmente orient1ç;ões para a politic,~ republicana. 

i~~o ; Y. Ex. auxilir.-nae ; 3i t, revohlçã.o c Ou nós estarnos convencidos de que a. crise 
uma, é indi>isivel'-il:\s suns respons:1bilidndes, pulitica que eu~, vai curtindo ainda não se 
como dar o perdão a uma parte dos revolu- extin!:'uiu em seus ultimos e desastrosos 

, cionarics pam negal-·o á outr:1 ~ (.-lpoiadt>s). etreitos, e neste caso, a unie<t orientação a se-
O Sr - contra-almira.nte Custoàio de 'Mello ~nir e a resistencia pelas armas, como e[e

depois de, UO seu primeiro 111<\nifesto, l'e\·e- CtllOU com llabil e rara. previúeucia. O Oelle!lle
lar-Se fr:\ncamente t'eshurador, lia Consti- rito representante do governo passado, ou 
tuiçiio vioiada, no seg-undo declarou-se aberta- nós entendemos qn5 a crise estú, extincta. até 
mente filiado i1. revolução do Rio Grande do às snns ultimas raizes, e neste caso '" politica 
~ul , dizendo que quer·ia bater-se pel_os seus da. actnalidt\.de é a dn. reparação, de congra
lrmã?s t1a,1uellas pt\l'~gen~ çameuto. de olvido e esquecimento de paixões 

Attenta esta. consia(~raçao, :1, re,o tt:~. d:~. es- politic:\s-de amnisti;\: emfim. 
quadr:1. tornou-se secu:oda!'ia e accessoria da Consequeutemente, só uma destas orienta
da l'eYolução r io-g-r; ,ndense que começou çOeS póde Sel' seguidõl.; Ott a. d<1que!le5 que 
muito antes e só receutemente extin!:'uiu-se ~ enteuuem que a <\mnisti:~ . deve s.,r como um 

Si os intuitos políticos ful'tl.ffi os mesmos, lar;:ro rn;l.nto desdobrado sobt•e todos qunntos 
como disse o nobre deputa.do pelo Rio Gt•nnde, commetteram o crime aliàs gr:~ vissimo de se 
si nos C<\mpos de bata Iha se irmanaram, si no insurgirem de nrmas nas mãos contra. as 
Paraná, si em Sant:~. Çatharilla, onde consti- instituições leg<\es, ou a aqu~lle5 que enten
tuir:lm seu exotico gQverno, si nos ~taques: dem que :\ amnistia é illopportum\, porque 
ás campinas, à b::.rra do Rio Gt'aende, e na ca- perduram aimla os efl'eitos da. luta nacional, 
tastrophe terrível de Gampo Osorio, esti>era.m e os revoluc!onarios não podem tnel'ecel-a 
sempre ,iuutos, como ·pOilemos nós distingu:r absolutamente, uma vez que se conservam 
neste phenomeno político, l'e>olucionat·ios, de <irmas nas mãos, podendo em _qualquer 
homens ~quem percl:oar e homens a quem momento attacar ~ov:\mente <\ estabilidade 
negar perdito ~ das in::;tituiçVes. 

0 SR. PRESIDEXTlE- ObSCI''I"O :1.0 nobre 0 SR. MARTl?:\S COSTA clà um aparte. 
deputado que não pód(~ discutir mataria >eu- 0 SF.. PEDRO l\!oAcYP. _ o que eu disse 
cida.. foi que, eue<\mudo o phenomeno polilico em 

O SR. PEDRO MoAcn~- Não estou di~u- seu conjuncto, tão criminoso era o Sr. Gaspar 
tindo, Sr. presidente, estou referindo-me ac- ?II•\rtins, ou muito mais ainda, do que o 
cidenta.Imente um nssnmpto de que hoot~m. Sr. Custcdio de Mello. 
no ataque aliús gentil que soíl'ri ela parte do :\manhã. voltal"do todos esses revolncio
nobre lct:~clc1· dn. b:\nc:uln rio·g"l'tl.ntlense, S. Ex. na:-ios o.mnistiados para o territorio do Rio 
tratou, de modo que sou obrigado"' justificar Grande cio Sul, VV. Exs. estabelecet·am en
o ~eu Yoto, a minha attitude, ntn<\ YeZ qnc tretanto em relaçiio aos militares um:~. limi
não p1Hie faze l-o ctnantdo se >otou o pt•ojecto taçüo de tlous ano os. par:l. podet•em voltar a 
de amoisti:\, em virtude do ferreo encerra· occupa.r seus postos, atiro de, na phrase de 
mento da. discu;são. um illustre sen3.dor, não virem servir-se 

Si ho:JYe, pois dh·er;gencia entre o meu >oto outra vez rlo m:<terial bellico contra as insti
e o da illustre bancnd<\ rio-grandense, n::io foi tuições <lo pai'l.. 
de substaMia, não foi. de essencia, porque os Mas. quem nos diz, que os civis amnistin.dos
senhores depnt.'tdos do Rio Gronde, aliás por VV. Exs e os proprios militares após O· 
muito justa e criteriosàmente que;·em ago;·a prazo, não a.ppa.recerão amanhã nos campos 
co;icede1· amaistia a todos os retolv-eio1lal·iosdo do Rio Grande do Sul como no>os revolu
R.io G-i·anrle e a todos os milita1·es, com esta ciona.rios ou em outra qualquer parte 1 
unica excepção, que nliàs póde ser mesmo Porbnto, Sr presidente, eu disse que ou 
muito boa, porque coosult<t necessidades oc- a amnistia como complemento ela. paz 
casionaes de serviço ou d:~. disciplina militar devia. ser coacedi,la a todos os revo
- ada limita\'.ito de d.ous annos p:tl'tl. os offi- lnc'ionnrios brasileiros, e neste caso mesmo 
ciaes '\Oltarem ao se:r>iço activo, afim de que o roeu voto fosse · erroneo, podia 
serem e>itados possive,is a.ttrictos entre elles sel-o apenas em uma questão de t.angente, 
e·os officiaes que sel'virom á nobre e gloriosa em umá questito secundaria, em Í<\Ce elo 
causa da legalidade" no-.o projecto, ou então esses re-:olucion:l.rison 
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ainda. podet~lo vir fazer rua.iores clamnos ao 
paiz, e nesse caso o de~·er do Parlíl.lllento se
ria desdejá negar lhes qualquer medida de 
beneficio a clemencia. 

Amaohii. si -passar nesta. C:1mara o pro
jecto qne foi apresentallo e subscripto pelos 
mustre:; represenrootEIS do Rio Grande, s1 
triumph:lr no Senado t'l\l . como estil. conce
bido e t•e•ligido, voltar-J:O amnistiados todos os 
revolucionarios ao te1~ritorio da P<\tria, no 
fim do mez os militare:; receberão seus soldos 
na repnrtiçiio compete01to, contarão o tempo 
para um:\ connmieota reforma, e dec0rrido 
o prazo de deus n.uoos. est:U'üo de novo nas 
tileir:ls ao lado dos of!id;~e;; legalistas. 

Assim, pois, Sr. preHide!l te, si ba algum:\ 
ditrereoç ' entre c. projecto da Camar:\ e a. 
emenda do Senad.,, esta. diíl'erença não ê sub
stancial, não er:t de ordem a. provocar da 
p:u:te da deputação do Rio Gr'l.nde, uma cera
dia. ma oi fest.lçito host il, u:na. m:mirest::ção 
a1Trontosa, ã minh:~ollumilde pesso:t . 

O SR. l\1.'\'r..Tt~S CoslrA. dà. um apa1•ta. 

o s~. P:mRO l\10AC);"R. - Si à um::. qne5t<io 
politica, VV. Exs. tae:m <la seguir um dos 
deus r<1mos tie orienta1;ão que apt·esentei. 

Si entendem qu~ :l.ÍJlllla ha perigo para. as 
institui~ões em amoistiar os revoltosos <\m
pl~ruentt!. doviam onooro.r P.sses revoltosos em 
seu C.)njnocto, .:m suo. collt!Ctivido.rle, uiY..:
lando-os O•~ mesma comdemuação, repellinllo 
i;t limint a amuistia.. ("!p~r-tes ) 

:\Ias VV. Exs., VOlat';lm contl'<\ a <\UlDÍS
t ia? 

marechal Floriane Peb:oto e ainda outros 
projectos. 

0 Qlle é Yerdade, e que 3. bancada rio
grandense com a. qaal sempre procedi com a 
mais e:crupt~losa. correcção, hostilisou-me 
ho.ie abertamente, voltou-se contra <I minha. 
pessoa. Não a compreb.eodo . Pois bem, aindn 
que nmnrguradamP.ote ferido e desconside
rado pelos ex-companbeiros, eu niio deixarei 
de t!car aqui 5ervindo com a maxima fideli
düde os interesses d:t verdmleira politica. 
republicana d•J Rio Gronde do Sl11, e coutiuua
I'Cl a seguir os dictames tia su:~ mais rigorosa 
orit:ntaç1W, de ::tccôrdo com os meus esforç:tdos 
c~~mpnoheit·os do Rio Grande do Sul, commigo 
folmitmdos pela maior intoleraocia, pelo 
gr-.\ode crime (le rliscordarmos da. marcbtl. 
que ia levando ultimamente nossa política, 
em opposiçiio completa. ás tradieções e velhos 
prmci:>:ns do partido republicano, sempre 
zeloso d.: sua independeocin. 

0 SR. )!ARÇAL ESCOBAP. dà um aparte . 

O S1~. PEDRo 1\!0ACYP.. - .i\•Ias VV. Exs. jul
g-am-me capv.z 1le unir-me a revolucioourios 
e seguir proce::;sos revoluciOUlWios qne con
demnei o co::tle:nno ? 

VV. ()xs. ns~im me j ulgam porque hn uma 
rlivergeocia. ent•·e mim, os mens companhei
ros de d!ssid.:nci~ e o. situação officio.l, mo.s 
V. Ex. jà este•:5 arastado do grosso llo seu 
pnl'li<!o v. E:<. ja exerceu um alto cargo 
policial na situação revolucionaria do ~o
>erno do Sr. Oi·. Barros Cassai. (AJla1"IC$.) 

~ão. Eu podi:~. :1.tê rererirconfahu!aç:óes pri
v:\das, que tive co111 alguns dos Sr-s. deputa
dos sympatl!icos ao ~t·ojecto. (.4.pa;·!es.) 

Eu nr"U> estou censurando a V. E:<. por ter 
seguido eotã•) :.1. cort-ente das suas idê.1.s: uni
c:tinente estou ~t·o-;ando que o rncto de e:<:is
tirem em um Ústermin:túo momento dn. his-
toria. e tl•\ e<rolução •le um P•lrtitlo estas ou 
Minellas di>el'g·•mcias, júmnis devem ser de 
o:·üem :\determinar:\ expulsão de um mem
b:·o des:e pnrtido e CllSSa{ilo de sen mãndato ! 
(Apo:ados ,) 

Demais. n ~eguir o ]pr0cesso qne VV . Exs. 
rep!lt.·un logico e opptJrtuno, oeste C:lSO em 
fuce da ,·olação Lh\ amoi:;th\, a maiot' pat•te 
das b:tuC<\das deveria ter pt•ocedimcoto iden
tico ú. (lo Rio Grande do Sul. (trocam-se 
mui!os apartes) e mnlltiplica!.'-se- hiam as ce
lebres cassaçües. 

l\1:1.5 pelo contt•ario vejo em tod;ls as b<tn. 
cadas ~m qne houve votos divergentes con
tinuar a m:\iS completa barmonia e corJb
lidade. 

Si não sou deputado pelo Rio Grande legal
mente, como é que VV. Ess até hoje, desde 
que começou n sessiio nunc.'\ protestaram 
contra. a v:llidade dos. meus actos nesta Ca· 
mar~~ 

uM SR. DEPUTADO--Por tolerancia. 

Devo ainda c: ta r um exemplo, entre muitos 
e mnitos ontros, em que foi parte interessada 
o illustre Zeacle:- da. maioria, e que não deter· 
minou ;\ cassaç\'io de uenbum mandnto. 

O !:\cto foi o seguinte: a bancada. consti· 
tuinte do r..io Grande do Sul foi eleitn, com o 
compromisso de snffragar a eleição do ma-
rechal Deodoro da. Fonseca. · 

0 SR.. VICTORINO .M:Oi\"TEIRo- Eu fui eleito 
st:ul e:;~e 1:0mpromlsso. 

0 Sn.. PEDRO MOACYR - Varias deputados 
foram eleitos com esse compromisso. 

O SR. PEDRO MoAcY.G. - Oh ! a toleraoch\, Depois, quando se realisou a eleiç:io presi· 
durante cínco mezes ! Pelo amor de. Deus 1 denc!al, o grosso dn. banc.1da tendo â. frente 
Então v-v. EExs. nunca deveriam ter coofõ.\bu· o Sr. Julio de Castilhos sufrra~ou o nome do 
lado commigo aqui oo recinto, nunca. deveriam marech:1.l Deodoro e os deputados que div:er
ter, por exemplo, assi:.ruado o projecto que ,zirnm do gross_o do partido, nem P.Or isso 
eu apresentei e elaborei parn. a. ··estatua do· tiveram o mandato cassado pelo ele1torndo. 
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0 Sr~. MARTINS COSTA -~!;\S O nobre depn- insultos. (1\f1tito b:m~; ?au:to bem. 0 orado1· i 
tado já foi ]'r~.inlg:Hio e eonrlc:mnado pelo seu comprimentado.) 
partido; J!ÜO ha p:u·id;\cle . Vem á ?.le5a, ê lido, apoindo e sem debate· 

O SR. PEr>P..o l\fo,\CYR-- 'i\Tas isto é um('l. cte- encerrado o seguinte 
plpravel v~tiç;io de priu·cipio ; eu tligo qne 
rião estou prejulgado, porque esta c:~ssac:ã.o 
não devia, niio pOtlic. rc:nliMr-se perante os 
"bons pr·inci1Jios, e :th!m disso porque f'oi t~ita 
de um modo irregular, !~t·osseiro. imperfelto, 
e s i devesse St:!r-ine a.p[ilica•la deveria s •;:l-o 
muito aules aos nobres deputados, em am\
l.og-as cood ições. 
. Este e que é o argumento. 

O SR-. l.<n·AnAn\ CORJ~l::A- V. Ex. não 
estigm::..ti~ou os S!·s. Demetrio e Autao, 
qunudo se sepal':ll'3.!ll do po.rtido, cousex·
vantlo o mandato 1 

0 SR. PEDRO 'i'.'!OACYR--Nesse tempo eu não 
er:t reda~tor da F~tlt?'Y'ar.üo. 

O SR. RIYADA'liA Com~tA- 11:.1s não foi 
solidario com o seu partido? 

O SR. PEDRO l\IoACYR - Er:1. estnàante 
nes~e tempo, nunc.'\ tomei pa!'te alguma. 
nesta. deploro.wl questii:o. Fui para. a po
litiC;l do Rio Grande em 1891, quando o Sr. 
Dr. Julio de Castilhos er-a obrignclo a. « ab<\D
clouar á .~t::J:Wchi~» o. sua. c~adeir;t presideor;in.l; 
foi port:mto muito ~~eP'ois que se prodnzin 
esse phenomeno político a que alludem os 
nobres Lleput;tdos. 

O SR. PRESWE~TE -·Previno ao nobre 
deput:\do que f;tltam ~tpenas tres minutos 
para terminar a. hor-a. do expediente. 

O SR. PEDRO MoAcYP.- Vou tcrmin('l.r. 
Estou bastante fatigarlo e por Lsso uilo pe
direi á Camara a gentileza. da prot<oga~o ~$ 
hora. 

Sr. presidente. a.ppello para ~~ua t;::'l·l dtJ..~ 
:representantes do Pa:rlamento n;\c!Onnl; 
appello p:'lr:\ cada um •tlos Srs. deputados; 
appello prioci pai mente para nqnelle~ que nesta 
Cam,,ra represeot.'\m o eJ,emeoto radJcal, .o ele
mento àe Yau,zu:crd:t, entre C•S quaes conto 
verdadeiros ami7os ; nppello para a Camara 

• em peso, anm de que diga si eu niio tenho 
procedido semp:·e correctameute, nunca yio
laudo os dict.lnH~s ela ll:1ais severa e escru
pulosa orie!ltaçfio republicana (apoiados) ; 
que;\. Camara. di~ si en não tenho s ido sem
·pre d!goo defensor rh ordem constituciom1.1, 
sempre ;;unvP. e dc.:>licndo nns minhas mani
festações e nas minhas e~cpa.nsões priv::tdas ou 
public.1s, e si não tenho correspondi<.lo á 
·confiança e lealdade doe todo;;: os collegas. 
.. (.-tpoiados.) 

E o jo.izo da Cam:~ra, su1fragando o dos 
meus amigos politicos do Rio Grande, Se
nhores, me icdemnisar.â. de todas as amar

-::- . ·guras; de todus ·as ailrontas, de··todos os 

.Reqt~c;·imento 

Requeiro a. pro1·oga~1o da hora do expe_di
ente uor esp;1ço de me1a hora., sem preJwzo 
da orclem do dia. 

Sala. das sessões, 2S de setembro d<! !S95.
P!ntv da Rocha. • 

· O Sr. Pi:uto d.a ~ocha- Sr . 
presidente, ao subir;\ tribuna. par<'': e:.J>olver· 
ue:;ta questão a. obscul'id<.u!.e da mmha pnh\- ·· 
~·ra, assevero a V'. Ex. e á Cama!';\ que o 
faço cem a. mnis profua.cla comm~ão e que 
mo sin.to vol•do..:lcil't'mcut~ constrangido, llor
que tenho de responder a um nntigo compa
nheil'o ele lu<:t;.1s politicas. ::t um moço cnja 
intelligeocia expootunenmente reconl~eci e 
adlll.iro, ao Iael o r.! o q ua.l me colloquet, Sr. 
pr~sideute, nos '-\marfíut-ad?s dias em que o 
partiuo republicano ao R1o Grande ~tnh~, 
:;ünulta.ne:.lmente, de :.~presentar no ]'letto as 
balns dos inimigos e cl'aYa.r despie<:losi\mente 
:1. peuna. nas polemicas da imprens:1, sobre n_s 
teutativ:Js de subv!!r~ão da ordem repubh· 
C<lOa que · se nJauifestavo.rn naquelle Es-· 
tudo. 

Jnto do seu nome, jú. laureado, nas colu
nmn.s le"'enda.rias da Fcden:..ç~r.o,o·meu obscuro, 
muitn.s ~ezes subscreveu artigos, em que os 
nossos pontos de YiSt.'t se cns;:wa.m e as nos
sus expressões aruoros::tS eram, ao m•!Smo 
te.mpo,1 ~nim<\<las pelo mesmo sopro de cntln~
!;il'!;)l;m(i. vibrante, expandindo-se em uma soh
.ti::>.l·i~~e repuhlie:1na. tão profunda !JUe con
segula.mos, pel:l. pureza do:::: nossos !tletles e 
das nossas crenr.as, ;\ Yi<:torin compet!sadom 
de :.•rrastat• comÚosco o assentimento do par-
tido... · 

o Sn.. PAULA RA>Ios - Com o applauso de 
todos os repu blic-,l.Dos. 

O SR. PI!"TO <.](). RoeRA - . . - elle, com o 
::tpplauso de todos os republican~s, e eu! 9ue 
com~Çé\Va então a minbo.l. c;.l.rrelr:\ pohtica, 
apenas com os appla.usos da minhu. con
sc:iencia. 

l\!ns. Sr. preside11te, npezar tle ser muito 
tllt!lin<li'U&L a lllinh~t ulissUo, nilo tenho du
vi1a a) numa em satisfaz el-a, poriJue ao en
tl':l.r neste deb<'\te. sinto que realiso o cum
primento de um dever, de u~1a func<:<i.o que 
me foi cóinmettida pelo -partldo. que te?bo a. 
honra e orl!ulho de representar, a. Cl1Jll. re
sponsa.bilid:lde;não fugirei· e_;). qual? pelo co~
trario. me dedico com a ma1s perfe1ta sl!rem- · 
dada de ~nimo. · 
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Lam<.utc, Sr. presid·ente, que S. Ex. sej Fo\. então, s. Ex. proclamado ca!lditl'\tõ"" 
ten!Ja r~.tirado deste reei o to par•• não me thr pelo 5° dístricto. 
a._honra. ~le ouvir-me. Ainua assim, porem, Decorreeam os tempos, deu-se o processo 
nao tleseJo. qoe S . Ex. v·eja nas minhas pala- elcitor:tl e o nome de:::;. Ex. foi sum:·ngado 
vras a rua1~ lev: ali usão ao seu caracter : p~lo rmrtitlo J'epublicano. 
tenho a satJsf(l.(;;.to de r·~conhecer em :S. Ex. Po11co depois su1·gin no Rio Grn::~ue um 
uma. intelligcnclw que prestou, ouk·oril, es· fermento de disconlia p1>rtidaria, uma. <lcs;;-.s 
timnveis seníços no par-tido republ:c.'l.Oo. peCJueninas pitixves irr·itantes que todos nôs 

Sou t e:;temunh;l. de que S. Ex. cumpriu conhecemos, IJUe explodem no me:o de todos 
sempre com dedicac;-ão C• seu tlever n.tê o mo- os partidos. porr;ne são ns :J.!!gremi;lçües po
mento ~m qne, n:to sei. nem cogito por.que se litic;1:; e::mct;,mente <'S m;)is'" expo~h)S à ex
af;tstou 4.leslcahnente dos seus :tntigos com· paos.i.o de p;~!xões e vaidades. por(Jlle todos 
panheiros, par•L hn<;ar-se em uma axentura os partidos teem as suas tlifficnlll:.tdes int!mas, 
política perigosa e inqu:alinca.vel. as su:·:s crises m:Jis ou menos violentas, mnis 

S . Ex. foi dflputaúo v•ela minnria d0 5" dis- ou menos dttl'adom·as, mais "u menos exten
tricto do Rio Gr;•ntle de• Sul.Como totl:os nós, s:ts. 
S. Ex. fvi eleito pelos ~:u[ragíos do partido, Mas impotente p::\l·a maiores emprehendi
republícnno r io-:;p·a!1dense, de que somos re- meutos, si bem que trazido de mai:> aotig~s 
p_resentnates nesta Casa do Congt•e:>so Na- éras, siroplesmeute ab:\fado peh\ força. das 
ctoua1 . circumstancia~, esse 1ermento consti tuia-õe, 

Depois de •lerrotuda. ~~ ultim(l. forç.u. revolu·l emfim. em um;t p:lqueniOl\ dissi•lenciõ.J . 
cionaria regul:>r que infestava o Estado,fot·am A' essa dissitlencia incorporou-se o Dr. Pe
n:~. fót'mil. d:\ lei, couvoc::ulos os e!eitot·es rn.m dt·o Moacyr, nüo obstante h::n·er sido eleito 
escolherem os seus representantes. pelo partido renubliC<\llO. 

E, si bem que ,iá dist:•ociltdo do p:~!'ti,lo; O momento e·ra doloroso, ~m de n.pprehen-
a.fastn.r!o .jâ, por su:. expoutaneadeterminação Sües, -porque o l)<Wtido ptocurava n. união de 
do posto qu~ occnp:ir:\ dlurante dous anno;; a todos os seus elementos, n. conçergenci:\ de 
test:.. do orgãoofficial ti·O parlido,aiuch\ assim toc!as 11s Stt::S rorç:1s jJar"' resistir ao i:limigo 
não era possi>el aos seus <\Utigos correlig-io- commum, que :1.meaç:rv:\ n. R.epub:ica. pelM 
uarios esqnr~ce!' os seo:s ser·\·içoE:, e.xpellindo fl·onteíras ot·ienta l e argentin:J.. 
do seu gremio um:1. intelligencia que lJOtlex·i;\ Era ur~ente que o l<.io Grnnde, pela ·SU:t. 
prestar reaes ser>lços ú causo. da. Patri:l. no posição especial, empt•egasse todos os esfor-ços 
Parlameuto Federal. par•~ qne :1. Republic;\ 'não fosse destnlida, 

Assim, poi5, reunitiOlS os chefes repulJ!ica- pol'qlle destrnida. ell:\ naquelle extt·e:no Sul 
nos e:\ commls:;ão cent.eal em Porto-Alegre da. ftldera~o bra:d leir:~, serh1. f;)cilmente ~ul;
aJiUl de receberem tlos •Chefes locaes a iudí~;.'l..· ju~da. nos outros Est;\uos; niio po:·que hajtb 
çiio dos c..'lndidatos que devet•i;1.m ser apreseu- no~ Rio Gt"odo mais niticl~ comprehensão t.!o 
t..'\dos aos snfrr:tg-il.l:; de• ptwlillo para pt·een- llever civíco, não porque hnj:\ alli m0-ior 
chimeoto tlas calleiras vag-as nesta Carm11·•\ resisteocia republiC:\oa, não porque nim~ 
pela s:tuaç;io anormal em que a. re•ohte<io I a !li maí::: épicamente o enthu:;iasmo pela. 
lançúrn. os diversos di:;trictos do . Es_tall<?_.. .o. JPrJ~1a :tdoptada em 15 ue novem~r.9, _ n::\S 
nome do" Sr. Dr. Pech·o Moacyt,. tres vezes roi • porque o H.io Grnutle e o ponto ma1;; vnloe
unanimemente 1·epellido . ravel tio immeoso territorio nac'onal, mas 

Depois de:sta.s JU:lnife.:st.'lçües repetidos e elo· porque é o Est::o.!o mais onerado pe!;\ sua po
queutes, o hom':ltlo presid~ote do Est<\do, o si(-iio geog-raphica, peh• su:\ tradição h!sto
Sr. Dr. Julio tle c:::.stilhos, procuroll intervir rica, olJI"iu-ado, como é naturatrr.ente. t\ at
em ftwor do caudid:\to repellido e só ent..i.o o tender ãs ~exigeocins d:l. sua vida intima ~ <\ 
nome de S. Ex. rez parte ll;L chapa. vigiar cautelosamenw :\ immeusa ft•onten:a. 

Foi preciso que o Sr. D1·. Julio de Castllhos da Republic:\ Ori<mtal do _Urug~ay. por onc.le 
nobremente aécndisse em defesa de S . Ex.·, eutra>am · sempre e coutmmuao, de futut·o, 
asseverando que não e r:\ justo esquecer ser- a e:ltl'õlr todas as petturbac;ões t\~"itadort\s dt\ 
viços prestados, que muito embor:\ o Dr .Moa- nossa vid;t social. (Apoiados.) · 
cyr se iívesse apart:1.dlo momentaneamente, E•·••, po~s, Sr. presidente, bast:\Dte dolo
por diYer~enc.ins pessoaes~ pot• !evian~a_des tle lroso! extrnorct~mtriameute ~ru.ci;~nte para o 
moço ine:otperreute, da. S1tunçuo pol1ttca do parlldo repnbhcano ver atast:tr-s~ do seu 
:pnrtido. não er:\ justo quê, em plena juveu-; convívio, no momento m:1is diffic:l, o m05!0 
tude, em pleo~. for(;a. <le vid:\ e de act1vida.de, I cue· ã. força, it disciplina. o a or1entaçao 
deixasse tle prestar á. Repub\i~ os serviços desse partido devi:\ toda a. sua. c:u•reh·a pu--
que era licito esperar -e que elle promettera blica.. -
tão repeticlas vezes, visto QUe a sua eleiç,;io \ Então os seus co !legas ·de r~presenta~?· 
seria· de certo um nobre estimulo: :lo cumpri- eleitos, como S. Ex . , pelo partulo _.republl-

.. mento dos seus devere.s •. : . . . cano, reunidos varios ·vezes, couctta!'am o. . . : 
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illustre deputado a t•econsi'ler:t;•, a não se rassem na defesa dos priuctplOS contidos 
deixar :m·astar p~h~s eng<\nadoras mh·:,geus nas ConstítuiQ(Ses da União e do Estado. 
com que de lou~;"e lhe acenavam falsos ami- (.·lpoi~dos.) 
gos : a não se deixat· :st>du~il' p~l' uma p.:>pu- Desde, porém, que !'oi publicado em Por
laridade de momento, que :~penas sigoitie<tV<\ to Alegt·e o manifesto d:t represeotaç;."io 
os es!'orços do:; especn I adores e despeit:~dos, rio-grandense, S. Ex. tentou lnuç~1r um 
qu11.ndo S . E.x. tini!.\ n";> p!\hwrn,.; c no. in- outro 1\p:.wtc, paro. o qual pedin l'lgo.z!\
terveo~o do honrado Chefe do Eshdo a maior lho nas columna.s da Fede;·açcio, orgiio offi
pro''" de considernç::io politica. que podia de- cial do P<1.rtirlo republicano. agttzalllO que 
sejar como demonstt·:ação de reconhecimento lhe foi negado perempt01·i:unente, porque 
nos seus me ritos . O Sr. Dr. l\Ioacn não ~eei:t. um caso de origio:dissima. i!lcoherencia., 
acceden aos nossos d··~ejos . Co:r\"io.lar\o aind;\ um caso noh\velmcnte ycmlccc qu;ll o de -pu
ilepc-is, par:~ uma no"a rcu:Jião, s. [·;x. :1c- blicar o ot·giio oHlci::I.L ele nm partido o 
g-ou-se <\ comparccct', sob um futissituo p1·e· m:\!lif,~sto de um ao:lre!'sa.rio dis:>iL!ente. 
texto. Sublime ing-enuhlmle . S. Ex. Jll"Ocurou 

Discutido ahi 0 s;;a iaexplic:wel p:·o- entiio mn out1·o jornal e JiOt' elle apresen
cedime:•io, e os alvill'es qne lleY•~l'i:unos tou o seu m!1.nifestosiuho. que, clepois de co-r
at!optat'. fOl'lUn por nàs commissionado; os rer mundo, foi seguido de um ontl'O de m::üs 
Srs. senadot·es Pinheiro Machado e Ra- I•H'lPS proporções, declar<"tlltlo que «appel
miro lhrcellos, IJ<l.l:n eoteuderem-se co:•1 ho;a r•w•t o oleitor<\do do õ• di;;tL·i·::to, con
S. Ex. e co!~Yid:u·mn-no rt volt:u· no\·,,_ :>titnido em Tribunal. e que ~ .. zuarda.va o 
:11ento :~o ~eio do pa·rtido que o haYia eleito o scn ju\g-;unento ». Textuae:. p:~hn•t·:-.s. 
~ par(l. .i unto da ba:ocadn de que S. Ex. E~se ,iulgamento J'ea.lisou-;;e: o eleitorado 
tio deslealmente se afa~tal'a., em ulll mo- do õ• distr1cto expoz a sua opinião declarando 
vimento de i:npens·c:<la ilTitaçito, e S. Ex. solemnemeote que o Dl'. ?l!oacYI' pchlera a 
negou-se a. lazel-o, depois de cousult;U' su:t confianÇ:a. 
o, suppostos cllef\!S da minu~cul(l. üís~i- A cassação do mano.lato foi a. ftn•ma prati~ 
dencb. do:1sm man!festaçüodo eleilorado,aliãsde uma. 

Assim, pois. a. repr.esenta1;ão rio-grande:1se eiClquencia viril , esm:tg::ulor:~ . 
julg-ou de :>eu c!ev€:1' d!rigit--se â0 eh:ito- o\ representação do tuo Grande sabia e 
rado do 5" districto p:.<rtie:ipando-1 he o oc· sabe-o a c ,tmttra <;~te a Constituiç-J:o Fede-<: 
1!0l'l'ido e convidand.o-o ;: mnnife~l:tr·se :~. rnl não cn~il:\ Je se:u~lb.ante assu~to: • 
respeito do proccui!llento tio seu deput.'ldo !\!ngnem igum·:~. que l.Ja ne5te reciot<flfítú-=
eleito, at1m de saber··5C quem mere~i:t :t con- tos ~enhores deputados absolut:1meote adver
nanç:t partidarh1, ~~ o Dr. !tloacF que sos a tlleoria tlt\ cassação de mandato. 
:lbl'<lt;"ttl':"L o psc:Jrlo programm:t c.li:;si·l~nt~. O facto, pot•ém, é que a cn:saçi'io do mau
si os dem:\is rept·c:;.;utmtles olo Rio G1·au- lh\tu ao i!lnstre deputado significa<\ sentença 
de qnc :;e cousc!'Yarnm ticis, tenazes, tit·me~ Je um TrilJuual con:>lituido por S. Eli:. 
e puJantes .i unto ao go\·cmo conslituido, tão I com o clelto;·:ldo do 5'' distr icto, pa1·a o qual 
violent:'lmeutc amr.a<;:ttl0, :11as tão fot·ll', t~c' :3 . Ex. lt:n-ia appellado, e de;;ue que esse 
pt•estif!iado. tiío Yincul:~tlo ú opinião, que o:> Tribunal se tnanifeston, proferin·lo aquclla 
inimi~ns ela Repnbl.ic;1:; jul~a1':11n cmpre7.a :;eulenç;·l comlemnatoria, o seu •levei' era 
mais~ facil, mais e:;:equivel~ atr:wessar os submctler-sc, vi;;to como ueclúrara. expon· 
Estados d·~ S:tnta Catha1·ioa e Paraná. inuu- t:1neamcnte e public.'tmente que a~u:,rdav:~. o 
dando de :;,tngue a prosperi•lade desses po- seu ju!g:Jmento. 
vos. pal'<\ Yir sm·preltemlet· e 'l"encer na :\ão o fez, porém, S. Ex. c partiu par.t o 
;;e,.\e do go..-erno fedct·.:l o euer::ico e Rio de Jnneiro ;\fim de occupar uma ca
immortal vice-pre.;;identc da Republica, elo d~it'<'l. que ja lhe nrt.o pertencia, tt'(I.Zendo sim
que nppt·oximnrem-!;e de Porto .Aieare ]):tra plE::;meote comsigo n profunda descoofi.~~uça 
depor o p1·esideute do Rio Grande ·'~oulra o Jus seu:; ·rropi·ios eleitot·es. 
qnal, havia tanto tE!mpo, ten~avam as mais Autes, vorém, reptaeo pelo orgão official, 
absurda~ ~ impotent~s in>cstic.las. (.·1poia· cuja direcç-:to esta"Va, <\ esse temJ,o, immere
dos. ~auito beHL) cid:~mente confiada M orador,_ reptado, com 

Ern nesse momento supremo que nós pe- a. maior magna de meu cO!'llÇao, mas com a. 
diamos o revigoramento de todas as for- maxima cortezia, par<' defender-se e discutir 
ças do partido, pelo auxilio e pelo. cohe- com o antigo companheiro, S. E:o~:. não se 
s5.o de totlos os companheiros, para que tlig-nou de responde!' e retirou-se. paro. esta 
o Presidente do Estado. que represeo- Ciclade. 
t:~.vn a synthese do pensamento •·epubli- Entretanto, no dia seguinte áquelle em que 
cnno do extremo :Sul d:~o Nação, th·esse S. Ex. embarcou, dist:mte jâ de Porto i\le
em roda de si uma forte muralha de con- gre sessent:t e .. tantas leguaes, appareceu 

.. vicções e de . peito:s leaes que o ampa- no JornaL elo C cmme,·cio tla<J.ue\la. Capital, 
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exac~mente o orgiío lDjiS suspeito ao JY.Ir- S. Ex. não tem rn·ão, Sr. presidente ; 
tido republicano, pois que é tle p1·op.-ie- quando a maio'l.' 11urte d<.\ representaçi'i.o n&
dade e redace<i.o de um antigo e intimo g1-anclense elteg'\m à C!\pitz.l feétet-:tl, jã o 
amigo do Sr. Silveira. Martins, public:~do o nobt·e rlepç!.1llo l€!vi:i ~i® ::t.conheeid~ e-
manifesto contraditorio e inc~•herent.e, em oue clamat.lo. tendo tomado assento uest:l. C.lm3l't\. 
o Dr. !'.loacyl' respondEa. de lon!!e, em i·e- 0r:1, nenhum llos deputados rio-!!randeuses 
til'>'-th. <l•' \):\rtido I'Gpublic.'\UO, •· dc<:llll't:ndo podin, por melhor que fo~seol ns SU<\S rnztícs, 

a~le ni:io acceít:wo. o repto que !l!e !vra como não pódP. nenhum dos membro,; desta. 
1rigido. C:nlH\l'a, evilat· que um deputatloeleito e reco
Sr. ll!'esidente, allirmou o nobre deput:ulo nh~ído tome <1Ssento. (Apoicu.lo$ .) 

que a C<ISSação elo seu mandato não tem v:\· Podia-se, é verdalie, c:omo uóii o lii'.emos, 
ler ;\J~um. ~1as, ao oont1•n.rio, e Ih tem o , espet•m· opportuoidade, OCC<\Sir\1) em que S •. E:t. 
m:\ior vt<lo\' , pot•que fCli 1'eita com tndas ns ! se destacasse ubet·ta. e cJ;,rameute da orienta
solemnid;ldes processnaes po~si Ye!s, d,! :no:.lo I Ç':ÍO tomada peh\ hn.nc.u:Ja., r;ara apresentar 
que todos c1s eleitor·cs que sulfrn~ara.m o entüo os documentos comprobativos ue que o 
nome d~ S. Ex., esses mesmos ~tssigMrllln as seu >o to não <:xprimin. a opinião do p:\rtido 
act:-Js da ca~saçiio do mnndnt.,, essas rir:nas repnblic;mo, por·quanto S. Ex. era e é ape
estão lle,•ídilmeote reccmb~cid~\S por taheliães m•s o portnd(l[· da desconrianç:\ dos seus elei
de n'lta.s e authenticados os respecliYos qun- tores e até mesmo :los seus proprios compa
rlet·uo~. Teuho-oi nqui :'l.s orJens de t.Jdos ol! l nhcit"s de l>d!lc:~t.l~~o. 
Srs. d•:putndos que desejarem >et·i!lcar a. ! :\té hoje. ~r. presidente, S. Ex. tem sido 
verdade do que :\c:t.uo de t1ffirmat·. Eil- tr:1tado por· nós com as :'tteocves lle que é 
los. I mer·ecodot•a a sua intellig-eucia, conliuuar~ 

O ar·gumento, adduzi,Jo pelo nobre depu- ce1·tamcute :1. rcc:ebet de nós a llll:!smn tll'b:t.Ul· 
todo, de que :\ identi•ladc dos C.'l beç.1lho:; qne d~de que n sua e :t. oos,;a, posição nessa. CamM\'1. 
procedem as nssif:'LHI.trums dos eleitores de- ~ exigem entre homens cot·tefies, m:1s é 1ireciso 
mon~tram bem 1t existe:ncia de uma tric:t po- ~ que a Cnmar<~ ~aib:L que ouoc.1. o S1·. Dr·. Pe
litic:L eleitot·al: sem im portnncin, pot·que to· ; dl'O Moncry í'oi consult:ulo ou siquer convi
dos ~i'io i~u;l.lmente t·~~·ligidos, é nm arg-u- 1 datlo par:\ as l'euniões intimas d;L bancada. 
mento fnt1l IJile não pr·ocer!e . 1 rio-;.n·aollen>e, em l)tle csto. houvesse de re-

Basta o.ffit·ma\'·lhe, S:·. presidente, que c.-sse so\Yet· sobrl' qual que!' :-ssumpto, fosse qual 
ca!Jcçalho foi redigido eappro,·a•la p~lo dire- ! fosso i• :;n:L nntu1·c~t- aúmil;i:;tt·ntiva, eco
ctoJ•ío do districto eleitot'õ\ l, districto que se i tlOilllCI\ ou politicn. .lil.mnis o Yoto cie S. Ex. 
didde em. diYer~\S ci~umscrir~'<io . Ot'll, o ' foi pediolo ou ou\'itlo o seu co:1selho; jul;a
me$mO directorio nüo I•O:Iia nlloptar, sobt·e o •moi-li ~mJ!•·e no seio ..ta nos:>a represcnwçã.o 
mesmo :1ssumpto, t;:ntts furlllnlns qu:\ntas I ::on1o um dt'put,'ldo snpplP.ruentnr. um procu· 
fossem :~s cit·cnmsct•ipC:Ves elcitornc.;, só- ' J·auol' da dis~!·!c-uci:\ art,·ers:nin,mnito embora 
mente para. que em C<\•la um:t destn:; apf•a- ' S. r:x . se lwn,·esse :t pi'O\'cila!IO dos YOtOii do 
rece<:;e um dncumcmto novo. l partido l'CP\t'•lk•no para serYir opin!~s que 

Compl'~hcnde-se 1)\1€: unm fCit'mul:t de-sta · .t:\lltcs haYI:• comb:~:ic!o com teunCll•nde e 
nntun·za. um:. Yez l·cd!i:::-ir.la e ariOJ>tatla. é 1lis- ; C!lCI'0In. 
tribnicla em tantas cópt'ls quantas !orem ne- : S. l~x., S1'. p•·esidcnte. foi eleito n:~s mes
cessarias ; c! par;t isso (J\\e scr\·em os Jiwmu· l mns condit:iks em que uós o fomos. Ha nesto. 
Lwios. ; C.'lm:n·a otiii'O rep1'esentantc do mesmo tlistri-

:\.s nchts uos Jli'Oc:essos e lei lo1~\eS obe<l.:cem j c to que :::utrr~:~ou o nome do uo1J1·e olopulntlo, 
ao mesmo principio •C ningucm jámnis se 1 e, si esse deputn•lo votou comnCisco em uma 
lembrou tle impu~nl' :1. \':tlidade de um )Jleito 1 questão lh\ncnmente politica,questüo c:n que, 
eleitoral I'Or eSS:ll'l~zão iufantil . . m:ois que uenhuma outra, ia inte•·cssnda ;\ 

Além di::so, Sr. presidente, si a identid<td•! I honra do Rio t:rnnde, questão â que niu9nem 
de Jingua;reru, tl.\'er·b:•dade suspeitá pelo no-I mais :t:Tc.lcl;\\'<t do que ao partidu J'epubbc.'Ulo 
bre deputado, pud<lsse demonstrat· qualquer d:\(}uelle Est.'ldo, o nobre deputado, que até 
cous.-t, seria, como muito bem lembra o nol;re ! lloje nos acomp<1Dhou e recebeu de nós tod~ 
deput<tdo pelo Pinuhy, a. mnxima solidariedade atteoeves e cortezia, interpret:~.ndo os sen~l
entre o:; clo.:Hol'c:; da:s dl>ersns circumscrl·· mentos dos seus eleitores, a. vonl.ll.dc onergtC<\ 
pções do mesmo distric:to, a su:~ firme disci- 1hl<)l\elles que o mnnda-rnm aqui, não podi~, 
:plioa. purtid:ol'ia, o. sua :o.rregimenta.<·âo colleso., por motivo algum, afastar·S~ ~a uossa de~
qunlil!ades que são maiis para a.precl<11' do que são e do nosso voto, porquanto comnosco estão 
os viuculos iosubsisteutes e va.riaveis das dis- o nosso ])assado, o nosso p:wtido, a opinião do 
sidenci<t$. (,lpoiados.) Rio Grande e os compromissos firm<ldos com 

Queixa-se o nobre deputado de que tão o s<~nA"ue dos nossos companheiros sacrifica
tarde surgisse oeste r•~cinto (I questão do seu dos dm•ante tres annos em defesa. dn Repu-
m_anililto e. a discussão de seu procedÍ.Illento. blica. (.1po;ados.) 

c:uu:tr :l '". v $4 
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E' tlolor..1so oe$t~ instante ter de ferir nova
mente (l as;;umpto ue que me vou o<:cupnr, 
Sr. presidente, m:ls soa ot•rigndo :1. fazel-o il 
ttÇt>-O com desassvml.lro. 
-~mqnanto os sens colleJ.,r:t.s õe represent:~.

çao, ao_ l:\do • los qual!.> sempre :: . Ex. e::;tc,·e, 
como th~;;e, tln:< flll:JP." r·n~ucn tO<.I:•s ns ('(lll'>Í
dai-açiíes, como con fcs~cm, eram in5n 1 t:ulos e 
>:\iatlo$ na~ runs llest·~ Citlucle, pelo YUI;!a
cho desot·tlen·o e nssulal'intlo. o nobre depu
tado, que tel'e a s;~ti:,f;v;ão pa~sageir:~. e :\ 
gl~l·io.<a j'ugo.cc tle receber os ;'IJ;plansos incou
Sc!entes deoses mesmo~; desordeiros, nito co
con tron. cn trett~nto, no se11 coração um:t p;t
l:t't'l'<\ tle protesto contJ.'l\ aquelles que npupa
vam os Sel:S colleg-:1s. os ~eus comp:tnheirr,s 
de pro\'ação n_os mn.:~rg:os tlias do Rio Negro, 
dos comp:1nhe1ros que teem nos seus peitos o 
mesmo euthnsiasmo e o mesmo cor:tç-d.o ue 
br,uil<?i!•os e tle rio-g"l'audtJuSe qne S. Ex. 
tantas •ezes exaltou IlOS seus artizos e nos 
seus c!iscnrsos. (.'1)i0i<L<lo.•: m~ito !JcÍll.) 

ncolhimeuto nem o conceito do Sr. Dr. Petlrc
:\loacyr•, 

Os reptos. como aque!le de que se trata, 
n:io s."io •le ho.je, Sr. presidente; o :5t• . Yis
conde de :\1:-tuú. er:1, então. co:JJO nôs h(;je, 
uut repre;;entante dtl. ~a~;""J.o e jul~va-se 
muito leg-itimamente collocado em nm as
sum pto :t respeito do qual o seu ad\'ei'S<It'ío 
tamllem suppunha tio su~l parte iuterpl'etar 
'" vontnde do elei!Ol';\do. 

E. porl}ne a diYe:-genci:\ chegnssc :t. tnl 
ponto t.!e in•Jecisii.o que nenhum do:; conten
dores ,;o jnlg:iv:~ ti. Yontade em fitce um do 
ou tr·o, o St•. :\luuá reso!Yeu ncceitar o repto· 
qtte lhe füra hmça•lo pelo advel'Sal'io, su;ei
t:wdo-se mutuamente ao pronunciamento de 
eldtol':tdo e declarandv S. Ex. com hombri
t.!atlc, digna 110 seu alevantado C:ll':tclet•, que 
si Ih~ l'OS:;e :ld,·et~ a resposta !los seu:; elei
to,·c:s l'e$ig-um·i;\ '" !!U.\ c;llleit-a.. 

O resultntlo d:l consulta foi-lhe contrario e 
o Sr. :\l:tnil t~Ye a hombrit!ade tle nunc.'l. 
mais sentat·-se em uma. cndeirn que elle não 
revut;n·a sua, não ob::;tante ter· sido eleito, 
mio ol.J~tante não tet• ha ;·ido C:lSSaçiio de 
mandatCI. 

Sr. presidente, onobt·~ d~puhtlo não poclia 
:1fastar-se de~ te mctlo •' e peusat·, não podi;t 
manifestar·se pel:'!. arnni:,ti;\ nmpla, porque 
emqnaoto S. Ex. t•etligiu a. Fcdcmç,ío, nos 
arti;os com qne ori•!OI~tYa o parti:lo repuiJli
cano do Esta.do e conqui::;tavn. os applausos Não hn. muito tempo ainda, já depois de 
dos sens companheh·os, foi semiJre um eoer- proclamat.lt\ ;t Republica. por occMião •lt\ Con
gieo tle!'en$o:· das th~ .. rias repuu:icana~. en- ::;tituinte, em •irtut.le tle um:\ discrep:\ncia 
thusi:l.Sta. pelo seu pro]prio p;1rtiJo e pl·e;.,"ll·.::\ su:;cit:~•.!a n respe!to c.l;\ el~:ição tio inolvidavel 
a. g•te1•1•;t contra. '" revol•tç;io. 011 paci!i.cttçiio marec:hnl Deodot•o para. n. presidencia, o Sr·. 
pelns armns e nunc.'\ pela :~.mnistin. ampla. D1·. MSIS Bt':ttil, que dh·e1·girn rla. (·piniiio 

E foi por esses ser\·i.;-os pre:>t.'l.t!o~, roi 110r II<'S sens collegas, teve tt hombridnde de em
essa Ol'Íó!nt<l<::iO qM OS SCUS e!eitOt'~'S I) <:u!l't':t• ltJ•ulhar O seu \'OtO llt) diploma de deputado 
gar:1w, foi em ntter.çii.o a es;e p:~s;:;:1,~0 que c resi~oar n catll!il';t que julga v;\ !lii& poder 
o sett nome roi ncolhi•!o pel:t intet·venç:ío do oc:cn('ar. 
Dr. Castilhos, depols de repellido trcs Y~7.éS, C!·c:io, porem. Sr. presidente, que n cam:l~ 
por tmnnimirl:1 .. le. r!i'io lhe acccilou :l renuucln.. 

Qn:tuto :'t emcntl:t dCI sennr!o, Sr. rm~sirl<.>n· Bem snbcmos que niio se :1eh:1. contirlo ua. 
te. ttbstenho·me tle rospondcr· :1o nobre de~ C<'n,;titniçiio li'.;>•t .. rai pl'eccito :tlgn:tl !Jue tor
putat.l<r,-po1·que •.i :1s,;umpto vencido, il. Ca- ne v:'didn <L caSS<1(.'ãO do 1nand•tto, m:ts o no
m:tr:.\ utanil~ston·Se j:'t :~, tnl respeitl) 0 f1lt:tuto l1re rleput:tdo estil em uma sitnnção tiio sin· 
ao-p:·Qjet:to apresentn.r~~ ~lih\ cà.uial':>~lo ~~o esse argumento pnlv.:l'isu.-se ás 
nobre e il!ll;;tre 1.-adc>·!...•l:t n'l;&Jl'!:I.Jif,ll $ê:.:ní- t1l'!l'~ 11plcs cotl:>l!.l·~rações. S. Ex. que ú 
da. ú. 't'Oltll;ito tia eme'Dtla. em SeJf.if!o.:nin•la re:pu !lO l'iO·gT:\ntleosc, qne ;tnte.> de S9l' 
não o;;tit em .,liscnssii.o: res.'lrYo pa:.<\ esse deputa•!? :ctler~tl ~á e:a ,membr~:t:\ As~m
momento o qne não poderin dizer azom e 0 blé:\ .do:. tepresent.mte:. t.o s~u.E_:;ta-do, S3.~e 
q_ue julgar conYeoiemte responder aos <X>n- , ~~:.relt:tmeute que_ a. C~nstlt~Jç;lO uo Rto 
ceitos por·;entum e:üernnuos ne$$:.1. occas:ão: \71:\nde, que t.'l.nta.s veze, e t.lo eloquente
·pelo noi>re rleput.'l.do. mente ~efentleu, quer l?~h:s column~s da 

Sr. p1·esident.:-, mais, muito m:~.is ainda eu F~cle1·açuo, qu<:_r nos comtc1o" populares, ad
tinhn. qne dizet• em r1~spost:~. ao nobre depu- mtlte n. <:.'\Ssaçao de m<~nd:lto . 
tallo, m:1s S. J.::x. não est:i no recinto e eu .Mns, quan(lo mesmo não se contt•es~c esse
lamento que não me tenha qnerido ouvir, principio no est.'\tato coustitucional do se11 
como eu o esctttei; não desejo. pois. cauç:rr Estn.llo, s. Ex. que tantas · vezes censurou 
por mais tem_;:~o n ;\ttran\iio <1:1. Camar:t. e vou ncrcmeute o Sr. Demetrio Ribeiro por conti
termin;u•. . . nuar no llZO e gozo de um mandato que lhe· 

Antes, ; orêm, quer,o soccorrer-me das li- f0t•;\ retirado, ao m<mos por um impulso de 
ções d:J. noss;\ historia. política., ji1. que o ex- coherencia, no menos por obediencin :'\ incor
empb recentemente dado por um illustre ruptivel moral republic.'\nn, que S. Ex. tanto 

·representante •le S. Paulo não mereceu o preconisã; não pot.ii:t. considerar·se.le~itima-
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mente sentado em uma cadeir:1: •deste recin
to. 

(:llt!ito bem, ntt1!co bem, o orado;· c compri-
1l1entclClo.) 

PRI:\lEIRA PARTE DA ORDE:\f DO DrA 

E' annnnciada n.vota!;i\Odoprojeeto n. 1('.2, 
de l$95, reorgnnis~ndo '" corpor:..ção dos cor
rectores tle fundos publicos e providencia 
sobre as operações dos eor1·eetores, realisadas 
nas bolsas o11iciaes. (Viorle projecto n. 124. ele 
1S93, :>ubstitutivo ao sob n. 227 de 1892) 
(2> discussüo). 

O St.-. Preside:nte-Salvo reclama
ção, Totl submetter á consideraç-ão da. Ca
mn.r::t o projecto n. 121, de 18\13, suiJstitnth·o 
olrereciclo pell\ Commi:;siio de Con~titnic-ão. 
Legislaçi\o e J•Jsti.çll. ao projecto n. 227, de 
1sg2, cou:;tantes do impres:;o sob n. 102, \le 
1895. . 

E' posto a >otos e a]~provado o seguinte : 
Art. l." O ca1'a-o d~' corrector ds fundos 

constitue olficio publico•. 
E' posto a votos e approva.do, s:1.lvas as 

em~nuas, o seguinte artigo : 
Art. 2. 0 Os <'O)'t'ector·es de fuodo.s puf>licos 

serilo nomearlos pelo Pr~ide:~te d:l. Repu· 
blic:~, :por decreto expeolido pelo l\Iinistro da 
Fazenda. · 

As co:::dicves da in~estirJnra do car~o serão 
esta.bel.~cidas em acto l'•~gutament::tr do Pocbr 
Executivo. 

Posh\ a votos e tambem approvada n. se
guinte emenda do Sr. DtiJ1o Bueno : 

Ao nrt. 2." Em seguii!aás pala.vras-fttndos 
publicas -:t. acl·csooute·-se : na Capit:ll Fe
deml. 

Aristides de Queroz. Eduólrdc &Hnos, Josê 
lfmacio, Flavio tle Ar;~ujo, Rodrig-t~es Lima. 
Ath:lytle Junior, Ga!<Jiuo Loreto, Ser·zeddlo · 
Corrêa, Et'ico Coelho, Euzebio <Je Qneiroz, 
Paulino oe Souz-1. Junior, Lill'la Dn:~ rte, Ri-· 
bei!'O de Almeido, Vallarl.>l'<lS, ;\{o:·eir<\ da. 
Sil .,-,\, F'Ul'tndo, H~tmenegihlo ue ~lU!'<leS,. 
Alves de Castro, Fon~ee;1, Guimtlrãe~. Mar
tins Costa, Au~elo P inheiro, Poereira da Cosb~ 
e Pe<Jro illoilocyr. 

O 8r. Prcsiõen te-Respon<lo;r;\ro {:, 
cham:\da i lO gr;;. deputados. V<V:l Jl!'O~eguir 
a VOt<iÇã.O do I•l'OjCCtO !L 121, de 189a. 

Posta a votos é appt'OYa.<la a emeod:t do · 
Sr. Dino Bueno, supp:•essiva da 2" partf:'l do 
art. 2". · 

E' posto a votos c appl'OYallo, ~al;a a 
cmeodn, o seguinte nrt. S? : 

Art. 3.•Sõtuente por iutermadi() dos cot··· 
rectores de ruudos pulllicos :;e podetão rea-
t:sar: · 

a) a. compra e venu:\ e a tr;\nsferenci.a. de· 
quaeS!}uer rundos pul:l!kos ua.cion:\es ou es-· 
tr~:1geit·os ; 

b) a ne!!ociação de letras de cambio e de 
empresti tl1os commercbe;: ; 

c) a de títulos su~c:lptive:s de cok1<;ão n~ 
BoiS:\, ole acccn•do com o boletim d;\ C;\lmwa. 
Synclica!; · 

d) <\ com-pra ~ . .rencla. de ruetacs -preeiosos. 
nmoedallos e em h:1l'l':\, 

. § 1. • Set·ii.o nnlia.s ue pleno direito as ne
gociaeves elos títulos ue que l!'tlt;t este a!·ti;ro, 
quando l'e:llisadas po1· intet·meJi~r!os est:~\
nhos i1 co:-por:1çiio do;; co1·retores. 

§ z. o A disposi.;.ão do §l I'' <.le~te <1.rligo niío
comprehende <\5 nc:::-ociações l'<oulisatlas fúr<t 
lia. Bots:L e dü·ect:tmente eutre o l!orupmtlo.r o 
o vendedor. 

E' t ambem :~pprov.-tl1n. a seg-uinte emcnd:\ 
Postn. n. ~·o tos é n.ppwvada. :t seg-uinte emen- tlo Sl'. Di no Bneuo : 

da do Sr. Dino Bueno ao mt. 2 : . 
St:pprim:t-se a. 2" parte desse artigo - as 

conclições da iovestidur::t, etc. 

·o 8r. Tolentino de .CarTa
lho (pela ·ordem) reqtuet· >erilicação ria vo
tação. 

Pt•ocedendo-se á. ver·ificaç.ão reconhece-se 
. que nüo h~ numero. 

O Sr. Pre~id~~nte- vou mandar 
proceder a chamada. 
:.: Procedendo-se ã. chamada verific:t-sa terem
se ausentado os Srs. Ho•llanda de Lima,. Costa 
Rodrigues,· Augusto Se·vero, .A.rthur Ol'lau<.lo, 
Gaspar 'Drnmmond, Cor·uelio da Fooseca,Lou-

. . .renço de Sá, :Miguel Pernambuco; Tosta; 

Ao :wt. 3°. lett\'::t B. E:n Jogar de-c dP. cm
prestimos commercin.es-diga-se : de cmpt-e;- · 
timos por meio ue obrig:\çõe5. 

E' posto a votos e appro>ado, s:tlnt a 
emenda, o segninte artigo : 

Art. 4. • os correctores de runclos teem in
teira responsabilitlfl.de pela execução t.las ne
go~iaçves em <1M interferirem . 

!•, assiste-lhes o direito, antes de acceita
rem a incnrnbencia tla.s negociações, de exigir 
dos committeotes as g-arnn'tit\.S que reputarem. 
precis<\S pa.ra a e.tfectivi<iade das opera
ções. 

Quando et garant·ia. co1tsta1· de titt,lcs nomi· 
nat;1:os. poderá o corrector exigir que o coir.
?nit:entc faç:; a. t1·an.sjercnciu. elos mcs~;Ío$ ti lu·· 
los pa;·a o ~tome elo corrector ; ·esta. !ri.in.:i{c-. 
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-.·e;<cia, fJ!!e 6 p;·ovisorict, ~ornar.se-lta de(mit i- •

1 

b) orgaoisar o regimento interno d:\ Bolsa. 
va na {alta ele cttmtJrimento <las obrigações e da corporação dos correctores ; 
COitt;·ahidas pelo com,nittentc. c) antorisar, prohibir e suspçncler a nego-

z•, no caso de om:s;:ão por parte do cor- ~· ciação e (1. cot:tÇ<1o de qu:tlqne!' valor, con1 
rector em realis<W a operaç.ão de que se hou- excep~ão do~ tit ulo!:: da diYida federal, estr~-
ver· encarregado, a. Camat•a Svudical, me- 1 dual e dos estranzeiros, que forem admitti
día.nte reprc?sentação •do interessado, execn- 1 dos :i cota~ão pelo MínistP.rio d<t Fazenda. 
tarà a Ot'clcom acceita e não cumprida., por 

1 

i\ o u:;o tlestn, n.ttr-ibulção poderá a C:\mara. 
meio <la fiança do ccr·r ·ector; . Syntlical exigir de toda:> as socied:\des emis-

s•. o correcto1· que f•or omisso e :\uferir pro- sor·as tle títulos negociavei:> n:~. Bolsa. os es
>eito d;~ omissão, J'€$pondeJ·à pelos htct·os I clarecimentos e documentos que reputar pre
cess~~ntese damnos emergentes que prov:erem .

1 
cisos para <\ iuclns;.i.o de taes valor<Js no bole

de seu acto e incorr.el~i. e rn snspensüo por t\m •las cotações; 
tempo de trcs mezes. d) impor as multas decretadas nest•• lei e 

no Regulamento que o P oder E:\:ecnti'l"o ex-
E' tnmbem approvada. a seguinte emenda pedh· p:m\ a execução d:\ mesm<\, Ü\cultando 

do Sr. Diuo Bueno : de st!a dec•são recurso pa.ra. o ~Hnistro da 
Ao art. 4• §L" Acerescente-se: dando de 

seu hldo os que forem exigido:; pelos; commit
tentes. 

Supprima- se a 2" parte desse p:tragropbo 
- Qu:~ato ~ gat•;mth\. coustr~.r, etc., até o 
fim. 

Faz..mda.; 
e) fi xar a cotaÇ<i:o official do ct!.m'bio, dos 

,·al01'es e das especies, pnblicando o boletim 
di:wio, confeccionado após o enc~rramento 
elos t rabalhos ela Bolsn. e ern face das notas 
ou me;.tarmtdo dos corra;:tores e dos Bancos ; 

f) orgauisar a tabell:l. das taxas a perceber 
prúls clecl:wac:ões que forem public;\tb.s no -
l;oletim official. . 

.;rt. 9. o As operações cl~ Bolsa podem ser 
E:' posto:\ votos e :tpprovado 0 seguiu te liqui;lc.das em tem!)o di'l"erso daquelle em que 

artigo: honwrem s ido contracta.das. 

E' p0stn: a votos e :\ ppro•ada a· emenda do 
Sr. Dino Bueno, SUJrprimindo o art. 5" do 
projezto, o qual é consider;tdo prejudic.vlo. 

- :\rt~ 6.0 Os corrêcl:ores de fun•.los poderão E' pnsto a voto:; e appro>ado, s;~lvas as 
ter como auxiliares :'repostos nomeado> pe!a "'rnendas, o seguinte :u·tigo : 
Camnra. SY1ulica1. Ar-i. 10. As liquidacües nl~ hypothese do 
. l•, ta·~s .!wcpostos <i<n·erão reunir ns re'}ni- :u·ti;::o ant!'cede~lte poderão ser rcali~d:\S pela. 

sttos para c·>rre<'lo1·es tle fundos: I •:fi'ccliY<t ectre"':\ dos títulos"" pag-:m1ento do 
_ 2•, os pt'epo;;tos do:; co:·::ectores de fnntlos · pn•:;o on pela Pt'estaç:ão c a differença entre a 

sao consJ•Ic1·ndo;; matH!atarJo5 lega~s dos mes- C••ta~ão , l;: chüa do controcto e :~ da épo~ da. 
mo~ p:11·:\ <>S oll'ci tn~ ele ]Waticare1_n ?S_ netos !:(Jni•hH;ão. 
<\ti!D<'ntes ao otllcto c da snbstJtmç~w n::s p;!t'llgr:l pho unico. O Regulamento que o 
l'unc<'iJ.:-;; do mesmo. Po,l<!t' li:xoculi'I"O expedir fixará o maximo de 

E' posto :t ,.ot0s e nppro'l"ndo, 
eme!llb , o segui11te artigo: 

!·)mpo pa!'<\ a. liquichl<:..ão das negociações <\ 
$-'llvo. n p:-az•) . 

Silo successivnmente post•'I.S a Yotos e :>.p
tlt'Uva·.lns as seguintes emendas do St·. Dino 
Bueno : ~ 

At·t. 7.• Os C{)rt•ectOt'eS de fundos prthlico~ 
da Capital Federal el.e7e1•üo :wnualmeute de 
entre si uma Camnt'(\ SyndiC<ll composta ,lc 
un1 syndico e de cinco adjuntos. :\ o art. 10 como § !." São exceptnadt\S 

...., . . dest> disposição as operações sobre letras de 
.c. post:1. n vot~s e <tpprovada a segumte cambio, que sómente serib liquidaveis pel:t 

emenda do Sr . . .Dillo Jaueno: - : eotrezn efl'ecti"l<J. dos titnlos • 
. -\.o art. 7. • Em vez de-e de cinco acljt:n-1 O fi• passa. ser § 2• . 

tos- diga-se: e de tt·r~s adjuntos . Ood~ convier e como artin-o distiucto: As 
São sncces5i>ament:e postos a. votos e appro- operaçiJ~s de cambio só po'àerii.o realisar-se 

· vados os se"'uiutes arti"'OS. por meto de. letras e de documentos, com 
" " · sello proporcional, contendo promllssas de le-

Art. s.• A' camara. Syndica.l compete: tms a entregar dentro do prazo determinado. 

a) propor ao Presidente dn. Republica, por E' posto n. votos e approvado, salva a. emen-
ntermedio do Ministro da. F'azell.d:l. , •\ uomea- dn,, o seguinte a.rtigo : 
ção e:\ destituição dos correctores e a ;;us- Art. 11. ~s operações a, prazo podem ser 
pensão dos mesmos por tempo menor de trinta feitas com ~ f~tíldaMe d~ -d.esistencia. por 
.dias; · · • ·· - · · · . p:trte do co~mit~'te, 't.m,ed~;mte o abandono 

"'"!: • - - • • 
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de uma quantia convencionada par:~. premio 
dn indemoisação pela rescisão do contracto. 

E' posta a. votos e ap·provada a sezuinte 
emenda do Sr. Di no Bneuo : v 

Ao :J.rt. 11 . Em seguida, ás pnla;rrns - ns 
operações <l prn.zo diga-s•e : excepção feitn das 
de letras de c..'\mbio. 

E' posto a votos e approvado, salva a emen-
da, o seguinte.artigo: . 

Art. 1~ . l\'~s operll.çõies a prazo é licito ao 
compradot' exigi!• n. entrega dos .-alores ne. 
gociados antes aa época fixada para <'· execu
ção ela t rnnsacção. Esta disposiç-:lo não se 
applica ús operações de , .. e1Jol't . . 

E' posta a ,·otos e aporovada a sezuiute 
emenda do St•. Diuo Bueuô: ~ 

Ao art. 1:2. Accresceute-se ao final da 2• 
parte ; - e as de letras de cambio. 

E' posto a Yotos e app•rova:lo o seguinte ar
tigo: 

Art. 13 . Os estabelecimentos bauearios, 
que uegoci:\l'em sob cambio, são obrizado~ a 
remetter diariamente ao syudico, em notas 
autbeuticadas pelos gerentes ou tlirectores 
respectivo~. a tleclatoação da ta."tas a que ti\·e· 
rem operado sobre letros de cambio e Quinze
nalmente a to~lidade das operações. · 

E' posto a Yotos e approvado, salva n emen
da, o seguinte artigo : 

Art. 14. A cotaç-ão á \ktl, qu;,.odo não se 
derem opernções nesta conformidade, ser:\ 
nffixadn. p.1l':l. as operaçijes a 90 dins. com a 
dedu~o de 1/4 penoy. 

E' o projecto n. 121, de 1893, assim emen
dado, :!.!>provado em 2• discussão e enviado á 
Com~nissão de ~~nstituiç.io, L~gislaçà'> e 
Justtçn, para. red1g1l-o p<lra 3·• dtscussão. 

E' posto a votos e npprovndo em discussilo 
unica o parecer o. 52, de 1895, julgando 
que deve. set• dirig_ida ao Gover:1o a repre
seuta~'io de varios ~aucos e companhi<~s com 
séde nestn Capital, que reclamam contra a 
cobrlloça do imposto sol:.re dividendos na. 
razão de 3 1/2 • lo (discussão unica.) 

São successivnmente e sem deba.te a.ppro
vadas ~s Redacções ftones dos pt·ojectos ~s . 
l·a B, e 14,1 C, de 189:;, pnra serem enviacta.s 
ao Senado. 

E' aununciada a contínu.nç-;io da. 2"' dis
cussão do projecto n. 153 A, de 1895, redu
zindo a tres JnP7.es o prazo est.'\belecido no 
paragrapho uoico do art. 30 da lei ll. 35 ue 
26 •.le jau~iro lle 189Z, pa1·u uuralfão da~ 
iucompatibili•Jades definil.lm: no referido 
artigo e revoga <l lei n. 28, de 8 de janeiro 
de 1892. 

O Sr. ~ilo Peçan.ha. ni::o põde' 
sun·ra~;ar :1. orieutacão poEtica do nobre de
putado por Pernambuco, o Sr . José Mariano. 
c;>muatendo o pl'(ljecto em clebate. · 

S. ~:c. tlcou a quem das su:~s apn.ixonada.s 
hw.lic.;ões ele democr.\lismo c do liberd.1.de. 

Povos adeaotac!osd:\ Eu1·opa e th~ America, 
cita um puulicísl:\ chileno, tecm escripto nos 
seus codi~os politicos c no.s suas leis fun
damentMs, o principio do.s incompatibilidades 
pal·la.meutal'e5, face :\ l'llce, aos orgãos do 
Poder Executivo a nos ropt·csootantes do Po
der Judicinrio. (.lluito vem.) 

E' tnmlJem n.pprov:ula. n seguinte emenda An:\lysar n regra unililrmemonte se~ida. 
do Sr . Di no Bueuo : em hont':\ ria in.tependencin. do Cong-re.ss:1, e 

Ao nrt. l·L Snpprimam-se as palavras - da v~t·d:ule eleitoral, ó cli:;culir o se'u funda
quando não se derem opet•açües nesta confor- monto o a Sll<\ l>nsc. qno n espírito crítico e 
midnde -e accresceuta-se em segni·:hl a p·lla· bistorico, oncontr:~ m• maxinm liberal da 
vro. - penny- calculatio sobre a tal:a ao p:H'. SCJ):lraç:"i.o elos poderes org-o.n icos do Estado . 

Acompa.uhaudo :\ sua e,·olução ter ia por 
E' posto a Yotos e approvado, snl't'n a emen· um devet· logico de examiu:u· o principio em 

da, o seguinte artigo : questão quanto ús limit<tções oppostas a 
Art. 15. O Poder E:~ecutivo expedirá de- magistr:ltura e preferil-n divorcinrJa dos 

ereto regu1a.mentaudo est:~ lei, no qual reg-!1- corpo;; legislativos, oude· o arllor dos p:tr
Ja.r;\. com pr<!cisito :1. iuvrsstidura e o exerc:cio tidos sacrific.1. :tju:;tiç:~.. 
dos correctores, as operações, podenuo impor I Proseguindo, poderio. estuclar a. these 
penas de suspensão ate tres mezes, de multa deante c..lo poder ecclesiastico e elos seus re
até o "alor da metade da fiança do;; correto- preseutaotes no Parl:lmento, nos -paizes em 
MS, e nté a qu\\otia tlí! 10:000$ aos Bancos· que o Est..1.do é o org-ão de uton. crença reve
que forem oo1issos em cumprir as disposições lada, ou nos que a. sociedade politicamente 
desta lei no que lhes for :lttinente . orgaoisada. se emancipou dos cultos e das 

, d 
0 

• religiões officines. (Apoiados. Apartes) 
E ~mbem app~ova a a. se,umte eme~da do Chog:~o fino.lmenta. i\ incompatibilidade em 

Sr. Dmo Bueno· face do Poder Executivo, na. federação. R.efe· 
Ao art. 15. Em seguida ãs pnl<tn'<'l.S- re- rindo-se :\s COnstituições dos Estados Unidos. 

guiará com precisão ·- accrescente-se : o do Mexico da Alleinanha, dn F.rança, f 
numero; o mais como E!Stà. Belgi~ e de outras nnçOes, o orador qu,• 



670 ANNAES DA CAli!ARA 

partid<wio das incompatibilidades, só as com
:pl'ehendo dut·Mte o ex:et•cicio ou na perma
neucia das funcções . 

Entendei-as até depois do seu acabamento, 
como fez a lei pessoal de janeiro de 1832, é 
limitar o direitú t!e escolha, e as manifesta
.;ões <ht sobet•ania popular . (iliuito bem) 

Não j ustilica a preoccupação de legislar. 
s::~b a ::~cçoo de interesses pessoaes ou de com
lJl'Onli;,sos partitlat•ios ; mas não vê em que o 
p1·ojecto em debate corraspouda a esse senti
m<:~ nto, ou sirva a intuitos menos patrioticos. 
(3fuito bem) 

A lei que se coo-ita satisfaz uma aspi
t•açiio ,justa. ; reproâuz ella o espírito da 
muit<.l.S democracias republicanas. 

Desalh\ a que outros, cotejando legislações 
exa.min<Lodo Codi.gos politicos, possam de
monstt'ai' qu~ o pt·ojecto, ou a corrente de 
idé:t, a que elle obedece, não representou o 
melhor ponto de vista . . • 

Vi vemos n.exagg-erar as incompatibilidades, 
fechando ao homem de Estado todos os ho
rir.ontes nas luctas dtt vid;\ prit.tica e dm· 
ne~es;;idade:; reaes. Urge nfi.o pro;;eguir no 
caminllo eacet<~rlo, tudo limitando, tudo re
stringiudo, pot'que chegn remos ao triste pe
rigo •los poli ti co:; peofi;;sionaes. 

A C:~mar.\ que examine a lei, consagrai- a. 
é o seu ;t ) to dever. (Muito be1r~, mt!ito bem. O 
Ol'acl01' é ('elici ta do .) 

Ningnem m:~ is pedindo a palavra é encer
radt\ a di:;cnssão do ü.rt. In, e succe:;sivamente 
e sem deb.üe enceri'<tda a tlo aL'ts. 2• e 3• do 
}H'ojecto u. 153 A, de 1895, cuja votação fica. 
a•Jiada .. 

Ent1·a em 1" discussão do projecto n. 93 A, 
de 1895, a.utorisando o Poder Bxecutivo a 
ma:11l;w consti' Il ir um ramal do prolonga
mento da EstL'atht de Ferro da Bahia, de Stwto 
Antonio das Queimadtts, ou de outro ponto 
mais conveniente, á vil! a do Morro do Chapéu. 

Ninguem perlindo a pa.lavra é encerrada á 
<liscn~:;Jo e adiadu. '' vota.cão . 

Entt·a em I" discussão do projecto n. 140 A, 
de 1:>0:5, <tutol'isando o govet·no a confirmar 
no primeiro posto do exercito todtiS a.s praças 
commbsiouadas nesse posto ate ~~ de novem
bro ele !SOL 

Niognem pe1iindo a palavra é encerrada a 
.discu.s$\o e o.diad;t a votação. 

fi:ott•a.m successivamcnte em 2"' discussão 
quo é sem debate encenada, lleando adiada a 
votaç.:i.o, os at•tig-o:; do projecto u. 175 A, de 
1895, antoris<\n•lo o Pode1• Executivo a pag;lr 
ao Oistricto Fedt> ra.l o S<~lclo da conta do gado 
comprado e fornecido por sua autorisação á 
população (lo distt·icto em 1892. 

Entt·;~m successivamente em 2• discussão, 
que é sem deln\t·~ encerrarl;1 , l1cando :tcliada a 

votação, os artigos do projecto n . 2 19, de 1893, 
autorisando o governo a innovar o contracto 
de que é cessionat•ia a Companhia Geral de 
Meliwramentos no Maranhão, segundo as 
bases que apresenta. 

Entra em 3~ discussão o projecto o . 84, de 
1895, tt•anferiudo ao domínio do Estado de 
Matto Grosso diversos prop1•ios naciomtes, que 
a União não necessita pa!'a os serviços fede
raes. 

Ningnem pedindo a palavra é encerrada a 
discus.c;ão e adiada a votação . · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' anouociada a continuação da 3"' discus
são do projccto n . 83 A, tle !893, autol'isaudo 
o Poder Executivo a contracta.r com o enge
nheiro Ayres Pompêtt Carvalho de Souz:\ e José 
Augusto Vieira, ott com quem melllorJS van
tagens offet•ecer, a coostrucçáo, uzo e gozo de 
um ramal ferrao da Estação de Sapopembaá 
Uha do Governador, e outeos melhoramentos 
nas condições que indica. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuoctamente em discussão as seguintes 

Emenclas 

Ao projecto n . 83 B, de 1895: 
Ao a1·t. 2.•: Onde se diz: - O prazo da 

concessão serà. por 45 anuo:s, contados da con
clusão das obras ou da data em que forem 
iniciadas as cobl'aoças das taxas, findo, etc.
diga~se :- O l)razo da concP.ssão será. por 
45 n.nuos, contados da da.ta do con tracto, lindo 
este prazo, etc. 

S. R. - Sala· das sessões, 28 de setembro 
de 1895.- Gonçal'Ves R"'mos . 

Substitutivo ao projecto n. 83 B, de 1895: 

Art. l. o Fica o governo Mtorisado a cons
trui e um ramal ferrao, que, pãrtindo das im
mediações da Estação de Sapopemb;.t, va ter~ 
mim.r na ponta da ltibeir<1. U<\ Ilha do Gover
nador ; e bem assim a est<tbelecee cá.es, do· 
cas, molhes de att•acaçã.o, a['mazens e mais 
installações necessal'ias paea o serviço com
pteto de carga e descarga e deposito de mer
C>tdorias destinadas á. Alf<tOI[ega do Juiz de 
Fóra., ou a. conteactar e;;tes serviços com o 
engenheiro Ayl'es Pompeu Ca,rvalbo de Souza 
e José Augusto Vieira ou com quem maiores 
vantagens otrerecer. 

Seguem-se os paragraphos como no pro
jacto. 

S. R . - Sala da:; sessões, 28 de setembro de 
1895. - Gonçalves Rc11nos. 
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O Sx·. Tholll.az l)el1l:no diz 
·que teve pr<tzer em provocar a. discussão sobre 
·o projecto que vae sendo a.nalysado e ex:.uni
l!ado pot' tod<\S as 11hascs peln. C:lm<\ra. 

1\unca fallou em pretenções desc..\bidas ou 
n::.en.ls dí~nas, respeit.'\ os pretendentes e 
pensa que se deve auíit!lt\r a iniciativa p .. 'l.rti
·ticuhli' auormecitJu. em nossa terz-.~; loa>a a 
Commissão de Obras P'uiJlic•lS, cuj::s iuteações 
são :•s mais eleYadas e p<ürioticas. 

Como para ser soldat!o é preciso ser um 
pouco Cl'uel, P•H'<l. vir combater este projecto 
e t•r ojectos como este, é pr~ciso endurecar o 
coração e f~ehar a boudade ás solicitaçves, 
CO:llo aos interesses políticos. 

Responde ao digno reh\tor d<i. Commissão 
de Oln':l.S o Sr. Buen) de ~\ n'l r.\da. 
: S. Ex. fallou nas co.uces:;ões t.lo Corcovado 
e da Tijuca ; süo as c(mces~ões do tempo da 
monarchia; :1. concessã.o d<~ Tijuca., revalilia•.la 
m~ Republica peh~ Unillo, c foi porque et·a do 
tempo da. mouarchia. 

De caminho resooud.eri~ ao Sr. Belisa.rio ; 
ns concessõ2s a qüe este deputado se l'cl'eriu 
aindt~- sii.o mais antiga:; e sempre do tempo da 
lUonarchia . . . 

A-s differenças entrE: os di!l.'erentes modos 
'de f<<zer a •ia('~'io terr•3Str-e animada, pelo va
-por. pela electriciuade, difl.erença.s a que o 
St•. deput<\do por S. Paulo se ret'eriu não sabe 
porque s:io estahelecidas, si neces::ariM, pelo 
governo dos Estados. 

Nii.o Yem ;\O caso, S. Ex . affi rma que a con
cessiio do prçjecto er.~ do Gongl'esso, porque 
:1. linha tinh;\ os pontos extremos no !ittornl do 
Districto Federal em u.ma Esta~.ão d.'\ Estrada 
. de:: Ferro Centt·al . 

Assim uma simples linha de bo:1d, como as 
qne exi;;tem, rl:~o Bstrn-da de Ferro Ceuta'tl.l ao 
mar é d:t competeuci<'l. do C~ngresso Fedem! 
.dal-a. 

No pr,)jecto em disc:ussão ha duas questões 
prima facies juntar: ::t linha Ctm·e;• e o en
teeporto. O facto de p:u-til· a linha do littoJ>t\l 
não quer di1.er qnc seJ•~ imme(liatamente •!S· 
tn.belecitlo o enta·epo•·to. Pode partir do lit
tOl'ld de qualque1· Esta• lo nma linlla ferretl sem 
que haja na. sua exti'E:midade O ruucci.mario 
d<\ Alf;mde~a. O nobt~3 deputado pelo Rio de 
Jaoeit-o disse hoo.tem. citando uma lei do 
Sa·. ltabo:·ahy, que o <ltln\n•.legammto en1. at
trilmiç~io do Poder Pu!Jlico e nã.o dependia do 
lecislativo. Tal lei hoje não tem mais valor: 
?. da competenci:l. ex<:lusivn, do Congresso, 
art. ;o da Coustittti<;iii,o, a creação e manu
tenção d<\S AICandegas. 

As le!rislações dos povos ct~ltos. trazidas 
como exemplos para discussão, não <lpro
veitam pela SU<\ _iO<'-I?.PliC<l_çi\o completa. no 
Br:tzil ; sãQ lea-islaçõe!; >e lhas e mooarchicas, 
·COntrarias ao novo re.gimen e Ó.S leiS. que llOS 
regem. O governo p1rovisorio, pelo decreto 

n . 524, de_ 26 de julho de 1890, estabeleceu a 
competenc1~l para e::t<J.belecer a ''Ül;·ão nos E•-
tallos e n:t União. ' ~ 

Analisa a lei, muito aper·tada paro. os Es
tados. 

A Constituiçí:O, no art. 13, .Ji$se que 0 di- · 
reito de legislar dtt União e dos Estados seria 
regul~•do por lei iildem!. 

Esta lei e;:tá reita: é a. lei n. lO:J, de 14 de 
outubro de U:>92. 

Por esta lei a União só póde estabelecer a 
\·i:\ção ferrea nos dous seguintes casos: 1••, 
qan:n•lo fizer paa·te _do plano geral; 2", quando 
sal1sfizer as necessidades estrate"icas ou cor
resp~wder <lOS elevados interess~s d:1. ordem 
pubil~1. ou a•lmiuistrati>a. Fóra dP.>Ses c;1sos 
uuicrs, os poderes locaes est;\belc:ceru como 
mell10r entendem :1. su:\ viltç..'lo. 

A lei organica do Districto Fedem!, n. 85, 
de 20 de setembro de !892, no art. 15 § 20 
con.têm p. ~g:uinte di:>posiç-J.o : « Incumbe ( aó 
Poner r..urucq}al) ct·e:w e reg-u!at· todos os 
ser,·iços referente:; a •iaçào.>-
. Si, poi~, os li!?lites extr~mo~ d<~ linha do pro
Jecto estuo na at•ea do dtstracto, a competen
cia par<'.. dar conces,;ão·é do poder do Di:strlcto 
Federal. 

Para ·assim uão ser era necess<trio que se 
re dizasse alA"uma das hypotheses d:t ld n .l09 
de H de ontuhro de IS!i2. 

Releva not<>r que n via,ç,1o do Distl'icto Fe
deral.estit, souratudo nos snburb:os. encr:\
v:'ida no longJ cua•so da vi;tçiio do Br.i.zil. 

Pe~<? p3queno peri:lle~ro_ da CiJa.ú.e, pó,le-se 
quasa afi'h·m:tr que a -çmçao dellc. e •lt: .iater
e:;se geral, estr-ntegico, ]JOiitico e admiuistm
ti,•o . 

Mas não só a lei dã. formal e cathegorica
meote n, competencia ao Districto Federal 
pat':t estabelecer a sua . vi<\ç::'io, de qualquer 
nattu'eZ:l., como de fa.cto t:tl viaç-J.o se acha. 
estãbelecith\ sem coutest;lçiio. 

As simples linh~l.:; . de boods f,mccion:un, 
untaS com tt'tlcção animada, outl'l.'ls com 
tt·ac('"J:o anim:\d<J. e elech•ica, outr1ts com 
tracç;lo animad;l. e i\. vapor, e pelo~ seus con
tractos todas podem i'unc<:ion:w pela tracçiío 
electr-ic:t. 

Em pleno coração da Ci•lade, na Cidade 
Nov:\. existe nma estt'adn. de ferro fuuccio-· 
naudó di:uhmente, e (]tte perteuce á Em preza 
de Melhoramentos no Brazil. Tudo qnauto de 
faYü-res e regalias p:l.T'tl. <1. construcção desta 
via-ferre:.\ o Poder Feder<\! póde conferir MS 
emprazarios, póde-o t:\mbem o Distl'icto Fe
deral, '~ excep~:ão do a!fMldegamento. 

A concessão do projecto, ou é r:1.mal da Es
trada de Ferro Central, ou é linha. indepen-
dente desta estrada. _ . 
·;;re ramal, o sy5tema adaptado ê o da· ge-s

tão t.h Estrad:1. de. Ferro Ceutrt\1 pela ünião~ · 
.nr~ deve ser quebrado neste ponto. -
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Si e linha indepell(leute da Estrad:\ àe Ferro 
Centrn.l, esta no perimett•o do Distl'icto !"e
dera.l, deve ser pelo Poder que neste existe 
coofet·ida.. 

Quanto mais importante, pt:ovarem q~te 6 
e é e[ccti,·~\roente. qu;\nto mat;; >alo!:' tt>er 
este ramnl pa.rn fazer des:tppa.r~er a. cri~ 
actual qu~nto maiot' Lor a somm:t úe iatet·· 
esses geraes nelle comprehendida, m.;\iot· l'a· 
.zão dão aos qne pen;am que é a. Ucião que 
de>e faze l-o e geril-o. 

«Oro., >indo ~\mbos os projectos melltoT:\r 
ser•iços publicas : sem enc.·wgo p:U';t os colres 
nacion;\es, tendo ambos um;~ parte commum 
-o ramal de Sa.popem ba.- sendo porc~1 o de 
1895 mnís completo e olesenoç-oh·ido do qne o 
de 1S93, que tinha no emtanto sobre ~tquelle 
a. vau~\:!em na. antiguidade na idéa do ramnl, 
viu-se entba.mcnda. a 4\(!tual comtunü:;s;.1o p:t!'a. 
ru•ef~rir um com a completa exclt!são.rlo outro. 
Assim, .julg-otl conveniente re!"uU;dtr, ambos 
em um substi t utivo qne resp2itaut.lo a prel'e
rencil\ dos primeiros pElticiounrio.; coutiumun 
as obras complementares ph1~1ej;1das pelo:; 
segundos, sem otiensa. •l diNitos destes, Yisto 
qua :\Sobras set·ão contr<ICta.das com quen1 
melhor •a.ntagem o!l'•:t'ecer.• A commissiio 
refere-se a tlou;; projectos detel'JUinatlo3, 
funde-os de « moto-propt•io,. estu·.lanolo-os no 
pooto ele vist<\ th an tiguid;~de e rJas vanta· 
!!ens que um tem sobl'•3 o outro c depois ralla em contractat' com qnem melhot'~ >auta.g;em 
otrerecer t Depois de 1'~1spondet' M :sr. Arthur 
-:r:orres e de insistit• na. mesm<\ :u·gument:1c;:.1o 
diz qtle v:ü ler o § 2• elo projecto. 

"§ 2. • Os concessionarios se obrig:mio 
o. mr)o ta r um - posto de SOCCCt'L'OS marítimos 
-provido do pessoal habilitado e d:1s embar
caÇ{ies e apparelhos :lpet·feiço.'\dos p:l.l'a. o set·· 
viço de salva<;<1o dent~o do porto do Rio de 
Janeiro. 

Ao primeiro aspecto p;lrece. !"lue o par;l
!!ropllo traz vantt\~ens mag-mncas pat'<l o 
porto tlo Rio de J:tnetro e que'o:; peticionarias 
tomam com o serviço um ouus extra.ordi
nario. 
~as repara que se t.r:1.t.'\ de .meios de sal

vação, de soccorros marítimos oeste porto, 
um dos maiores e nr\is movimeot<\dos de 
muri"do. 

O mo,·imento do pctt'to, os incitleutes de 
toda a. natureza que U·elle se produzem podem 
ser e são de tal oattm~z<.\, e importantes, que 
Só evidentemente o Po•:ler Publico pÕlle assu
mir M fuo.cçües que !)S peticionarlos querem 
par:~. si. 

Não ha dunt.la que o paragrapho e um eo
,.odo. 
t> Os peticionat·ios oi.io podem de boa. fé to

. mar sobre si >elar e acudir aos innumeros 
accidentes que const.'lntemente occorrem ueste 
porto. 

A pllila.ntroph\ excessiva. ~ ina.dmissivel e 
in(l.credita.vel. Aaalys:\ o § 3•', que diz : 

« § :3.• No cootracto seriio consignados os 
onus e favores geraes referentes á viação 
ferrea, menos privile~io de zona., gat-a.ntio. de 
iut•os e suloYenç;to kilometric:~. ; se consignará 
t:unbem o tlireito de cobt~.lt' taxas no cáes, 
s2rviorlo de base as uo contracto do caes, de 
SMtos, obriganclo-se os coocessionarios :\OS 
onus mencioMdos no reCeri<lo contt-a.cto 
quanto á pt•estnç:1o ele serviço, e bem :\ssim 
:\Utorisação pa.rCI. construcç-:io de hospedm·in. 
de in!migt•antes e ontr.1s tlependencins jul· 
~dt.s oeceSS<\rias pelo go,·erno <lo Estado de 
:\Iin:•s, mediante prévio accordo cem o mesmo. 
~~ta(lo.» 

Estn. disposição parece melhor c:\usn do 
mundo. Dão tudo philantropicamente. Des
Ct'e\·e ·o que é exproprtnç:"io po~· utilidade 
public:~ e (liz que os pet!ciou;u·tos a. querem. 
:\ expropriação, qutl e sempre um f:\cto 
g-ra.v0, vem disti~rcarlC~. nos onus. c favores 
g·eraes do p:\ragrapho. Reb üe v:ttlo:; ;\p ~rtes 
e coutimi<\ t!.izentlo que uii.o e só a expt'opria
ç.ão que os peticion:vrios d~sej:\ln, .:.ta.mbem a 
ise:tção de impostos p;lr:l. ma.tel'iaes a. im
pot·ta.r. Sobre e~te~ poutos importaotes o si
lencio d~\ commtSS<\O é absoluto e completo. 

EX<Imio;\ o§ 4". que tliz : 

,, § 4. o o. trafeg-o no 1':\lUl\l :;er;i. rei toes:
clnsh·a:neuto · peht. Estrada de Fert·o Centt~nl 
do Bt·nzil partl. tod:1.s as m~rc:\dorin.s desti
natlas ou procedentes dll. mesma estrada.. 
meoJia.nte o p~gtunento ele uma. t.'\Xtl. por toue
latl'\-kilomeu·o, que nunc.t será superior :i. 
calculada pn.m a Ceott-a.l. » 

Pergunt:\ por qtie será reito o trMego de 
p.tssageiros. Entra em outro or,iem de con
si•lernçVes. A org::\ni~ç.ão tto Districto l•'ederal 
roi feita pel(\ loi n. 85 de 30 de (\0';-embro 
,le 1892. 

Esta. lei no 15 § 20 imcnmbe no Conse
lho Municip tl ue Ct'llar e reguhl.t' todos os 
:;et'\'iços relativos ;'~ Yi:l.Ç<Ü> urbana.. 

O que rezula a competencia. dos po1eres 
federaes e esta.doaes para est.'\I.Jelecimeoto d:l. 
viação rerrea, é a lei n. 109 de 14 de outubro 
dll 1892, paro sa.tisf<lZer a disposi<;<\.o do art. 13 
dCI. Constituição de 24 de fevereiro. 

Pelo at•t. I. o desta. lei os poderes iatsr
veeul nos Estarlos, pam o.ssen~at' a \liaçü.o 
fen·e~ em dou:~ casos uaico3 : 1. ~ nM linbo.s 
ferreas constante:> do Plano Ger.\l da Vh~ão; 
2:' uas q ne · forem por decreto ema. nado do 

Poder Legislativo consideradas de utilidacle 
n:~cional, por satisfa.zet• :\s necessidades estrn
tegicas ou corresponder aos interesses de or· 
..tem política on n..:fministrntiva . 
. A concessão em questão JJão está/no pri- . 

meit•o cnso como oito està no seguodo. Que 
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' -não está no primeiro, não ha. duvida. Discute 
<O Plano Geral da Viaçãtl e diz que nito existE. 
e ê como si não exis1tisse, que uma Com-: 
mlssãn Especial nomeada pela Camara. tra.ba:. 
lha. na sua revisão, q1ue póde ser completa: 
Refere.se á extensão do Districto Federal e 
diz que si applicar o 2• caso da lei n. 109, ao 
Districto Federal de ':erto modo, do modo 
porque o applica a com missão presen_temeote 
deroga-se a. lei organi•~a do districto. A zona 
do Districto Federal rEllativamente á dos Es· 
tados do Bra.zil é iosignitlcantissima.. 

Qual é a. via. rarrea que, nella. estabelecida; 
·nl!.o possa ser considerada. ·de utilidade 
nacional? 

Nenhuma ! 
Lê trechos do parecer da Com missão de 

·Obras, de que faz1a parte o actual Ministro 
da Viação e em qtte S<e diz que o serviço dos 
suburbios da Capital está. encravado no mesmo 
leito que faz o serviço de longo curso. Tudo 
.quanto o Congresso póde razer para favorecer 
ou a.ttender os peticionarias, o Districto Fe
deral ta.mbem póde. Es1ta questão de utilidade 
nacional, no fundo, nãto tem importancia.. No 
·caso de guerra, de C()nvulsão intestina, o 
'Estado intervem, como fazem todas nações 
cujó direito é subsidia:rio do nosso e chama a 
si a gestão das estradas de ferro. Do actuat 
projecto, diz o parecer, foi o nctual Ministro 
da Viação um dos sigoatarios . . Foi estudado 

· I>ela administracão da lEstrada de Ferro Cen
tral, que reconheceu,. si não a sua nece~:;si
da.de, pela menos a su:!l. utilida1e. 

Si o traçado é neces:;at·io e util para a Cen
tl'll-1, porque o querem dar n. particulares 1 

Defendem tanto os i111teresses chamados da 
'E:;tracla de Ferro Cenitral e deixam-os ser 
sacrificados nssim. 

O governo a.c.'\ba de ]pedir um credito de 15 
mil contos pa.ramelhorar o serviço da CentraL 

Rapida.mente diz em que consiste a crise da 
Centml e que os que va'la.m pel\1. Central, como 
as vestaes do fo:so sagrado, deveriam querer 
applicar pro·te dos 15 mil contos a. ft\zer i1. E:;. 
trada aquillo que é objecto de concessão a 
pa:rticuhtres. 

Pretende desenvolver outras considerações 
e restabelecer a questiio no seu vercadeiro 
terreno, quando falla:r pela segunda vez. 
-(Muito bem, muito bem:. O orador ê compri
,_nentado). 

O Sr. Buen o d e A.ndra.da
·sr. presidente, sou obtrigado a. voltar á tri
buna para responder ás; considerações brilhan
·tes, mas pouco acertadas,. do meu chefe 
Dr. Thomaz Deltlno. S.-Ex. firma-se em dous 
pontos e dahi não sabe: voltou ã questão de 

... -competench do Distric:to Federal para. conce
der essa._linh~ si a U11ião não quizer encar-
~.egar-oo -d&:·oonst;r.ucçãio. . ,_ . . 
. came.r.f.:y; v "· .. . . 

Ora, Sr. presidente, essa. é theoria. de com
petenc!a mais original que tenho visto em 
materia de viação. Não ha duvida que as 
Municipalidades teem competencia. va1·a. con
::essões de linhas de viação u1•bana. Mas poder
se-ha chamar de viação urbana a uma linha 
que parte de uma Estaçiil> secundaria. da Es
tL·ada de Ferro Central para ir a um porto ? 
Uma. linha traçada inteiramente fôra do dis~ 
tricto urbano da. Municipalidade ~ 

0 SR.. THOMAZ DELPINO dá um aparte. 
.o Sn.. BUENO DE At-"DRADA - Então Sepeti

ba."é Cidade do Rio de Janeiro~ 
0 Sn.. THOMAZ DELFINO- E' sim senhor. 
0 SR.. BUENO DE ANDRADA- Si fosse diSCU· 

tir a que.>tão de competencia, podin. levar 
uma sessão inteira ; liruitar·me-hei por isso a 
ler os fundamentos do veto opi)Osto pelo pre· 
feito do Districto Federal, o Sr. Dr. Verneck, 
à concessão, pelo Conselho Muoicip:ll, de uma. 
linha que, partindo de uma Estação da Estra.
da de Ferro Central devia. demandar o porto 
de Sapetiba. 

Um dos principaes fundamentos do veto _é 
aquelle que aqui mesmo consta do que vou 
lêr (lê) : 

«Com etreito, o Poder Legislativo ~1unicipal 
deu ao concesslonario a faculdade de con
·struir um porto e nrmazens pa.t·a receber 
·mercadorias (§§ 1• e 3• do art. 3•). e bem as
sim a. de cobrar impostos sobre a.uiroaes e 
mercadorias embarcadas e desemloare<Ldas 
(§ 5• do art. 2•'\, o que importa llffi manifesta 
infracção do aít. 34, § 5•, d<L Constituição 
Federnl, que diz ser de competeucia privativ.a 
do Congresso Nacional regular o comme1·cto 
ínte1·nacional, e do:s Estados imt1·e si e com o 
Districto Federal, alfclndegar fJOrtos, crca1· 
ou supp1·imir entrepostos . D3 oodc cla1·amentc 
se conclue que houve invasã.o de attribuições, 
porquanto o Conselho Municio:tl conferi\\ a.o 
coucession:n-io em quest(io dir~itos ~ prerogtl.
tiv••s que só o Congresso Federal lhe poderia 
dar. 

Portanto, a nfio concurrencia publica, cla
rawente deternli!ladtt, dett logat" a não ser
votado pela Camara Munic!pal. que está. 
usando do meio S)'Sterna Ue· dar concessões 
sem concurrenci•~ publica. 

Assim, sr. presidente, vê-se que es.:;<'l. con
cessão foi de uma eskJ.da. de ferro, ele arma
zens e cães, e .fui vetada pelo :t;refeito, ho
mem insuspeito na. questão. 

De modo, que eu tenho a!Jui um alliado 
para minha doutriua., que V. Ex. não tem. 

Outro ponto em qna divirjo de V. Ex • . p~r 
julgar uma doutrina·a mais uerasta, a mats 
errada em tóda a construcção de linhas-ter· 
reas é esta: que sendo uni ramal da ·Estra.da. 
Central deve a construcçã.o· ser feita por essa. 
estrada. 
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Entendo, e commigo todos os estadisms, • N. 84, de 1895, transrerlndo ao domínio do, 
todos os homens que teem tratado desta ma- Estado de Matto Grosso diversos proprios na
teria, todos os Estados teem legislado a este ciooaes, quo a União não necessita para os 
respeito, o Estado de S. Paulo, o Estado do serviços f~deraes (3• discussão) ; 
Minas, ~ todos os paizes dg mundo, en- l" parte (até 21/2 horas, ou antes): 
ten~o, ~tgo, qu.o 0~ m~aes nao devem ser 3• discussão do pro.tecio n. 97 A, de 1895, 
construld.os pelas ltn.has tronco. autori!':ando o Poder Executivo a transfer·r 

E depms, Sr . pres1den.te, a regra da enge- d 'ct, d ·t 1 . 1 

nharia é esta : que o prolongamento do tronco ~ qua lO o exerci o e loc. ~~r como eff~
é differente da. dos ramaes. cttvo em u.m. do~ corpos m1)1tares subor~l

Portanto a que fica reduzido 0 argumento nado~ ao M1mster1o da. Just1ça. e Negoc1.os 
de v. Ex. ~ !~tenor~, no pos~o que Já ~:xerce em commi~-

Entendo que si a linba de que se trata s~o o !fiaJor aux!ha.r techmco do mesmo ml
é um ramal t.la Cen teal não deve ser constr·uida OlSterw e a1fe~es do exercito Benevenuto de 

' d ' . • Souza Magalhaes; 
pela Central. Quao 0 0 ramal tra~~forma-~e 2• discussão do projecto n . 203, de 1895, 
em ~ro~c~, pelo movimento de caroas, entao deliberando Eobre intercalação de linha de bi-· 
passa pata o p~o~ngamento. J~or .sua nature- tola de 1 m,OO na. Estrada de Ferro Central do 
za porque e~ 10ora ~ admwlstração de um Brazil a sobre outros melhoramentos 
ranml, é mats ecooom1co cto que a do tronco. . . _ v . 0~ 

Não concordo com o requerimento franca- mesm~'l. Yta ferrea, com . oto em separado' e 
mente protellatorio do nobre deputado mau- ~uloma. o. Poder Etecu~Ivo a d.espen~er até a. 
dando ouvir commissOes o presidente d~ unportanCia ~e. 14. 519.960~ l~partidame~te 
Minas, etc. ' ~m tres exercJcws com acqu!slç~o do ma~ertal 

Levantem-se e combatam 0 projecto, digam 1 odant~ . e me1~or~mentos md1spensave1s ao 
que não presta, que é gravoso para o lote- resfec~IYO s~rVIçO, . ~ 
r es:>e publico, mas não venham gol peal-o de 3 d~scussao do arOJ~~to. n. 96, de l8ilo, re-
f!anco, quando SS. EExs. toem bastante illuc;- gul~u~·? 0 e~tado e ~Itto • 
traç;ío e conhecimento da mataria para attu.- 3 ~lscussao do prOJecto n. 134 B, de 1894, 
cal-o ele frente. (Muito bem.) autorisa.ndoo Governo a contractarco~ quem 

. . _ melhores vantagens otl'erecor o serv1ço de 
F1ca a d1scussao adiada pela hora. n:l.vegação dos portos de S. Francisco e Ama

O :<5r. Presidente- Acbando-se 
arleaotad<1. a ho1·a, designo para segunda
feira 30 do corrente, tt seguinte ordem do dia: 

Votação do;; seguintes projectos: 
N. 153 A, do 1895, reduzindo a tres mezes 

o pt·azo e,tabdecido no paragrapho uuico do 
art . ::>O da lúi 11. 35, de 26 de janeiro de 1892, 
par;• dm·11{iío das incompatibilidades defini
das no rolel'ido ar·tigo e revoga a lei n. 28 de 
8 tle ja.neiro de 18\:li (2• discussão); 

N. 03 .A , de I 895, autorisando o Poder 
Execuli v o a mandar construir um ramal do 
]n·o lot · .~·;,menlo d•t Estrada de Ferro da Bahia, 
du Santo An!oni{• das Queimadas ou de ou
tro ponto lll<~ is co11venicn te, à vil la do Morro 
do Ghapéo (I" di~cussã.o); 

N. 140 A, tle l ~95 , autorisando o governo 
a coulh·mar no fJl·imeiro posto do exercito 
tod.,s as p;·aças commissiouadas nesse posto 
atli 3 de uo1·e'''hro de 1894 (1 .. discussão); 

N. 175 A, do 1895, auterisando o Poder 
Executivo a pagnr ao Districto Federal o sal
do da con ta do gado comprado e fornecido por 
sua nutol'isação ~~ população do Districto em 
1892 (2 • discus,;ão); 

N. 218, de 1893, autorisando o governo a 
innovar o c:Jntracto de qua é cestiiounria a 
Cúmpanltia Get·al de Melhoramentos no Ma
rnnh:b, ~e<;undo as bases que apt•esenta (2• 
di~cuss(lo); 

rante, no rio Paroahyba no do. Tutoya , no 
Estado do Maranhão; 

}a discussão do projecto o . 101, de 1895, 
a.utorisu.ndo o Poder Executivo a reverter á 
}a classe do exercito o tenente reformado· da 
arma de ca.vallo.ria Carlos Augusto Cogoy; 

1 a discussno t.lo projecto ll. 94, de 1895, au
torisando o Governo a mandar constt·uit· sobre· 
o I'io S. Fr::~.nciscouma ponte ligando Joazeiro, 
na Bahia, a Petrolina, em Pernambuco. 

za parte (as 21/2ll0ras, ou antes) : 
2• discusS<'io do projecto n. 17 4, d.al895, or

çando a receita geral da Republic!' para o 
exercicio de 1896; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 83 B, de 1893, autorisando o Podei' Exeen
tivo a contractar com o engenheiro Ayrcs 
Pompeu Carvalho o Souzn. e José Augusto 
Vieira, ou com quem melhores vantagens. 
offerecer, a construcção, uso e gozo de um 
ramal fel'reo ela estação de Sapopemba á ilha 
do Governador, e outeos melhoramentos, nas 
condiçOes que indica. ; 

3a discussão do p1·ojecto u . 201, de 1894, 
declarando extincta a divida em que ticou. 
para com a Fazenda. Nacional o fallecido col'o
nel do exercito \oVenceslao Freire de Carvalho; 

1• discussão do projecto n . 89 A, de 1895, 
opinando no sentido de não ser approvado o 
projecto n. 89, deste anno, que substitue pelo 
que a clle acompanha a. tabella F, annexa a 
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Cornolido.çao (las Leis d:as A.lfi.mdegas e :Jiesa..~ 'l'!tomaz Delfino, Coelho Ljsb(i~ •• Alencar Gui
dc Renda.< Fcdetaes; mariTe:;, Sá Peixoto, Fileto Pit·es, ~ .. btta. Bo.-

1~ Jiscus>tio 1lo projec:to n. 189, de 1895, or- cellar, Eneas ~Iat·tins, Augusto Montenegro, 
gaoisando o astado-mai<1r rlo exercito, à in- Bdcio Filho, Turrcs Portu~l . Pedro Borges, 
teud.:ncia. gernl da guerra, e di~ outra:; pro ri- Helvecio )fonte, José Bwil.llqua., Cunha Lima, 
dencias; Chate:nlbl'iand. At-minio T:t,•:l!'CS, ·Mareio:lilo 

1• di~n~são do projecto n. 13'2, de 1895, Lins. Nei\·a., Dionrsio Oerqueira, :Manoel 
toronotlo P.Xtcnsh·o ás praças u<\ Brig:td;~. Po- Caetano, Edn(l.ruo R:unos, Ponce de Leon, 
licial do. Capital Fedet~.l ~ do Cort.o de Bon:- U!·b:lno :Marcondes. Almeitb Gomes, La.n
beiros, ttue se ioutilisllrern dur::~ute o t llmpn dulpho de Magalltrícs, João Luiz, Carvalho 
de p1·aç•t, o t!ireito, de qne ~ozam as '[mwas Moarão, Yaz de ~T<>ltl), ~tonteil'O ele Ba.nos, 
do exercito e armado., l.ilc sereill 1·ecolhida:> ao .lolio P~nido. Gonçalves Rb.mos, Alvaro Bote
Asylo elos lnvalhlos; lho, Valladares, TheotO:'liO ele ~!:~g:~lh[es, 

Discn::s:io 11nica do pr·ojecto n . 231, tle 1893. Simiio d:>. Cunh:t, Ote;;n:·!o ~rr,cíet. )-h:.tt<L )fa
elev::nuo :1. 100$ mcu~v33 :~ p:lnc;ãof!e que g-oza cllado. Co.rlos ~las Ch~gas, Ln:ll<lt'tinE\. Alfredo 
D. Coo:;tanç:\ Levpoldin::. de :\lbuqne;·qne! , Ellis. C;!SCL!!it'O da Ro::h:~, .-\lrnci'.l;). No~eira, 
vinv:~. úo capitáo Francisco de Paula Alrn;::u:l 1

1 

Do:nia:;uc:; •1e Ca~tro, Dt no B:1er.o, Ae.!!Jlpho 
e Albuquel'que; Gordo. ~l!•)reira. d:~ S\!":!., Cincinato Bro.:,rn, 

Di;:cu;.;;:i:o nnil'.'l. •lo pt•o.iec:o n . 2:?.1 A, ,! .., Fu:·to.•'o. Ovidio A1)1'!1.:1tc•. U:·b:tno de Gotwêa, 
1894, couccdeudo a D. Cyt·i!l:l. r:.otlrigue:; dn Luiz Adoll.)~o . C:1.r:o..czio!o e Pareir:\ d:J. Costa. 
Silva, viU\'<1· do Dl'. Francil<co Rodt·igltcs do. E sem reu"::t os S1·s . Lim:.t Ba.cury. Theotonio 
Sil\·a, lente da Facul:l:ttde de Me•ii ina do. Ba- ue Brito. Car!:JS de NoY~e\ Benedicto Leite, 
bia, a. pen~o anoua.l d,e 2:il00$UOO. Viv~iro3, L_uiz Dominrsu~. cosh Rod~i_gues, 

Le\'-3~1:~-sea ses~ão ús 4 :tor:1S e 20 miou tos. Gustavo \ ·el"<;s, Clmstt:to . C:-cz. Ant!\to _de 
Abreu. Nog!l~n·a. P:>::-ann~na, :nL!lUr 1!e \ •as
co:lce:to.<;, P ires Ferrei!'<~. T!tom:L7.. Cav:;lc.1.nti. 
Fr:.r.cl~c-:> 'Ber.e\'O!o . . \!·lhm· Orlando. Tole~
tino üc C.u··:;:l!to. ~h:-t!ns Junior. Per?h·a de 

~ .\CT.-.. DE 3o DE s;::-re::\lono DE 1895 Lyra, G:>.sy;;;;: Drammond. C.Oelho Cintt·n, 
) 1etleiros c Albuquorque, ~.ngue.l PP.rn:l.m-
buco. Gonç;>l ,·e~ )la.io.. Cu. rio:; Jorge, Femu.u-

Fresidc:nc ia do S;·. :·1;·llnw Rios (:l• -.ice- d~>s Lirn:1.; A1·;•n.io GóC'~. Roch:t C:wa lc:~nti, 
ZJ1'C$tde:ale) Oct;~ vh~<JC> Lo ut'ÇiN . t;c-nti niano l3l·nil. Gou-
. ,-~~ Lim ... 7.am:~. ~.:itt..,n, 'ío.:;t~\, .1\l'isti•lt:s de 

Ao meio-di:~o ~roccde-se á. ch:tmadn., <i. qu:1.1 Qndri>z, \':,<·;;ue uu :\u!·eu, L(:(l\'igi!Jo 1-'il
res,;xmt!C!tn os s~s. At·thu1· Rios. T:nare~ de guci:·as. .; .... :;:! :.;.:.:·;!1.'. "?b."i" de Al~tujo, 
Lyr-.1, Gabi'iel Salgado. Hollanda de L1ma..l R•l'.lr !~::~;: U :::-. ~;;'·. -•.:"'·' !.".r.ud :,ho. )!:u·
E ~ Utirdo í!e Derr~üo, Fredct·ioo Br•rge~. Gon- . c-.'li!~O :,rnu~·:'.. , P~~ ~".. · :!: ,:- 7 :.:~tcn~gl.·O ~ .~tl!:ly
çnlo de Lagos, lluefon1SO Litna, Joiio Lope-<. ,Je Jutt!o,·. f.•~·~.-. ::···:··:. Tol'<~!.iato :\f'll'Oirn., 
Augusto Sev~rv, Fr:~.ndSC•) Otu·gel . . Ttmquei:·a t.n t.vnin :!··;::; .-.::r-; :·:: , ~r·:"~r:• !l:o C·):·rt·.l , F t·r.!l<;t\ 
Ayr.;s, Silnt :\Iariz, Trineln.t.le •. Jose ~I;\l'iano, Clll'\';d!\" , o~·~:: !' I;() ' ny, . \ !cir.t!O nuan:~b:n·o., 
Luiz tle Andrade, Comclio 1h\ Fon~eca. Lou- Am(!r:co d:: ~!:>.\tos A:::e::tu 1\ll' :·es, H~li:::u·io 
renç:o !lc S;i., Olympic> ue Campos. i\'íeueze.~ de Sotw\. Zl'ico Co:·!!:l), FO:tS~c:l Portclll. 
Pr:~do, S;~ntos Pereira., Augusto de F1·ci tus, Eu~r:!.liu •'e Qu • !t\.>:~, ::::!·.--. C·;::tra .. \b(C3tinho 
FL·anci~co Sooré, P:~.ulu, Gnima~i.e.•, Tolentino Vi•11ll, .Jnl!o S;~::r.l• , r: '.:' :'·'~ ~~!.CO .Junior. 
do~ S;~ntoi', (;nldi~o L••rcto. Jo:;e Cm·.Ios. Li~s I Sc!.l:l.:iti:ie ·!e L··-· ·He\-1 . r~dir.o I!~ S:'ltt7.:l. .lu
de Va•<:tmcellCis, ::\tio ?eç~nh:1., Erneoto Bt-uzt- nio;:, ~-l<:": :·:n !:. C:::r.:Y•li:!:\, J.i:1~a Dt::trt", 
lio, Ch:~g:l.s Lobato, Luiz Detsi, Ferraz Junio1•, L:tmouniér G·J 'M•·~ •o: ~~!1-c!:-o ue A!meida., 
F orles .hll:queira, F;:o.ncisco Yelg:~., Leoriel Fcrr<:ir:'. P!r.·:::. R!:r!•~!:1ho :\1!!'~!! . :'!.r:hur T01'· 
Fili.Jo, O.:: tavia.no de Brito, Cupertino t!e l'eS. Domingo:; de ;.!·'l.~t~s, \':ei ra. (!c Y.omcs, 
Siqueiro, Pinto da Fonseca.. Manoel Fulgen- Alb!:n·to Sat!"s, Hermo.r:e;;i!•lC' de !\Io:·ttt'S. AI
cio, ?ar:\Í$0 Cavalca.nti, Lindolplto Caetano, ,·es de C;~tt•o, ~-!:l!'h•. no Ra.;no:;. L<l.mt'll!l:l. 
Coot:~ ~llt.eho.do, Fro.nc:i~o de Barros, Po.ulo I!Jlns. Almi<ill;~ Tun ·l.':::, Br~z!lio ela. Lu1., Louro 
Queiroz, Cost..'l. Junior, Gust:1so Godoy, Bueno ~Iüller. Emílio Blum. FO:l>eco. Guimarães, 
de Andrada, Patlu"- Salles. Paulino carlos. Martins Costa, R!\itCla\·i::. Corrê::., Yicto:-ino 
Francbco Glicerio, Xavier do Valle, Francisco Monteiro, Francisco :\len~stro e Pedro 
Tolent!no. Paul<l Ramos, Ma.rçal Escobar, ~Ioacyr . · 
-~~~!:t~2tá\?pnricio Mariense, Aure-
. . , .. Iié,nCI ~ .dl3. Rocbn. e Vespasia.no o §r. Presidcn-to-Resnonderam :i. 

' lf~~r~~a';{f,P). ch:~.modaa.peno.> GC S_l's. deputadÔJ hoje não 
. ~?eJhll( de ·compa.recer com c.1.usa·pa.rtici- ha sessão: · De~igno p:mt ;.unanll•l.· ·a. mesma. 

: pa.do. os. Sr.s. Rosa e Silva, Costa Azevedo, or<lc:m do éli:l. de hoje, isto é: 
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Vot:1.Qão dos se,<>uintes projectos: 3~ discus.sã.o do projecto n. 134 B. de 18911. 
N. 153 A: de. l895, rE!duzindo a tres mezes a.utorisando o gaverno a contra.ctar oom 

o prazo estabelecido no paragra.pho unico do quem melhores vantagens oü'erecer o servi
art. SO na lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, ço de uma. viagem mensal na linha de nave
para. duração d<\8 incompatibilidades defini- g-ação entre os portos de Corumbá, S. Luiz 
ds.s no relerido artigo e• revoga a lei n. 28, de de Ca.seres. ~fira.nda. e Aquidanna no _Estado 
S de je.neh·o de 1&9~ (2" discussão); de Matto Gro!ISO ; 

N. 93 A, de 18~5, a.utorisando o Poder 1• discussão do projecto n. 101, de 1895,a.u. 
Es.ecutivo mandar comstruir um ramal do torisa.ndo o Poder Executivo a reverter á. 1. 
prolongamento tla Estrada de 'Ferro da. Bahia, classe do exercito o tenente reformado da 
de Santos Antonio das .Queimadas. ou de ou- arma de cavallaria. Garlos Augusto Cogoy; 
tro :pooto mais conveniente, a vma. do Morro 1" di~cussão do projecto n. 94, de 1895, au-
do Chapéo (1" discussão); . torisando o governo a. mandar construir so-

N. 140 A, de 1895, autorisando o governo bre o rio S. Francisco uma ponte ligando Joa.-
a. conftrmar no primei:ro posto do exercito zeiro, na. Bahia. a. Petrolina, em Pernambuco; 
todas as praças commi'ssronada.s nesse posto: 2' parte (ás 2 1/2 horas ou antes) 
atk S de novembro de 1894 (!• discussã.o); 2• discussão do projecto n. 174, de 1895, 

N. lí'S A, de 1895. antorisaodo o Poder orça.ndo a receita geral da Republica, para o 
Execntivo a pa.ga.r ao Districto Fedet-alosaldo exercício de 1896; 
da. conta. no gado oomprwo e fot•oeoido por Continu3.ç5.o da. 3• diSôussíio do projecto 
sua autorisação á, população do Districto em n. 83 B, de lS93. a.utorjsando o Poder Ex:ecu-
1892. {2.• discuss;\o); tivo a contractar com o engenheiro Ayres 

N. 218, de 1893, auto•risando o governo a Pompeu Carvalho e Souza e José Augusto 
inno-va1· o r.ontra.cto dt~ que e ces~iona.ria a Yieira •. ou .. com quem melhores vantagens 
Companhia Geral de M•elhoramentos no Ma- o1rerecer, a coostrucção: ·uso· e· gosõ de u,m 
1-a.nhão. segundo as bases que apresenta (2• ramal ferreo da esta~o de Sapopemba á. fina. 
discussão); do Governa-tor, e outros mel.horõlomentos. nas 

N. R4. de 1 S95, tran!>ferindo :~.o domínio do comlições que indica : . 
Est.'\do de Ma.tto Grosso diversos proprios na- 3• di:;cussão- do projecto n. 201. de 1894, 

_ cionaes, que a União não . necessita :para os d~clarai.~,do ex~incta. ~ r:livida. em que ficou 
serviços t'etlerae.s (3• discussão); para. com a. Fatenda Nacional ofallecido coro-

I• pal'te ate 2 1/2 horas. ou antes: nel do exercito Wencesláo Freire de Ca.rv:\lho; 
3• discu~são do proje•cto n . 97 A, de 1895. 1• âiscussão do projectc:> n. 89 A , de 1895. 

autorisando o Poder E:xecutivo a transferir opinando no sentirlo de ·não ser approva.do o 
do quadro do exercito •a incluir comoeffectivo projecto n~. 89, deste anno. que substitue pelo 
em um dos corpo.> milit.'l.res subordinados do que a elle acompanha a tabella F, annexa ã. 
Ministerio tla Ju~tiça. e Negocies Interiot·es, no Consolídaça:o elas Leis das A~(aHdegas e Mesas 
posto Q}le já exerce em oommissão o ma,ior de Rei!das Fede1·aes : 
auxiliar tecbnico do m•esmo minísterío e alfe· P di:scussiio do projecto n. 189. de 1S95, or
res do exercito Beneve:nuto de Souza Ma.ga. ganisando o estado-maior do exercito. a in
lhães : -·· ·. --·-- _ --· _tenden~ia,_g~f!!.l ... d:>. guerra e dá outras provi-

~~ discus&io · o proj<·cto n. 2.03. de 1895. dencias ; . ..,.. .. · ··- ·· · 
c\eliberando sobre íntercaln.c:ão de lin!1n. de bi- 1" diSé:USsáo do projecto n. 132, de 1895, 
tola de Jm,Oo na. Estr:l.da de Ferro C!'.ntra.l d~ tornando extensivo ás praças ela brigada poli
Bra.zíl·e sobre outrosm•elhol·a.mentos na mesma ci:J.I da Capital Federal e do corpo de bom)lei
via.-rerrea, com Yoto em separ<ldo; e autorisa. ros. que se inutilisarem durante o tempo de 
o Poder Executivo n. d•~spender ate a impor- pra.ça. o direito de que gosarn as :praças do 
tanci:t de 14 .519:960$'100 repartidamente em exercito e armada.. de s~rem recolhidas ao 
tres exercidos com acquisição do material ro~ Asylo dos Inva.lídos ; · 

. :::.: dante-e .melboramento•s indispensaveis ao re- Discussão unica do pro.ie<:to n. 231, de 1893, 
. spectí'I"O ser\·iço; · · elevando a. 100$ mensaes n. pensão de que 

3~ di~cussã.o do projecto n. 96, de 1895, re- gosa. D. Constança Leopoldína. de Albuque-r· 
gula.ndo o estado de sitio; que. viuva. ·do capitão Francisco de Paula 

3• discu.s.>ão do proj.ecto n. 134 A. de lS94. Almeida e Albuquerque; · 
autorisando o governo a contra.ctar com quem Discussãc:> unica do projecto n. 221 A, de 
melhc)res vantagens ,offerecer o serviço de 1894, concedendo a. D. Cy~lla. Rodrigues da. 
na;vegação dos portos llle S. Francisco e Am~-. Silva, viuva. do Dr; Francisco Rodrigues da ' 
rante, no rio Parnahyba. ao da Tutoya, no Silva.; lente da Faculdade de Medicina. da. ; 
Estado do !\fa.r-anhfio ; Bahia, a pensão aiinual de 2:000$000. . 
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